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PACHOVÉ LÁTKY 

Pachové látky smrdí, 

obtěžují a znepříjemňují 

život. Jak ale vznikají a 

představují riziko pro 

zdraví?  

v úvodu časopisu  

MONITORING 

OVZDUŠÍ 

Jak se správně 

monitoruje ovzduší, co se 

nejčastěji měří a jestli je 

možno měření 

důvěřovat...str. 6 

PŮSOBENÍ PRACHU 

Prach má vliv na zdraví. 

Víte jaký .... str. 15 

Lokální topeniště 

Jsou největším zdrojem 

prachu a PAU. Dá se 

tento problém řešit... str. 

27 

 

Voní nebo smrdí 

 

Vůně a chutě vnímá každý jinak, 

vědci zjistili proč 

Co jednomu chutná, to se 

druhému hnusí. Co je pro 

někoho příjemná vůně, nutí 

jiného ucpávat si nos. Nad tímto 

zvláštním fenoménem si lámali 

hlavu odborníci z izraelského 

Weizmannova vědeckého 

ústavu, kteří zřejmě přišli na to, 

proč mají lidé velmi odlišné 

chutě. Naše schopnost vnímat 

vůně a chutě je ovládána 

přibližně tisícovkou genů, z nichž 

polovina je nečinná. …. 

 



 

 

ÚNOR 2018 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

2 
 

Obsah 

Obsah 

O projektu ........................................................................................... 3 

Pachové látky v ovzduší ....................................................................... 4 

Monitoring ovzduší ............................................................................. 7 

Působení prachu na lidský organismus .............................................. 16 

VÝZKUM TRHU – Praktičtí lékaři v ČR očima klientů .......................... 21 

Lokální topeniště ............................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

ÚNOR 2018 

3 Pachové látky v ovzduší 

 

O projektu 

 

Projekt eAir News je česko-polským projektem 

spolufinancovaným z fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko. Jedná se o spoluprácí 

sesterských neziskovoých organizací Zdraví bez hranic, 

o.s. a stowarzyszenie Zdrowie bez granic, které již mají 

společnou historii (projekty Zdraví bez hranic, Alergie 

nezná hranic a Cena zdraví) 

Projekt si klade za cíl uskutečnit společnou česko-

polskou informační kampaň založenou na 

pravidelných informacích z oblasti ochrany ovzduší ve 

vztahu k lidskému zdraví. Součástí kampaně je 

vydávání elektronického časopisu a uspořádání 2 

konferencí pro veřejnou správu a veřejnost. Hlavním 

účelem je přinášet objektivní informace o: 

• stavu ovzduší a trendech jeho vývoje 

• způsobech snižování emisí 

• zásadách ekologického chování 

• novinkách v technologiích 
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Pachové látky v ovzduší 

Čichová sliznice je malá nažloutlá, asi 5 cm velká ploška v 

klenbě nosní dutiny. Celá dutina, ohraničená zespoda 

patrem a shora spodinou lebeční, je vystlána místy až 4 mm 

silnou, bohatě prokrvenou sliznicí. Do ní ústí mnoho 

hlenových žlázek vylučujících souvislý povlak hlenu, což je 

vazká kapalina udržující sliznici vlhkou. V oblasti nosní 

dutiny jsou uložena nervová zakončení, která 

zaznamenávají zápach. Tato oblast, které říkáme čichový 

epitel nebo-li čichová oblast, je hustě zaplněna miliony 

nervových zakončení – malými čichovými buňkami.  

 Jednotlivé vůně a pachy jsou zjišťovány čichovými nervy, 

které v podobě chloupků vybíhají do horní části nosní dutiny 

a vstřebávají a analyzují molekuly z vdechnutého vzduchu. 

Čichové buňky jsou zvlhčovány sekretem čichových žlázek, 

jsou drážděny plynnými látkami ve vdechovaném vzduchu, 

které se v sekretu rozpouštějí, a teprve potom je vjem 

snímán. V hloubce sliznice vytvářejí čichové buňky ze svých 

vodivých výběžků pleteň, z níž vznikají vlákna čichového 

nervu. Ten vede čichový vjem do čichového bulbu a odtud 

do čichového centra mozku na spodině čelního laloku 

koncového mozku. Vyhodnocení vjemu je složitý proces. 

Přenesený signál musí být porovnán s tím, co již je uloženo 

v paměti, abychom byli schopni říci, zda je nám vůně 

příjemná, co právě cítíme nebo které ze známých vůní je to, 

co právě cítíme nejvíce podobné.  
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- člověk patří mezi tzv. mikrosomaty, tj. živočichy se 

slabě vyvinutým čichem  

-  jsme schopni rozlišovat látky v koncentracích, které 

jsou běžnými fyzikálními a chemickými metodami 

nezjistitelné. U růžového oleje je to například již 

množství 0,00000002 mg v jednom litru vzduchu. 

-  čich např. u vlka je asi milionkrát lepší, než u člověka. 

Čichová tkáň vlka zabírá plochu 14 x větší, než 

čichová tkáň člověka a obsahuje asi 200 mil. 

smyslových buněk, zatímco lidská pouze 5 mil.! 

-  člověk je schopen rozeznat mnohem více odlišných 

vůní, než kolik dokáže rozlišit zvuků   

- člověk dokáže rozlišit několik tisíc čichových kvalit, ale 

vůně a pachy se často nedají jako podněty přesně 

klasifikovat 

-  tzv. čisté čichové pocity poskytuje přibližně jen 

padesát látek, ty je možné rozdělit na vůně či pachy: 

     kořenné, květinové, ovocné, pryskyřičné, hnilobné a 

spáleninové 

-  většina látek svou vůní vyvolává pocity smíšené a 

velmi často spojené s drážděním dalších čidel, např. 

chuťových 

- ženy mají v průměru až o 20 procent jemnější čich a 

tuto přednost si uchovávají po celý život , geneticky 
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predisponují jemnějším čichovým smyslem, věnují 

čichovým stimulům větší pozornost a vnímají v širším 

spektru 

Trvalou ztrátu čichu mohou samozřejmě způsobit také 

výpary některých chemických látek, a to někdy již po 

jednorázovém působení.  

Mezi takové chemikálie patří např. : 

• butylenglykol, kyselina benzoová, oxid siřičitý 

nebo fosforofluoridy  

Přechodnou ztrátu čichu může vyvolat např.: 

• sirovodík, sirouhlík, kyselina sírová a formaldehyd 

Čich se velmi snadno adaptuje, a proto za nějaký čas 

velmi snadno snášíme i velmi nepříjemné pachy. Jsou-li 

všechny čichové buňky dlouhodobě vystaveny určité 

vůni, přestanou vysílat signály do mozku.  
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Monitoring ovzduší 

Princip imisního monitoringu 

Historie monitoringu v ČR 

Ochrana čistoty ovzduší na území České republiky má 

50. letou historii. Po druhé světove válce byla hlavním 

cílem obnova hospodářství a kvalitě ovzduší nebyla 

věnovana výrazná pozornost. V padesátých letech 20. 

století se postupně rozvíjel těžký průmysl a výstavba 

hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoři, což mělo 

za následek zhoršeni imisní situace v regionu. Teprve 

v roce 1967, kdy bylo vytvořeno Ministerstvo lesního a 
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vodního hospodářství (MLVH), bylo zajišťovani 

sledovaní kvality ovzduší svěřeno 

Hydrometeorologickému ústavu. V 70. letech bylo 

Československo na 3. mistě nejvyššího zatíženi oxidem 

siřičitym v Evropě po NDR a  Belgii. Díky následných 

kyselych dešťů došlo k obrovskému poškození a 

odumírání  lesů. Ke zdrojům znečištěni se k tepelným 

elektrarnám přidala doprava a lokalní topeniště.  

Seriozně se začal studovat  dálkovýpřenos škodlivin. V  

90.letech  vznikla na celém  územi ČR automatizovaná 

siť sledovani  kvality ovzduši (ISKO) zaměřena na oxid   

siřičity, prach a oxidy dusiku.  Vyznamným zlomem 

konce devadesátých  let bylo odsíření  elektráren a   

pokles emisí prachových častic. Postupně se  

pozornost zaměřila  sledování  jemných  čascc PM10 a 

ozonu. 
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Systém monitoringu ovzduší v ČR 

V současnosti existují 2 základní linie monitoringu 

ovzduší.  Sledování kvality ovzduší provádí ČHMÚ 

Praha jako organizace zřízená pro tento účel 

Ministerstvem životního prostředí. Výsledky slouží k 

řízení kvality ovzduší v ČR a veškerému reportingu. 

Měření ČHMÚ je již dlouhou dobu propojeno se 

Systémem monitorování zdravotního stavu 

obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, který 

realizuje Státní zdravotní ústav a Zdravotní ústavy 

pověřené Ministerstvem zdravotnictví. Oba systémy 

spolupracují a vzájemně sdílejí data. 

Základní imisni ́ monitoring provádí C ̌eský 

hydrometeorologický u ́stav (C ̌HMÚ). Výsledky 

monitoringu používá Ministerstvo životního prostředí k 

řízení kvality ovzduší pomocí regulace zdrojů.  
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Veškeré informace jsou dostupné na webových 

stránkách C ̌HMÚ www.chmi.cz. 

Monitoring je založený na nepřetržitém měření 

automatickými analyzátory, většinou s přímým 

přenosem dat.  

Měřící stanice AIM jsou vybaveny analyzátory měr ̌eni ́ 

koncentraci ́ SO2, NO, NO2, O3, CO a suspendovaných 

částic PM10, případně PM2.5. Téměř všechny stanice 

souběžně sledují meteoparametry - rychlost a směr 

větru, teplotu, tlak, vlhkost. 

MIM  

Manuálni ́ imisni ́ monitoring se provádí zejména pro 

látky které se musí analyzovat až v laboratoři. 

Manuální odběr potřebují zejména organické látky 

(PAU, VOC, PCDD/F atd.) a těžké kovy. 

 

http://www.chmi.cz/
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Provozovatelé monitoringu  

Kromě ČHMÚ, SZÚ a ZÚ provádí monitoring také 

města, kraje, soukromé firmy atd. 

Příkladem je monitoring ISKOV kraje Vysočina. 

Čisté a 24 hodin exponované filtry prachovými 

částicemi PM10. 

Typy monitorovacích stanic 

typ stanice ovlivnění reprezentativnost 

dopravní dopravou,         

umi ́stěna ́ do 50 m od 

komunikace 

100 – 1000 m 
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průmyslová průmyslem,     

umi ́stěna ́ v area ́lu 

tova ́rny nebo v místě 

zásahu vlec ̌kou 

10 – 100 m 

pozaďová bez zdrojů v 

nezatíz ̌eny ́ch 

lokalitách 

předměstské stanice  1 - 

1,5 km venkovské 

stanice       10 - 20 km 

Páteřní síť monitoringu ovzduší je začleněná do sítě 

Evropské sítě kvality ovzduší EUROAIRNET. Tato síť 

stanovuje kritéria pro klasifikaci stanic stejně v celé 

Evropě. 

Monitorované látky 

Základní monitoring je zaměřený na všechny látky, 

které jsou uvedeny v zákoně o ochraně ovzduší a 

existuje pro ně limit.  

Limity:  

• prašný aerosol/ suspendované částice PM10, 

PM2.5 a lokálně PM1 

• plynné škodliviny SO2, CO, NO/NO2, O3 

• těkavé organické látky (benzen, toluen, styren) 
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• obsahy vybraných těžkých kovů v PM10 – As, 

Pb, Cd, Ni, Hg 

• obsahy vybraných PAU – benzo(a)pyren + 11 

dalších toxických  

Pro hodnocení naměřených koncentrací se používá 

aritmetický průměr v délce: 

• 1 hodina 

• 24 hodin 

• 1 rok 
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Metody měření 

Metody měření jsou u automatických analyzátorů 

uvedeny v normách EN. Většina dnes provozovaných 

přístrojů používá referenční metody. Pouze u 

kontinuálního měření suspendovaných částic se 

provádí test ekvivalence tj. návaznosti na referenční 

metodu gravimetrii. 

měřená 

látka  
metoda norma pozn. 

SO2 UV fluorescence 
EN 

14212:2005 
referenční 

NO chemiluminiscence 
EN 

14211:2005  
referenční 

NO2 chemiluminiscence 
EN 

14211:2005  
referenční 

NOx chemiluminiscence 
EN 

14211:2005  
referenční 

CO IR spektrometrie 
EN 

14626:2005  
referenční 

O3 
UV absorpční 

fotometrie 

EN 

14625:2005  
referenční 

PM10 
radiometrie, optická, 

frekvenční 

EN 11341: 

1999 
ekvivalentní* 

BTX plynová chromatografie 
EN 

14662:2005  
referenční 

*nutný test srovnání s referenční metodou 
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Přístrojová technika se neustále zdokonaluje, je 

spolehlivější a přesnější. Analyzátory dokáží 

změřit koncentrace 100 krát nižší než se v ovzduší 

běžně vyskytují.
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16  Prach 

Působení prachu na lidský organismus 

Prachové částice se v ovzduší nacházejí přirozeně. 

Mohou být přírodního původu nebo vytvořené lidskou 

činností. Ovzduší bez pracových částic neexistuje. Při 

lidské činností jsou vypouštěny tzv. tuhé znečišťující 

látky (TZL) a to předevšímpři spalovaných paliv. 

Důležitým parametrem TZL je především jejich 

velikost, udávaná v mikrometrech (ųm), kdy lze říci „čím 

menší částice – tím větší problém“. Nejmenší částice 

nejméně podléhají gravitaci a zůstávají dlouhodobě 

rozptýleny - vznášejí se. Díky své velikosti se pak 

dostávají do dýchacích cest. Pro představu velikosti 

tohoto prašného aerosolu je uveden obrázek. 
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Aerosol do organismu vniká se vdechovaným 

vzduchem. Částice do 10 mikrometrů jsou zachyceny 

ještě v nose a dále neprojdou. Menší jak 10 mikrometrů 

pak podle své velikosti projdou až do plic a plícních 

sklípků. Větší částice se postupně odlučují v dýchacích 

cestách sedimentací. Horní dýchací cesty zachytí 

částice větší než 5 mikrometrů, do plicních sklípků se 

dostanou částice menší, resp. čím menší tím více částic 

se do plic dostane (nejúspěšnější je frakce pod 2.5 

mikrometrů). 

Průdušnice a průdušky jsou pokryty jako nosní dutina 

řasinkovým epitelem, v němž jsou roztroušeny 

pohárkové buňky produkující hlen. Nerozpustné 

částice jsou zachyceny ve hlenu a buď spolykány nebo 
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vykašlány. Samočistící schopnost plic (řasinkového 

epitelu) má až 99 % účinnost. 

Jemné částice prachu představují pro organismus 

daleko větší nebezpečí jako nosič řady organických a 

anorganických látek. 

Toxikologie vybraných látek 

• Prašný aerosol PM10  

Krátkodobé i dlouhodobé expozice vedou ke zvýšení 

úmrtnosti, zvýšení počtu příznaků onemocnění 

dýchacího a kardiovaskulárního systému, zvýšení 

počtu akutních hospitalizaci a zvýšené spotřebě léků 

• Oxid siřičitý SO2 

Působí dráždivě zejména na horní cesty dýchací, 

dostavuje se kašel, v těžších případech může vzniknout 

až edém plic. Menší koncentrace vyvolávají záněty 

průdušek, astma a záněty průdušek.  

• Oxid dusnatý NO, dusičitý NO2 

Oxid dusnatý silně dráždí dýchací cesty, způsobuje 

cyanosu a hemoglobin mění na oxidovaný 

methemoglobin. Akutní otrava se projevuje úporným 

kašlem, může vznikat edém plic či jiná plicní poškození. 
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V krvi se objevuje methemoglobin, docháí k blokování 

přenosu kyslíku červenými krvinkami. V těžších 

případech to vede až k šoku, křečím, zástavě dechu a 

smrti. Nitrosní plyny jsou podezřelé z karcinogenity. 

• Ozon O3 

Ozon je pro organismy při přímém styku velmi škodlivý. 

Dráždí dýchací cesty a může vyvolat až plicní edém s 

fatálním průběhem. Cílovým místem působení je 

dýchací soustava. Při chronické expozici ozonu může 

vznikat až zánět průdušek popřípadě jiná plicní 

onemocnění. Má dráždivé účinky - pálení očí, nosu, 

krku, případně tlak na hrudi, kašel a bolesti hlavy 

• Dioxiny a furany (PCDD/F) 

Ovlivňují imunitní systém a nervovou soustavu. V 

některých případech mohou být i karcinogenní. 

Vystavení akutnímu působení dioxinů vede k pocitu 

pálení očí, nosu a hrdla. Často jsou tyto vjemy spojeny 

s bolestí hlavy, závratěmi, setřeným viděním, bolestmi 

svalů a kloubů, nevolností až zvracením, dušností a 

emočním neklidem.  

• Polyaromatické uhlovodíky (PAH, PAU) 



 

 

ÚNOR 2018 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

20  Prach 

Benzo(a)pyren je polycyklický aromatický uhlovodík s 

pěti benzenovými kruhy. Může vyvolat rakovinu. Může 

vyvolat poškození dědičných vlastností. Může poškodit 

reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle 

matky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

• Formaldehyd 

 Podobně jako SO2 dráždí formaldehyd dýchací cesty 

a zhoršuje jejich nemoci, může způsobovat bolesti 

hlavy a dráždit oči. 

• Těžké kovy 

Látky s velmi závažným zdravotním působením, řada z 

nich má karcinogenní a mutagenní účinky a akumuluje 

se v přírodním prostředí. 

Jak se chránit před negativními vlivy znečištěného 

ovzduší: 

Pokud jsou hodnoty znečištění zvláště vysoké 

(například v zimě za nepříznivých rozptylových 

podmínek), snažte se vycházet ven co nejméně. 

Pokud musíte jít ven, zkuste omezit pobyt venku na 

časné ranní hodiny nebo až na večerní hodiny. Toto je 

důležité zejména v situaci, kdy jsou vysoké hladiny 
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přízemního ozonu, neboť sluneční záření hladinu ozonu 

zvyšuje. 

V době špatných rozptylových podmínek venku 

necvičte a neběhejte. Čím rychleji a hlouběji dýcháte, 

tím více škodlivin vdechujete. Větrejte doma pouze 

krátce. 

Důležité je dbát na správnou životosprávu a přijímat 

dostatek vitamínů – ty Vás sice neochrání před 

vdechováním škodlivin, ale pomohou tělu lépe se 

vypořádat s následky jejich negativního působení. 

VÝZKUM TRHU – Praktičtí lékaři v ČR očima 

klientů 

Skoro dvě třetiny dospělých v České republice 

navštěvuje svého praktického lékaře maximálně 2x 

ročně. Naopak častěji, než 7x ročně navštěvuje 

praktického lékaře cca 9% dotázaných. 

Do ordinací praktických lékařů v České republice 

nejčastěji chodí lidé ve vyšším věku a s nižšími stupni 

vzdělání. 

 



 

 

ÚNOR 2018 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

22  Lékaři očima klientů 

 



 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

ÚNOR 2018 

23 Lékaři očima klientů 

Nejvýznamnějším kritériem pro spokojenost s prací 

praktického lékaře je čekací doba u lékaře. Naopak 

moderní formy služeb (moderní formy komunikace, 24 

hodinová telefonická poradna) příliš lidi netáhnou. 

Čekací doba není primární pro lidi ve věku nad 60 let 

(preventivní prohlídky). Odlišně se chovají i lidé s 

nejvyšším vzděláním. 
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Přes 80% obyvatel si myslí, že zná pracovní dobu 

svého praktického lékaře. Při kontrolní otázce však více 

než 50% z nich deklaruje, že si hodiny musí najít 

(kartičky v peněžence, web, apod.) 

 

Nejčastěji svou „neinformovanost“ přiznávají muži a 

lidé ve středních věkových kategoriích.  

Naopak ženy či nejmladší lidé mají častěji jasno (i když 

se jedná o deklarativní znalost). 
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Tři čtvrtiny pacientů je spokojeno s pracovní dobou 

svého praktického lékaře, ale skoro polovina klientů 

pouze spíše spokojeno. Rovněž přes 20% klientů 

odpovídá spíše nespokojeno. 
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Nejméně spokojeni jsou lidé ve věku 30-39 let (rodiče 

malých dětí). K méně spokojeným dále patří například 

lidé s nejvyšším vzděláním. 

Přes 60% lidí deklaruje, že je ošetřeno u svého 

praktického lékaře v době do 30 minut. Dobu nad 30 

minut naopak deklaruje skoro 40% klientů.  

  



 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

ÚNOR 2018 

27 Lékaři očima klientů 

Odhadovanou kratší dobu ošetření vykazují spíše muži. 

Naopak 37,5% lidí ve věku nad 60 let si myslí, že je 

ošetřeno cca do 60 minut. S rostoucím věkem roste i 

odhadovaná průměrná doba, za kterou jsou pacienti 

ošetřeni. 
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Lokální topeniště 

Rodinné domky a jejich kotle představují pro ovzduší 

závažný problém. Je to dáno zejména jejich hustotou 

v obydlených oblastech, tradičním spalováním tuhých 

paliv a špatnou ekonomickou situací, která vede ke 

spalování "všeho" co hoří, včetně odpadů. Legislativa 

v současnosti neumožňuje efektivně zakročit proti 

soukromému znečišťovateli ovzduší a jedinná efektivní 

cesta je v osvětě. 

Pro představu je shrnuto několik informací, které by 

jste měli vědět: 

• na území Moravskoslezského kraje je přes 55 tisíc 

kotlů spalujících tuhá paliva (koks, uhlí, dřevo, 

brikety) 

• největší hustota lokálních topenišť je v Orlové, 

Bohumíně, Havířově a Ostravě, tedy v oblastech, 

kde je nejhorší kvalita ovzduší v ČR 

• i malé obce jako Jablunkov mají téměř 18 kotlů na 

km2 

• u prohořívacích kotlů s ručním přikládáním je 

emitováno 59 kg tuhých znečišťujících látek 
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(TZL)na rok a dům u černého uhlí a 249 kg na rok 

a dům u hnědého uhlí 

• k vyrobení 1 tuny "prachu" ročně postačí v 

extrémních případech 5 rodinných domů 

• nízká výška komínů způsobuje hromadění 

prašného aeroslu v dýchací zóně 

• domácí kotle se podílí na znečištění ovzduší v kraji 

jednou třetinou, ale do ovzduší ji vypustí za 4 - 6 

měsíců topné sezóny 

• emise z komínů neobsahují pouze prach - TZL, ale 

i velké spektrum organických látek 

• špatný způsob a nízké teploty spalování vedou ke 

vzniku velmi nebezpečných polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU) a dioxinů, 

zejména při spalování odpadů 

• v rámci celé ČR se podílí lokální topeniště téměř 

70% na emisích PAU 

• podle mnohých studií je ovzduší v oblastech bez 

průmyslu v topné sezóně obdobné jako v 

průmyslových lokalitách (příkladem je Krnov, 

Zbyslavice, Jablunkov) 
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• velkou roli na podílu prachu z rodinných domků v 

celkových emisích hraje výška komína, nejhorší 

jsou komíny v dýchací zóně 

Grafy znázorňují podíly jednotlivých typů zdrojů na 

znečišťování ovzduší tuhými částicemi (TZL) v MSK 

2011: 
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• - prašný aerosol PM10 (součást TZL) obsahuje 

jako nosič zejména PAU (toxický benzo(a)pyren), 

těžké kovy (arsen, kadmium, rtuť, nikl...), 

polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny 

(PCDD/F) 

• - základní vlastností těchto látek je jejich 

odolnost = perzistence; hromadí se v prostředí i 

organismech, rozkládají se i tisíce let  

Graf ukazuje emise z "domácího" spalování. 
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Orientační informace o cenách vytápění rodinných 

domů (150 m2 - 100 GJ) 

 

Zásadou pro nízké emise je SPALOVAT V KOTLI TO CO 

TAM PATŘÍ A V SOULADU S PROVOZNÍMI 

PODMÍNKAMI ZAŘÍZENÍ.  
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Projekt eAir news, registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

je realizován z z Programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

 

Projekt eAir news, rejestracyjny numer projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

realizowany jest w ramach Programu współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska.  

 

 

 

 


