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ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce jsou ekologické dopady vytápění. První část obsahuje 

informace o vybraných škodlivinách, které nepříznivě působí na životní prostředí a 

zdraví člověka. Druhá část je věnována porovnání znečišťujících látek u kotlů na tuhá, 

kapalná a plynná paliva. Poslední třetí část se zaměřuje na návrhy opatření pro eliminaci 

nežádoucích vlivů škodlivin. 
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ABSTRACT 

The topic of this bachelor´s thesis is ecological impacts of heating. The first part 

contains information on selected pollutants that adversely affect the environment and 

human health. The second part is devoted to the comparison of pollutants in boilers for 

solid, liquid and gaseous fuels. The last third part focuses on proposals for measures to 

eliminate undesirable effects of pollutants. 
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Úvod 

Aktuálním globálním problémem je otázka znečištění životního prostředí škodlivinami. 

Kromě přírodních zdrojů znečišťujících látek má významný vliv na životní prostředí a 

zdraví člověka především antropogenní vliv. Většina emisních látek vzniká spalovacími 

procesy. Tato bakalářská práce bude zaměřena na domovní vytápění, které je jedním 

z hlavních zdrojů nežádoucích látek, jako jsou oxidy síry, dusíku, oxid uhelnatý a tuhé 

znečišťující látky.  

Česká republika i Evropská unie vyvíjí tlak na snižování emisí, které je ošetřeno 

legislativou. Se zvyšující se koncentrací emisí antropogenního původu hrozí nebezpečí 

změny klimatu, což vedlo k uzavření Kjótského protokolu. Česká republika se zavázala 

snížit emise o 8 %. Jsou dány emisní limity, jejichž překročení se trestá sankcemi. 

První část bude věnována jednotlivým škodlivinám, jejich specifikům a opatřením proti 

nim. Práce bude dále posuzovat využívání jednotlivých typů paliv vzhledem 

k životnímu prostředí, konkrétně uhlí, biomasu, kapalné a plynné palivo. A nakonec 

budou navržena opatření na eliminaci těchto negativních vlivů. 
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Přehled škodlivin 

Každým spalovacím procesem za přítomnosti vzduchu vznikají škodlivé látky, které 

jsou společně se spalinami vypouštěny do ovzduší. Znečišťují životní prostředí, 

nepříznivě působí na lidské zdraví a na jiné organismy. Ochrana ovzduší v České 

republice je ošetřena Zákonem o ovzduší a jeho prováděcími předpisy. V souladu 

s tímto zákonem o ochraně ovzduší jsou v registru emisí REZZO sledovány zdroje 

znečišťujících látek.[19] [48] 

Znečišťování ovzduší omezují emisní limity, přípustná tmavost kouře, pachové číslo a 

emisní stropy. [19] [48] 

Vyhláška č. 97/2000 Sb. rozděluje škodliviny na základní znečišťující látky, které jsou 

nejvíce sledované (viz. Tabulka 1). [19] [48] 

Tabulka 1 Základní znečišťující látky [19] [48] 

1. tuhé znečišťující látky (TZL) 

2. oxid siřičitý (SO2) 

3. oxid dusíku (NOx) 

4. oxid uhelnatý (CO) 

5. Těkavé organické sloučeniny (VOC) 

 

Lze škodliviny rozdělit i podle chemického složení (viz. Tabulka 2). [19] [48] 

Tabulka 2 Rozdělení škodlivin podle chemického složení [19] [48] 

  

sloučeniny 

síry 

anorganické 
oxidy síry ( SO2, SO3) 

kyselina sírová, sirovodík, sirouhlík aj. 

organické thioly, dimethylsulfid, dimethyldisulfid aj. 

sloučeniny 

dusíku 

anorganické 
oxidy dusíku (N2O, NO,NO2) 

kyselina dusičná, amoniak, dusitany, kyanovodík, kyanidy aj. 

organické aminy, peroxyacetylnitrát, dimethylformamid aj. 

sloučeniny 

halogenů 

anorganické fluor, fluorovodík, fluorid křemičitý, chlor, chlorovodík, brom aj. 

organické chlorované uhlovodíky, trifluormethan aj. 

sloučeniny 

uhlíku 

anorganické oxidy uhlíku (CO,CO2) 

organické 

uhlovodíky (alifatické, nasycené i nenasycené, aromatické, 

alicyklické, 

 polycyklické a heterocyklické) 

alkoholy, fenol, kresol, xylenon, ethery a estery, aldehydy a 

ketony,  

organické kyseliny, benzen a jeho deriváty aj. 

Jiné plynné a kapalné znečišťující látky (sloučeniny kovů jako arsenovodík, oxid arsenitý aj.) 
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1.1 Tuhé znečišťující látky (TZL) 

Tuhé znečišťující látky jsou prašné částice různých velikostí, tvarů, původu, složení a 

struktury. Vznikají z přírodních zdrojů (sopečná činnost, mořský aerosol, pyl) i 

z antropogenních (spalování tuhých paliv). Podle velikostí (v mikrometrech) 

rozlišujeme PM1,0, PM2,5, PM10. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 0,1 μm do 0,5 

mm. Čím menší má částice průměr, tím déle setrvává v atmosféře a způsobuje větší 

zdravotní rizika. Obsahuje toxické a rakovinotvorné chemické látky, které nepříznivě 

působí na životní prostředí a lidské zdraví. Dráždí dýchací cesty, způsobují snížení 

imunity, rozvoj chronické plicní choroby, oxidativní stres, kardiovaskulární choroby a 

zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění. [46] [47] [49] [50] [53] 

Tyto prachové částice lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice jsou 

vypouštěny přímo do atmosféry a sekundární v atmosféře vznikají chemickou reakcí 

z výchozích plynných látek jako SO2, NOx a NH3. [47] 

Pro eliminaci TZL je nutné odprašování. Odprašování je proces, kdy jsou z proudu 

plynů odstraňovány tuhé částice. Pro zachycení těchto částic slouží odlučovače, které 

zachytí částice o velikosti několika mikrometrů. Rozlišujeme odlučovače mechanické, 

elektrostatické a filtry. Mechanické odlučovače fungují především na principu 

setrvačnosti a gravitace. Elektrostatické odlučovače využívají elektrostatické síly a 

gravitace. A filtry pracují na základě difúze nebo setrvačnosti. Volba odlučovače závisí 

na velikosti částice, jejich rozdělení a tvaru, fyzikálních vlastnostech a hodnotě 

emisního limitu. [41] [48] 

 

1.2 Oxidy uhlíku 

Oxidy uhlíku jsou sloučeniny uhlíku C a kyslíku O. Mezi ně patří oxid uhelnatý CO a 

oxid uhličitý CO2. 

 

1.2.1 Oxid uhelnatý CO 

Oxid uhelnatý je bezbarvý a velmi toxický plyn bez zápachu. Vzniká jako produkt 

nedokonalého spalování paliva, především uhlíkatých paliv (uhlí, ropné produkty a 

zemní plyn). [19] 

          

Vlivem nedokonalého spalování dochází nejen k energetickým ztrátám a nižší účinnosti, 

ale také k tvorbě škodlivin ovlivňující životní prostředí. Příčinou nedokonalého 

spalovaní je nedostatek spalovacího vzduchu nebo rychlé ochlazení plamene (tzn. 

nedostatek času potřebného pro proběhnutí oxidace uhlíku na    ). [19] 

CO se váže na hemoglobin, blokuje přenos kyslíku krví a vnitřní udušení (kyslík se 

nedostává do mozku a tkání). Je nebezpečný zvlášť pro lidi trpící srdečními chorobami. 

Prvními příznaky otravy tímto plynem jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závratě, 

malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. [1] 

[19] [20] [50] 

Je třeba, aby topidla pro svou správnou funkci měla dostatečný přívod vzduchu. 

Důležité je používat správný druh paliva, pro které byl kotel zkonstruován. Komín 

by se měl pravidelně čistit a kontrolovat jeho technický stav. [19] [33] 
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1.2.2 Oxid uhličitý CO2 

Oxid uhličitý je bezbarvý, v normálních koncentracích netoxický plyn. Kromě 

spalování paliva CO2 vzniká i dýcháním většiny živých organismů. Zásadně se 

podílí na procesu fotosyntézy, jejímž produktem je kyslík a cukry. Zjednodušeně 

fotosyntézu lze zapsat touto rovnicí: [50] 

                      

Oxid uhličitý je při zajištění dobrých fyzikálně-chemických podmínek konečným 

produktem dokonalého spalování: 

         

Je to aktuálně jeden z nejdiskutovanějších plynů, co se týče klimatického systému. 

Tento plyn není vyloženě škodlivý a je přirozenou součástí atmosféry. Koncentrace 

oxidu uhličitého není konstantní, dochází k jejím výkyvům. Problémem 

souvisejícím s tímto plynem je jeho stoupající množství. Na jeho růstu se nedílnou 

částí podílí člověk. Antropogenní vliv se týká těžby uhlíku ve formě ropy a uhlí, 

což se podepsalo na koloběhu uhlíku, dále emisí ze spalování fosilních paliv a 

odlesňování. To je důvod, proč je mu přisuzovaná vina za změny klimatu na 

planetě. Přesto je lidský vliv jen malý a je téměř zanedbatelný. V současné době 

lidskému zdraví a přírodnímu prostředí neškodí, naopak umožňuje fotosyntézu, 

která je pro život nezbytná. [19] 

Oxid uhličitý je významným skleníkovým plynem, který se podílí na skleníkovém 

efektu. Je to přirozený jev, který se týká kumulace tepla v atmosféře. Podstatou 

skleníkového efektu je rovnováha mezi sluneční energií ve formě krátkovlnného 

záření a energií vyzařovanou zemských povrchem do okolního vesmíru.  Je to 

proces absorpce a emise záření v atmosféře, jehož důsledkem je udržování tepelné 

energie. Skleníkové plyny působí jako clona pro tepelnou radiaci zemského 

povrchu a zvyšují jeho teplotu. 

CO2 se mimo jiné využívá v pivovarnictví, nápojovém průmyslu, potravinářství, při 

čištění textilií nebo jako hnací plyn ve sprejích a v hasicích přístrojích. [29] 

 

1.3 Sloučeniny síry 

Sloučeniny síry jsou látky, jejichž základním prvkem je síra S. Mezi nejvýznamnější 

patří oxidy síry (SO2, SO3), sirovodík H2S a sirouhlík CS2. 

 

1.3.1 Oxid siřičitý SO2 

Oxid siřičitý je jedovatý a vysoce dráždivý plyn. Má dezinfekční a bělicí účinky. 

Vzniká spalováním síry podle rovnice: [7] 

         

Vyskytuje se v sopečných plynech a v podobě kyseliny siřičité v minerálních vodách ve 

vulkanicky aktivních oblastech. Kromě spalování fosilních paliv vzniká i výrobou 
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surového železa. V atmosféře je oxidován na sírany a kyselinu sírovou. Oxiduje se na 

SO3, které je příčinou kyselých dešťů a narušuje fotosyntézu. [47] [49] 

    
 
 ⁄        

Dráždivě působí na dýchací cesty a způsobuje kašel nebo dokonce edém plic. Může 

vyvolat zánět průdušek a astma. Negativně ovlivňuje krvetvorbu, způsobuje rozedmu 

plic a poškozuje srdeční sval. Nežádoucími účinky jsou bolesti žaludku, hlavy, 

nevolnost. [7] 

Používá se na výrobu kyseliny sírové, k dezinfekci sudů a sklepních prostor určené pro 

skladování ovoce a zeleniny, k ošetřování osiv a na bělení přírodních materiálů. 

Zabraňuje rozšiřování plísní a bakterií. Používá se jako konzervant a jako prostředek 

proti hnědnutí do potravin a pití. [5] [7] 

 

1.3.2 Sirovodík H2S (sulfan) a sirouhlík CS2 

Sirovodík je bezbarvý, prudce jedovatý a silně zapáchající plyn. Vzniká rozkladem 

organického materiálu. V přírodě se vyskytuje v okolí sirných pramenů, jezer a 

geotermálně aktivních oblastí. Zdrojem emisí je průmysl (výroba koksu, ropné rafinérie, 

výroba celulózy apod.). Může vzniknout při špatném seřízení spalovacího procesu. 

Používá se v chemickém průmyslu, v hutnictví. Dráždí dýchací ústrojí i oči a může 

způsobit smrtelnou otravu. [17] [25] [47] 

         

Sirouhlík je bezbarvá, silně zapáchající a hořlavá kapalina. Působí narkoticky. 

Způsobuje poruchu centrálního nervového systému, leptá oči i kůži. Vyvolává euforii, 

stavy opilosti, bezvědomí, křeče. [35] 

         

 

1.3.3 Odsíření emisí oxidů síry 

Emise oxidů síry lze eliminovat: [48] 

- absolutním snižováním spotřeby paliv 

- náhradou paliv obsahujících síru za nízkosirná paliva 

- odsiřováním uhlí  

- odsiřováním spalin [48] 

Problémem odsiřování uhlí je odlišné chování jednotlivých forem síry, které jsou 

obsažené v uhlí (pyritická, organická, sulfátová, sulfidová, elementární). Dobře 

odstranitelná je pyritová síra v uhlí. Účinnost této metody je ale omezena a 

neekonomická. [23] [48] 

Jeden z postupů odsiřování uhlí je metoda mechanická, která využívá rozdílných 

melitelností uhlí a pyritu, které zachovávají původní velikosti zrn. Další metodou je 

chemická, která spočívá ve vyluhování pyritu síranem železitého    (   )  při 

zvýšeném tlaku a teplotě 90-130 °C. Existuje i biologická metoda využívající působení 

bakterií, které se nachází v blízkosti hornin obsahující pyrit. [48] 

Odsíření spalin se vyznačuje značnými objemy čištěných spalin, nízkými 

koncentracemi znečišťujících látek ve spalinách a obrovskými hmotnostními toky 

těchto látek. [48] 
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Techniky těchto odsiřovacích procesů lze rozdělit na: [48] 

- suché 

- polosuché 

- mokré  

- kombinované metody [24] [48] 

V případě suché metody je do paliva přidáván suchý odsiřovací sorbent. Díky tomu 

dochází k adsorpci oxidů síry, při které se sorbent regeneruje a vrací do procesu. Mezi 

sorbenty patří CaO, Ca(OH)2, CaCO3, CaCO3.Mg(OH)2, Ca(OH)2.Mg(OH)2. Do spalin 

se nastřikuje jemně rozemletý vápenec se vzduchem nebo se přidává do uhlí před 

mlýny. Proces lze popsat těmito rovnicemi: [24] [48] 

              

        
 
 ⁄          

Principem polosuché metody je rozprášení vodní suspenze sorbentu na kapičky do 

spalin. V tomto případě je sorbentem vápenný hydrát Ca(OH)2 jako tzv. vápenné mléko, 

které vzniká hašením páleného vápna. Při této metodě se vodní suspenze vápna 

vstřikuje do reaktoru, kde se promísí se spalinami. Následně dochází k odpaření vody ze 

suspenze a k ochlazení spalin. [24] [48] 

  (  )                

                

Mokrá metoda spočívá ve vypírání oxidů síry vodní suspenzí vápna nebo vápence. 

Používají se u velkých kotlů. Vypírky mají vysokou účinnost (90-97 %), nízké provozní 

náklady a jsou spolehlivé. Odstraňují i další škodliviny jako HF, HCl, popílek, NOx, 

těžké kovy a toxické sloučeniny. Hlavním sorbentem je CaCO3. Vedlejším produktem 

je energosádrovec CaSO4.2H2O, který se dále využívá ve stavebním průmyslu. Do 

procesu se přidávají aditiva právě kvůli zkvalitnění energosádrovce a zvýšení účinnosti 

oxidace (hořečnaté soli, sodné soli). Problémem této metody je tvorba nánosů a úsad 

v absorbérech, jejichž odstranění je obtížné. Je třeba je ostřikovat vodou nebo ručně 

odsekat. [24] [48] 

                                     

 

1.4 Sloučeniny dusíku 

Tvorba oxidů dusíku je daná chemickou reakcí mezí atomem kyslíku a molekulou 

dusíku. Jsou příčinou fotochemického smogu. Rozlišujeme tři druhy oxidů dusíku, a 

sice termické vznikající při vysokých teplotách, palivové obsažené v palivu a promptní, 

které vznikají na rozhraní plamene za přítomnosti uhlovodíků. Pro jejich eliminaci se dá 

konstrukčně upravit spalovací zařízení. [16] 

 

1.4.1 Oxid dusný N2O 

Oxid dusný, zvaný jako rajský plyn, je bezbarvý plyn s charakteristickou nasládlou vůní 

a chutí. Je nehořlavý a vykazuje nízkou toxicitu. Zdrojem tohoto plynu jsou hnojiva, 

chemický průmysl a spalovací procesy. Přirozeně vzniká mikrobiálním procesem. Má 

anestetické a analgetické účinky. Je to skleníkový plyn a oxiduje s ozonem v horních 

vrstvách atmosféry. Negativními účinky jsou nervové poškození a porucha tvorby 

červených krvinek. Dráždí oči, nos a hltan. Způsobuje malátnost, únavu. Podezření na 
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poškození vývoje plodu. Jeho dlouhodobá inhalace zhoršuje psychomotorické a 

kognitivní funkce. Používá se nejen v medicíně, ale i v raketových motorech, jako hnací 

plnicí a konzervační plyn potravin. [1] [28] 

 

1.4.2 Oxid dusnatý NO 

Oxid dusnatý je bezbarvý, jedovatý a leptající plyn. Vzniká reakcí mezi dusíkem a 

kyslíkem. Zdrojem jsou spalovací procesy a především doprava. Snadno prochází 

buněčnými membránami a ovlivňuje učení, spánek, paměť nebo bolest. Váže se na 

hemoglobin a způsobuje onemocnění dýchacích cest nebo kardiovaskulární 

onemocnění. Ale má i pozitivní účinky jako udržování pružnost cév, pomáhá regulovat 

průtok krve a zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Ničí infekční bakterie, viry a parazity. 

Využívá se ke sportování na zlepšení výkonu a regenerace. [27] [47] 

 

1.4.3 Oxid dusičitý NO2  

Oxid dusičitý je červenohnědý, agresivní, prudce jedovatý plyn nebo žlutohnědá látka. 

Vzniká reakcí NO a přízemním ozonem. Přispívá k tvorbě přízemního ozonu, vzniku 

fotochemického smogu a způsobuje kyselé deště. Snižuje imunitu a zvyšuje astmatické 

potíže a alergie. Způsobuje záněty dýchacích cest až edém plic. První příznaky jsou 

pálení očí, pokles krevního tlaku, bolest hlavy, dýchací potíže. Zvýšená koncentrace 

NO2 je především ve městech. [1] [26] [47] [50] 

             

 

1.4.4 Amoniak NH3 

Amoniak je bezbarvý, solně zapáchající plyn, který je toxický pro vodní organismy. 

Vzniká rozkladem dusíkatého organického materiálu nebo při spalovacích procesech, 

průmyslové výrobě. Je žíravý a dráždivý. Dráždí oči, kůži a dýchací cesty. Může 

způsobovat bolesti hlavy a zvracení. Používá se jako náhrada freonů, bělicí a čisticí 

činidlo. Slouží také k výrobě výbušnin, farmaceutických výrobků, v petrochemii nebo 

v zemědělství jako hnojivo. [1] [47] 

 

1.4.5 Snižování emisí oxidů dusíku 

K snižování emisí sloučenin dusíku se používají metody denitrifikace (viz. Obrázek 1), 

které zahrnují primární a sekundární opatření. Tato opatření lze kombinovat. Principem 

primárního opatření je potlačení vzniku NOx omezením nejvyšších spalovacích teplot 

v kotli. Tyto teploty lze omezit postupným přívodem paliva a vzduchu do hořáku. 

Primární opatření se provádí ještě před sekundárním. Je to levnější metoda než 

sekundární. [48] [51]  
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Obrázek 1 Schéma denitrifikace 

 

Primární opatření ovlivňují stabilitu plamene v hořáku, korozní a abrazivní problémy, 

struskování a tečení popela v ohništích, nedopal v palivu, vzrůst koncentrace CO, 

změny na ekonomizéru a předehříváku páry. Existují tři generace primárního opatření. 

Při první generaci se primární opatření aplikuje na celý objem spalovací komory. Jedná 

se o spalování paliva s nízkým přebytkem spalovacího vzduchu, snížení předehřátí 

spalovacího vzduchu, nestechiometrické (postupné) spalování, zavedení recirkulace 

spalin a zavádění vzduchu nad hořáky. U druhé generace opatření se kombinují dva a 

více principů. Patří sem nízkoemisní hořáky s postupným přiváděním vzduchu, 

recirkulace spalin do hořáků a zavádění části vzduchu nad hořáky. A do opatření třetí 

generace řadíme nízkoemisní hořáky druhé generace s postupným přiváděním paliva a 

vzduchu více stupních a redukce oxidů dusíku v kotli. [48] 

Sekundární opatření se týká následné restrukci NOx ve spalinách chemickými procesy. 

Hlavní procesy jsou selektivní katalytická redukce (SKR) a selektivní nekatalytická 

redukce (SNKR). [48] 

Selektivní katalytická redukce probíhá při nižších teplotách (80-420 °C) za přítomnosti 

katalyzátorů, které urychlují chemickou reakci. Katalyzátory mohou být na bázi 

kovových aktivních složek, na bázi zeolitů nebo aktivní uhlíkové materiály. Probíhají 

četné reakce: [48] 

                     

                  

 

                    

                       

Selektivní nekatalytická redukce je proces probíhající při vysokých teplotách (800-900 

°C) bez katalyzátorů. Dochází k redukci amoniakem nebo močovinou (NH2). [48] 

                     

      (   )               
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Důležité je dodržet příznivou teplotu, velikost kapek v případě kapalného činidla. 

Činidlo může být zaváděno s tlakovým vzduchem, s vodou, s párou nebo 

s recirkulovanými spalinami. Optimální teplota pro tuto reakci se nazývá teplotní 

okénko, které závisí na použitém činidlu. [48] 

 

1.5 Těkavé organické látky (VOC) 

Mezi těkavé organické látky řadíme všechny organické látky s výjimkou metanu. Jsou 

to látky, které se za běžných podmínek snadno vypařují. Jsou aromatické a mohou být 

alergenní, toxické i karcinogenní. Uvolňují se z rozpouštědel, barev, nátěrových hmot, 

čistících a kosmetických přípravků, z motorových paliv. Podílí se na vzniku 

fotochemického smogu, na procesu tvorby přízemního ozonu, na vzniku aerosolů. 

Působí na lidské smysly, vykazují narkotické a dráždivé účinky, mohou být 

karcinogenní. Mají negativní vliv na naše zdraví jako bolest hlavy, podráždění nosu, 

hrdla, ztráta koordinace, nevolnost až otrava. [17] [19] [42] [47] [49] 

 

1.6 Perzistentní organické polutanty POPs 

Perzistentní organické polutanty jsou toxické látky, které se bioakumulují (vážou se na 

tuky). Dochází u nich k dálkovému přenosu v ovzduší. Vznikají v chemických a 

spalovacích procesech. Způsobují hormonální poruchy, mohou poškozovat dýchací 

systém a vnitřní orgány (játra, ledviny, žaludek). Mají vliv na reprodukci živočichů. 

Používáme je jako průmyslové látky, jako pesticidy. [1] [31] 

Na obsahu POPs v ovzduší se nedílnou součást podílí i spalování odpadů 

v domácnostech jako například plasty, pneumatiky, časopisy a další. Průměrný občan 

v ČR vyprodukuje asi 300 kg odpadu, který je potřeba nějakým způsobem zlikvidovat. 

Jedním z postupů je právě spalování, ale domácí lokální topeniště nejsou pro to 

uzpůsobené a vypouští tak škodliviny do ovzduší. Opatřením proti těmto 

znečišťujícím látkám je třídění odpadů, recyklace. Ve velkých spalovnách se 

odpady spalují při velmi vysokých teplotách se systémem filtrace spalin, aby 

koncentrace škodlivých látek byla co nejmenší. [30] 

 

1.6.1 Dioxiny PCDD a PCDF 

Jedná se o organické sloučeniny s podobnou chemickou strukturou obsahující chlór. 

Tyto dioxiny jsou velmi toxické látky a vznikají syntézou jednoduchých molekul. 

Vytváří se jako vedlejší produkt spalování fosilních paliv a odpadu. Uvolňují se i při 

průmyslové výroby s chlorem. Koncentrace jejich emisí je závislá na vedení 

spalovacího procesu a způsobu ochlazování spalin. Přirozeně mohou dioxiny vznikat při 

lesních požárech nebo sopečných erupcích. Mají toxické a karcinogenní vlastnosti. Je 

silně mutagenní a karcinogenní. Obecně vznikají při spalovacích procesech za 

přítomnosti chloru. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a 

nervového systému. Poškozuje nervy, játra, způsobuje poruchy metabolismu tuků až 

otravu vysokými dávkami. [1] [3] [19] [49] 
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1.6.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 

PAU jsou čisté bílé nebo nažloutlé charakteristicky zapáchající sloučeniny. Jsou jedny z 

nejběžnějších polutantů a snadno se rozpouštějí v tucích a olejích. Tyto široké skupiny 

látek jsou tvořeny uhlíkem a vodíkem ve formě benzenových jader (např. naftalen, 

fluoren, fenantren, pyren, chrysen a antracen). Mohou existovat v plynné i kapalné fázi. 

Jsou toxické, mutagenní a karcinogenní. Vznikají při spalování všech uhlíkatých paliv. 

Mezi přirozené zdroje PAU řadíme především vulkanickou činnost a požáry. Odolávají 

přirozeným rozkladným procesům. Patří mezi nejproblematičtější znečišťující látky. 

Dráždí kůži a oči, poškozuje ledvinovou a jaterní tkáň. U zvířat byl sledován negativní 

vliv na reprodukci a vývoj mláďat. [1] [19] [49] 

 

1.6.3 Polychlorované bifenyly PCB 

Polychlorované bifenyly jsou organické látky, u kterých jsou vodíkové atomy 

nahrazeny chlorem. Jsou chemicky stabilní a nehořlavé vyskytující se především 

v plynném skupenství. Zdrojem jsou kaly z odpadních vod a spalování. Dráždí dýchací 

cesty a spojivky. Poškozuje játra a podporuje nádorové onemocnění. Ovlivňují trávící a 

vylučovací soustavu. Jsou podezřelé z karcinogenních účinků. Byly součástí tiskařské 

barvy, impregnačních materiálů, barev, lepidel, vosků, aditiv do cementů a omítek. 

Používají se jako chladicí kapaliny v transformátorech, dielektrické kapaliny v 

kondenzátorech, teplonosná media, ohnivzdorné a teplonosné antikorozní hydraulické 

kapaliny. [1] [19] [49] 
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Posouzení emisí z jednotlivých technologií 

Emise a jejich koncentrace z jednotlivých technologií jsou různé. Záleží na druhu 

paliva. V domácnostech se topí tuhými, kapalnými a plynnými palivy (viz. Obrázek 2) 

Vliv na koncentraci znečišťující látek májí i meteorologické podmínky. Největší 

koncentrace škodlivin v ovzduší je v topné sezóně. [19] 

 

 

Obrázek 2 Struktura používaných paliv a energií v domácnostech v roce 2015 [38] 

 

Přehled výhod a nevýhod jednotlivých druhů paliv je v Tabulce 3. 

Tabulka 3 Výhody a nevýhody paliv [19] 

Palivo Výhody Nevýhody 

Uhlí Nízká cena 

Vysoké emise 

Dovoz a skladování paliva 

Vynášení popela 

Dřevo 
Nízká cena 

Obnovitelný zdroj energie 

Dovoz a skladování paliva 

Možné problémy s regulací 

U neautomatických kotlů časté 

přikládání 

Kapalná 

paliva 

Vysoká účinnost 

Automatická regulace 

Vysoká cena 

Nutný zásobník 

Nutný dovoz paliva 

Zemní plyn 

Automatická regulace 

kotle 

Velice nízké emise 

Vysoká účinnost 

Růst ceny 

Nutná přípojka plynu 
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1.7 Tuhá paliva 

Do skupiny tuhých paliv se řadí uhlí a biomasa. Jsou složena z hořlaviny, popeloviny a 

vody. Složení tuhých paliv je určeno hrubým rozborem (viz. Tabulka 4). [2] 

Tabulka 4 Hrubý rozbor paliva [2] 

přimísená 

voda 

surové palivo 

voda popelovina hořlavina 

Přítěž (balast) prchavý podíl tuhý podíl 

vodní pára 
tuhé zbytky - škvára, struska, 

popílek 
spaliny 

 

Hořlavina je nositelka energie a tvoří ji uhlík, vodík a síra i dusík a kyslík. Popelovina a 

voda nejsou nositeli energie a snižují energetickou hodnotu paliva. Obsah vody se 

snižuje vysušením, což zvyšuje obsah hořlaviny, a tím i výhřevnost. Palivo s vyšší 

výhřevností a nižším obsahem vody má při spalování menší obsah škodlivin. Palivo 

s vyšším obsahem prchavé hořlaviny se lépe zapaluje. [48] 

 

1.7.1 Uhlí 

Uhlí je fosilní palivo, které vzniklo nahromaděním a přeměnou rostlinné biomasy. 

Nejčastěji vzniká v rašeliništích, které zabraňují kompletnímu rozkladu. Existují různé 

druhy jako černé uhlí, hnědé uhlí a nejmladší lignit. Čím starší uhlí je, tím je kvalitnější. 

Nejstarším druhem je typ černého uhlí zvané antracit. Získávají se dolováním 

v hlubinných nebo povrchových dolech. [22] 

Hlavními organickými prvky, které uhlí obsahuje, jsou uhlík C, vodík H, kyslík O, 

dusík N, fosfor P a síru S. Žádné přírodní palivo neobsahuje pouze vodík a uhlík, ale i 

další látky. Tyto doprovodné látky při spalování přechází do spalin nebo popele. Čím 

starší je uhlí, tím nižší je obsah prchavé hořlaviny a roste jejich výhřevnost. [22] 

Při spalování uhlí je důležitá velikost ohniště. V malém ohništi při přiložení většího 

množství paliva se začnou rychle uvolňovat horké hořlavé plyny a nestačí vyhořet. 

Důsledkem je hustý a tmavý kouř. Z toho vyplívá, že čím větší je ohniště, tím lépe. 

Kvalita uhlí je ovlivněna obsahem síry, která vytvoří oxid siřičitý, který odchází do 

ovzduší. Řešením je spalování nízkosirného uhlí. Odsíření se provádí u velkých 

zařízení. Důležitou vlastností je sirnatost. [19] [48] 

 

1.7.2 Biomasa 

Biomasa je veškerá organická hmota rostlinného nebo živočišného původu patřící mezi 

obnovitelné zdroje energie.  Záměrně se pěstují energetické plodiny (vrba, šťovík), ale 

v případě domácího vytápění se jedná především o dřevo, štěpku, brikety a pelety. 

Přispívá ke snižování produkce skleníkových plynů. Z hlediska emisí oxidu uhličitého 

je neutrální, díky schopnosti fotosyntézy. Obsah popeloviny u biomasy je velmi nízký. 

Důležitým faktorem u biomasy je vlhkost. Platí, že s rostoucím obsahem vody klesá 

výhřevnost. Dřevo je nutné vysušit, doporučený obsah vody je 20 %. Biomasa má 

menší hustotu než uhlí. [2] [4] 
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1.8 Kapalná palivo 

Ropa je základní surovinou pro výrobu kapalných paliv. Různé druhy paliva získáváme 

její destilací (viz. Obrázek 3). Obsahují uhlovodíky s příměsí organických sloučenin 

kyslíku, dusíku, síry a minerálních látek. [19] [45] 

 

Obrázek 3 Destilace ropy [12] 

Lze získat kapalná paliva pyrolýzou uhlí nebo biomasy. Existují i nízkosirnaté topné 

oleje, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Nežádoucí je obsah vody v oleji. 

Obsahují malé množství popele. Na vytápění domácností se kapalná paliva používají 

málokdy, ale nejvíce se používá lehký topný olej. [19] [45] 

Výhodou je bezobslužný provoz. Pro domácí vytápění je nejvhodnější extra lehký topný 

olej (ELTO). Je to výhřevné a ekologické palivo. Není třeba jej předehřívat a čistit 

nádrže od úsad. Využívá se tam, kde nebyla provedena plynofikace. Nevýhodou je 

závislost na dodávkách ropy, vysoká cena, zatížení spotřební daní. Zásobníky paliva 

musí odpovídat přísným bezpečnostním, požárním a ekologickým předpisům. [19] [45] 

 

1.9 Plynná paliva 

Plynná paliva obsahují hořlavé složky jako oxid uhelnatý, vodík, a plynné uhlovodíky. 

Je to nejrozšířenější druh paliva pro vytápění. Nejvíce používá zemní plyn nebo propan-

butan. [2] 

Nejběžnějším plynným palivem je zemní plyn. Který je tvořen především metanem 

CH4.
 

Výhodou zemního plynu je jeho vysoká výhřevnost a šetrnost k životnímu 

prostředí. Neobsahuje síru a TZL. Vznikají emise CO, uhlovodíků a NOx. Pozitivem je 

jednoduchá obsluha díky automatickému řízení, není třeba skladovací plocha ani 

doplňování paliva do zásobníku či vynášení popela. Jednoduchá regulace, vysoká 

účinnost. Cena je proměnlivá a závisí na aktuálním kurzu. 99 % zemního plynu se 

dováží. [2] [19] 

 

1.10 Emisní bilance 

Při spalování vznikají škodliviny, které jsou vypouštěny do ovzduší, tzv. emise. Pomocí 

emisní bilance se stanovuje množství těchto znečišťujících látek při vytápění 

domácností (vzoreček): [49] 
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                [      ] 

Příkladem je obec Metylovice, jejichž výsledné hodnoty jsou uvedené v Tabulce 5 pro 

topnou sezónu 2014/2015. [49] 

Tabulka 5 Množství znečišťujících látek při vytápění pro topnou sezónu 2014/2015 [49] 

Palivo TZL [kg] VOC [kg] NOX [kg] CO [kg] SO2 [kg] PAU [g] PCB [μg] PCDD/F [μg] 

Černé uhlí 1222 3345 741 16935 1299 2996 22554 2068 

Hnědé uhlí 4347 4047 1127 48242 4539 4462 16675 251 

Biomasa 539 2836 353 24309 - 1380 14625 131 

Zemní plyn 5 5 147 88 77 2123 - 82 

Celkem 6113 10233 2368 89574 5915 10961 53854 2532 

 

1.10.1 Množství paliva 

Množství potřebného paliva pro spalování se teoreticky vypočítá podle vzorce: [49] 

                      [      ] 

Qp je potřebné teplo k vytopení domácnosti, které se stanoví podle vzorce. Je třeba znát 

měrnou potřebu tepla na vytápění q, velikost vytápěné plochy A a denostupeň D21. [49] 

                     
   [  ] 

Množství znečišťujících látek z lokálních topenišť je závislý na klimatických 

podmínkách. Topná sezóna v ČR je obvykle v rozmezí září až květen. Obecně se začíná 

topit, když průměrná venkovní hodnota klesne pod 13 °C. Zavádí se veličina zvaná 

denostupně, která vychází z rozdílů průměrné venkovní teploty tem a referenční teploty 

uvnitř objektu tref, která odpovídá teplotě 21 °C. [32] [49] 

    ∑(        ) 

Měrná potřeba tepla je ukazatelem energetické náročnosti budov. Vyjadřuje množství 

tepla v kWh nebo GJ vztažené na 1 m
2
 podlahové plochy za rok. Energetický štítek 

budovy stanovuje, kolik energie za rok daný objekt spotřebuje v MWh. Výpočet 

zahrnuje mimo ohřevu vody, osvětlení, chlazení, větrání, vlhkosti i vytápění. Ale 

nezahrnuje elektroniku a kuchyňské spotřebiče. Klasifikuje energetickou náročnost do 

tříd A až G (viz. Obrázek 4). [9] [10] [49] 
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Obrázek 4 Energetické štítky [6] 

 

„Výhřevnost je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při ochlazení spalin na 

20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi.“ [2] Přehled vybraných 

výhřevností paliv je v Tabulce 6. 

Tabulka 6 Výhřevnost vybraných paliv [40] 

Palivo Výhřevnost [MJ/kg] 

Černé uhlí 22,5 

Dřevo 14,6 

LTO 42,3 

Zemní plyn 33,4 
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Účinnost jednotlivých typů kotlů udávající míru využití energie paliva je zobrazena 

v Tabulce 7. 

Tabulka 7 Účinnost vybraných kotlů [19][32] 

Typ kotle 
Průměrná účinnost při 

jmenovitém výkonu [%] 

klasický kotel na uhlí 65 

kotel na spalování kusového dřeva 70 

kotel na LTO 89 

plynový kotel 92 

 

1.10.2 Emisní faktor 

Emisní faktor je ukazatel množství znečišťujících látek uvolněné do ovzduší 

antropogenním vlivem. Vyjadřuje emisní náročnost na výrobu jednotky energie. Je 

v něm zahrnuta i celková účinnost spalovacího zařízení. Podle Nařízení vlády 352/2002 

Sb. lze stanovit tento faktor se známými údaji: [17] [19] [49] 

- druh paliva 

- druh topeniště 

- tepelný výkon kotle 

- kvalitativní parametry paliva - obsah popele Ap (% hm.) a síry Sp (% hm.) [49] 
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Návrh opatření pro eliminaci nežádoucích vlivů 

Při vytápění vznikají vždy škodlivé látky, které je třeba eliminovat. Takovými návrhy 

opatření pro eliminaci nežádoucích vlivů je používání jiného kvalitnějšího paliva, 

výměna kole, dodržování správné obsluhy tepla, snížení spotřeby tepla na vytápění a 

využití obnovitelných zdrojů energie. [49] 

 

1.11 Náhrada paliva 

Důležitým faktorem, který zásadně ovlivňuje míru znečištění ovzduší je samotný druh 

paliva. Prvotní nejjednodušší opatření je netopit věcmi, co k tomu nesou určeny 

(odpadky, plasty, chemikálie). Záleží na kvalitě paliva pro daný typ kotle. Existují tuhá 

(uhlí, biomasa), kapalná a plynná paliva. [49] 

Uhlí má při spalování prakticky nejhorší množství uvolňování prachových částic, i když 

je suché a kvalitní. Uvolňování škodlivin tak můžeme nejlépe ovlivnit snížením 

spotřeby uhlí. Největší nevýhodou je vysoký obsah síry. Černé uhlí, přesněji 

nejkvalitnější antracit, je díky své výhřevnosti úspornější a tím i šetrnější. [49] 

Z tuhých paliv má nejlepší vlastnosti právě biomasa, ta však musí být správně 

skladována a vysušena. Vlhkost biomasy ke spalování začíná na 40 %. Čím je biomasa 

sušší, tím lépe se spaluje, doporučená vlhkost je pod 20 %. Se správně vysušenou 

biomasou se můžeme dostat k 15 – 19 MJ/kg. Oproti vlhkosti, s rostoucím obsahem 

pryskyřic nebo olejů se výhřevnost zvyšuje. Kusové dřevo by mělo být sušeno nejméně 

jeden rok. [49] 

Pro kotle na kapalná paliva jsou určeny lehké topné oleje nebo nafta. Bohužel v rámci 

šetření financí jsou do těchto kotlů používány i nekvalitní paliva. Někdy jsou tyto kotle 

upravovány, aby pozřeli i vyjeté strojní provozní kapaliny. [49] 

Plynové kotle patří ke kotlům s nejnižšími emisemi. Kvalitu zemního plynu díky pevné 

přípojce nemáme šanci nijak zvlášť ovlivnit. Pouze včasný servis kotle může mít vliv na 

šetrnost k životnímu prostředí. [49] 

Nemalý vliv na životní prostředí má i vytápění odpady. Ačkoliv žádný kotel 

v domácnosti není přizpůsobený na spalování odpadů, v mnoha domácích topeništích 

jsou spalovány. Mezi takové spalované odpady patří plasty, dřevo třísky, nápojové 

kartony, časopisy, pneumatiky, ale také tráva a listí. [30] 

 

1.12 Výměna kotle 

Jedním z návrhů eliminace škodlivin z vytápění je výměna kotle. Ministerstvo životního 

prostředí poskytuje tzv. kotlíkové dotace na podporu výměny ručně plněných kotlů za 

automatické kotle na uhlí nebo biomasu s nižšími emisemi pro vytápění domácností. 

[49] 

 

1.12.1 Kotle na tuhá paliva 

Kotle na pevná paliva můžeme rozdělit na kotle s ručním přikládáním a na kotle 

s automatickým přísunem paliva. [15] [49] 
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1.12.1.1 Kotle s ručním přikládáním  

Jejich největší výhodou oproti automatickým je pořizovací cena. Absence dopravníku a 

zásobníku paliva se neprojeví jen na ceně, ale zásadně na rozměrech celého zařízení. 

Bez kontinuálního přívodu paliva nemají však tyto kotle stálý výkon ani regulovatelný 

proces spalování. Je možné je regulovat pouze množstvím primárního a sekundárního 

spalovacího vzduchu. Výhodou těchto kotlů je možnost vložení paliva velkých rozměrů 

zejména kusového dřeva. Z ekologického hlediska je to záporná stránka, protože lidé 

pak mohou do kotle přikládat i odpadky a věci, které do kotle s tak malou spalovací 

teplotou nepatří. [15] [39] [49] 

Jsou tři základní druhy kotlů s ručním přikládáním (viz. Obrázek 5):  

a) prohořívací kotle – účinnost 50-60 % 

b) odhořívací kotle – účinnost 60-70 % 

c) zplyňovací kotle – účinnost 70-80 % [15] 

 

   

Obrázek 5 a) Prohořívací kotel; b) Odhořívací kotel; c) Zplyňovací kotel 

Prohořívací kotel má velice levnou a jednoduchou konstrukce. Přívod vzduchu je 

regulován a pouštěn přes rošt celou dávkou paliva, která prohořívá v celém svém 

objemu. Při této konstrukci palivo velice rychle prohoří a je nutno často přikládat, čímž 

se zvyšuje spotřeba paliva a snižuje komfort obsluhy. Vzduch je přiváděn vlastním 

tahem kotle, ale pokud je dávka paliva příliš velká, snižuje se tah kotle a také prostor 

pro oddělení oxidace a zplyňování. Důsledkem je nízká účinnost a vysoké emise. Tyto 

kotle jsou nejvhodnější pro koks, ale kvůli vysoké ceně za koks je používáno především 

hnědé uhlí, což je velice nevhodné a neekologické. [15] 

 U odhořívacího kotle je palivo přiváděno vlastní gravitací násypkou k místu 

odhořívání, kam je také přiváděno regulované množství vzduchu. Zplyňování a konečné 

spalování probíhá v oddělených komorách, díky čemuž je spalování stabilní a nehrozí 

výkyvy účinnosti a emisí. Tato konstrukce s lokálním ohřevem paliva až v topeništi je 

vhodná kromě kusového dřeva a uhlí i pro dřevěné brikety a brikety z rašeliny. Jedná se 

o levný kotel s pomalým odhoříváním paliva, což přináší značný komfort ohledně 

přikládání. [15] 

Konstrukční řešení zplyňovacího kotle vyniká největší účinností okolo 70–80 %. 

Vzhledem k tak vysoké účinnosti, je vysoká i úspora paliva a provozních nákladů. U 

této konstrukce je zásobník na palivo zároveň i zplynovací komorou kde se s přívodem 

vzduchu tepelným rozkladem pevného uhlíku v palivu tvoří plyn CO a další hořlavé 
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plyny.  Vzniklé plyny jsou přiváděny do druhé komory, kde je přiváděn i sekundární 

vzduch a zde palivo dohoří. Uvolněným teplem se ohřívá voda. Díky zplyňování je 

využití energie v palivu vysoké a tím škodlivé emise nízké. [15] 

 

1.12.1.2 Automatické kotle  

Automatické kotle (viz. Obrázek 6) pracují nejen na principu regulace přísunu vzduchu 

ale také přísunu paliva. U moderních automatických kotlů je do ohniště periodicky nebo 

kontinuálně přiváděno palivo (pelety, štěpka, uhlí). Ve většině případů je použit 

šnekový dopravník. K dopravě paliva do spalovací komory válcovým roštem se využívá 

u uhlí. Díky stálému přísunu paliva je výkon kotle stabilní. Kotel si drží stále vysokou 

účinnost a produkuje malé množství škodlivin. Navíc automatizace přináší velký 

komfort pro uživatele. Přivádět palivo kontinuálně je obtížnější z důvodů nutnosti 

jemného paliva. Proto se využívá spíše periodického přivádění paliva, a tak se může 

řídit impuls ke spuštění dopravníku výstupní teplotou kotle nebo může být spouštěn 

v časových intervalech.  Zásobník na palivo může být buď zabudován v konstrukci 

kotle, nebo může být mimo něj. Konstrukční řešení se zásobníkem uvnitř kotle je 

prostorově výhodnější, avšak zásobník nemůže dosahovat tak velkých rozměrů. [15] 

Ačkoliv je tento typ kotle drahý, je ze všech kotlů na tuhá paliva nejúspornější. Bez 

zásahu člověka a se suchou štěpkou či peletami vypouští i nejméně škodlivých látek. 

Díky potřebě přikládání jemného paliva není téměř možné přidávat nežádoucí topivo 

jako odpady. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2 Kotle na kapalná paliva 

Kotle na kapalná paliva se nejvíce využívají na místech, kde se nevyplatí nebo se nedá 

dopravit pevná paliva. Takovými místy jsou chaty v horských oblastech, obydlí 

v polárních oblastech nebo mobilní obydlí. Kotle mají relativně levný provoz a 

v porovnání s velikostí i dobrou výhřevnost. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, 

případná nutnost zabudování objemného zásobníku. Hrozí možnost kontaminace 

spodních vod a výbuchu výparů. Do těchto kotlů někteří lidí dokonce přidávají vyjeté 

oleje, což má špatný vliv na životní prostředí. [13] 

Obrázek 5 Automatický kotel se šnekovým dopravníkem 
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1.12.3 Kotle na plynná paliva  

Jedná se o nejběžnější typ kotlů v domácnostech. Jsou automatizovány a přináší velký 

komfort. Plynové kotle mají vysokou výhřevnost a relativně nízké pořizovací náklady. 

Náklady na provoz jsou vyšší a je nutné zavést přípojku veřejného plynovodu. Také je 

tu nebezpečí výbuchu či požáru. Plynové kotle vypouštějí minimum škodlivin. U 

dnešních kondenzačních kotlů, kde se využije energie jinak odpadní páry ve spalinách, 

se účinnost ještě zvýší o 15 %.[13] 

 

1.12.4 Kotle na elektrický proud 

Jedná se bezesporu nejdražší vytápění. Zdrojem je sice elektrická energie, ale i ta se 

vyrábí spalovacím procesem. Mezi tyto kotle patří klasický elektrokotel, akumulačními 

kamna, sálavé panely a přímotopy. [18] 

Klasický elektrokotel je spíše používán jako bivalentní (doplňkový) zdroj ohřevu 

k jinému zařízení. Je používán pouze ve špičce, kdy hlavní zdroj ohřevu nestačí nebo je 

v tu chvíli neefektivní. Provoz je velice nákladný. [18] 

Alespoň malou úsporu financí přinášejí akumulační kamna, která využívají levnějšího 

nočního proudu. Přes noc se kamna nahřejí a potom celý den uvolňují teplo do 

místnosti. Pokud kamna pracují pouze s jednoduchým předáváním tepla, jedná se o 

akumulační kamna statická. Naopak dynamická kamna můžeme regulovat. Je zde 

možnost použití termostatu a kamna při vychladnutí sama sepnou a opět se nahřejí. [18] 

Sálavé panely až třetinou svého výkonu ohřívají pomocí infračerveného záření jiná 

pevná tělesa v místnosti. Je to příjemný zdroj tepla a používá se hlavně, pokud v této 

místnosti právě jsme nebo se v ní často vyskytujeme. [18] 

Přímotopy jsou ohledně pořizovací ceny naprostou jedničkou, i když nejsou vůbec 

úsporné. Tím že zespodu přímotop nasává studený vzduch, a potom ho ohřívá na 

vysokou teplotu, se přepaluje se zde plach. To je špatné nejen pro lidi trpící alergií. [18] 

[34] 

 

1.13 Správná obsluha kotle 

U kotlů plynových a kapalinových je servis prováděn specializovaným pracovníkem 

nejlépe každý rok nebo v případě potřeby. Samotná obsluha je tak nenáročná a 

automatizována, že správný chod kotle uživatel neovlivní, snad jen úsporným 

nastavením a nepřetěžováním kotle. [4] 

Kotle na uhlí a biomasu už jsou na obsluhu a údržbu náročnější. Před zátopem by se měl 

vyprázdnit zásobník na popel, zkontrolovat stav výměníku, popřípadě jej očistit, 

zkontrolovat těsnost kamen, dvířek a kouřovodů pro zachování tahu kotle. Pokud je 

kotel vybaven lambda-sondou nebo hořákem, tak je potřeba je očistit, aby nedošlo 

dalším provozem k jeho poškození. Při provozu kotle by z komína neměl stoupat černý 

nebo jinak zbarvený kouř. Ten by značil zanesený výměník, zanesené kouřovody, 

nekvalitní palivo nebo nízký přísun vzduchu. U prohořívacího kotle se tento jev ukazuje 

zejména u přeplněné spalovací komory palivem, a proto je dobré přikládat do kotle 

častěji po menších dávkách. [4] 
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Zásadní v obsluze kotle je však používání paliva, které je pro tento kotel určeno a 

dodržovat veškerá nařízení od výrobce kotle. [4] 

 

1.14 Snížení spotřeby tepla na vytápění 

Kotel bude úsporný pouze tehdy, když bude úsporný i vytápěný objekt. Tudíž je zásadní 

udržet teplo uvnitř objektu, a tím snížit množství energie potřebné k jeho vytápění (viz. 

Tabulka 8). Pokud se zaměříme na samostatně stojící dům, musíme ošetřit proti úniku 

tepla zejména okna a dveře, venkovní plášť domu a střechu. Potom se můžeme zaměřit 

na zateplení podlahy. [52] 

Pokud zateplíme celý dům, můžeme ušetřit až polovinu nákladů za vytápění. [52] 

Tabulka 8 Únik tepla 

Únik tepla  [%] 

střecha 15  

okna 45 (20 připadá na větrání) 

podlaha 10  

obvodové stěny 30 

 

Stará dřevěná okna mají většinou špatné těsnící vlastnosti nebo netěsní vůbec a 

propouštějí tedy teplo ven. Investice do nových oken a dveří je ze všech opatření proti 

úniku tepla nejvýhodnější, protože je jejich výměna nejlevnější, a přitom zamezí 

největším únikům tepla. Při výměně oken za nová plastová se sníží i hluk přicházející 

zvenčí. Inertní plyn (většinou argon) mezi skly plastových oken sníží odvod tepla a 

teplotní rozdíly vyrovnává tak dobře, že zabraňuje rosení oken. Navíc k tomuto opatření 

není potřeba velkých stavebních úprav. Pouze se odstraní stará okna, nová okna se 

ukotví a zapraví místo nich. [52] 

V zateplení fasády je rozhodující tloušťka izolační vrstvy. Vnější izolační plášť je 

většinou tvořen polystyrenovými deskami, výjimečně deskami fasádní vaty. Instalace je 

provedena na lepidlo se zajištěním fasádními hmoždinkami. Poté je tato vrstva 

přetažena lepidlem s perlinkou pro zpevnění povrchu a následně jako poslední a finální 

vrstva je použita vrchní fasádní omítka. [8] [18] [52] 

Protože teplo stoupá vzhůru a drží se u stropu, je důležité mít i dobře zateplenou 

střechu. K tomuto zateplení se v dnešní době nejvíce využívá minerální vaty nebo 

stříkané izolace. U této ochrany před únikem tepla je potřeba správné realizace. Je zde 

velké riziko kondenzace vody při přiblížení se k rosnému bodu. Při špatném ošetření 

tohoto rizika hrozí plesnivění a zatékání vody do izolační vrstvy. [52] 

Rekuperace vzduchu v domácnosti je zpětné získání tepla z odpadního vzduchu, který 

vychází z domácnosti a předání tohoto tepla vzduchu, který proudí do domácnosti. Přes 

zimní období je tedy přiváděný vzduch ohřívám přes rekuperační jednotku vzduchem 

odcházejícím a v letních měsících je naopak přicházející vzduch ochlazován a pomáhá 

domácnost klimatizovat. Tento efekt může být znásoben zemním výměníkem. Tento 

výměník je zakopán v hloubce 1,5–2 m pod zemí, kde je stálá teplota. V zimě ho opět 

příchozí vzduch předehřívá a v létě jej ochlazuje, ještě než se vůbec dostane do 

výměníku s odpadním vzduchem. Systém rekuperace je velkým přínosem pro úsporu 

tepla, ale jen u domů s nízkými náklady na provoz. Pokud by byl tento systém 
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nainstalován do starého neúsporného domu, nemohou se vysoké náklady na výstavbu 

tohoto zařízení nikdy vrátit. [12] [52] 

Pokud i v případě nízkoenergetického domu budeme topit v místnostech, kde to není 

potřeba, jako je například chodba, budeme stále topit více než bychom museli. Je dobré 

se zamyslet nad tím, kde trávíme nejvíce času a právě tam topit. Ostatní místnosti 

můžeme vytápět jen mírně nebo vůbec. [52] 

Důležité je i správně větrat. Ventilační režim oken je určen pro letní období. V zimních 

dnech je potřeba samozřejmě také větrat, ale krátce s plně otevřeným oknem, vzduch 

v místnosti se za 5 minut vymění za nový a přitom sama místnost nevychladne a opět se 

rychle vytopí. Oproti tomu s ventilačním systémem okna by výměna vzduchu trvala o 

hodně déle a zbytečně by unikalo teplo. [52] 

V České republice běží program zvaný Nová zelená úsporám pod záštitou Ministerstva 

životního prostředí. Podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a 

bytů. Cílem programu je zlepšit životní prostředí snížením škodlivých látek, úspora 

energie a stimulace ekonomiky. [21]  

 

1.15 Využití obnovitelných zdrojů 

Další variantou na eliminaci znečišťujících látek je využití obnovitelných zdrojů energie 

(viz. Obrázek 7). V posledních letech se ukazuje, že je výhodnější kombinovat více 

zdrojů vytápění. Nejčastěji se kombinuje zdroj levný na provoz, ale nedostačující zdroj 

energie ve špičkách jako například solární panely nebo tepelné čerpadlo a zdroj dražší 

na provoz jako kotel na pelety nebo dřevo. Tyto typy vytápění dokáží vykrýt nedostatky 

toho druhého, ať už je to nestálost výkonu nebo cena provozu. Navíc jsou solární 

kolektory dobré i mimo topnou sezónu na ohřev vody a v topné sezóně udržují teplotu 

vody, dokud nebude potřeba automaticky nebo ručně zapnout kotel. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1 Solární kolektory 

Solární kolektory (viz. Obrázek 8) slouží k výrobě tepla pro přitápění nebo ohřev vody. 

Mohou být ploché deskové, deskové vakuové nebo trubicové vakuové. Účinnost 

solárních kolektorů se pohybuje v rozmezí 60-90 %. Pro ohřátí teplé vody na osobu 

Obrázek 6 Obnovitelné zdroje energie 
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stačí 1m2 kolektoru, z něj lze získat 600-950 kWh. Pro umístění kolektoru je optimální 

jižní strana se sklonem 30-50°. [18] 

Funguje to na principu dopadajícího sluneční záření na kolektor, které je pohlcováno 

absorbérem a následně přeměněno na teplo. Teplo je poté pomocí teplonosné látky 

použité pro ohřev vody nebo pro přitápění. [18] 

 

Obrázek 7 Solární kolektor 

 

Do topného systému s akumulací se zahrnuje akumulační nádrž, v které se bude energie 

v letních měsících ukládat, a poté postupně stápět. Další možností je vytápěcí systém 

s bazénem (bez akumulace) pro ohřev bazénové vody. [37] 

Výhodou solárních kolektorů je slunce jako nevyčerpatelný zdroj, jehož energie je 

zdarma. Je to šetrné k životnímu prostředí a jeho údržba je snadná. Tato technologie se 

neustále vyvíjí. Negativem je vysoká počáteční investice, kolísavá intenzita slunečního 

záření, instalační úpravy na domě. Zatím není možné využít 100 % sluneční energie. 

[36] 

 

1.15.2 Tepelné čerpadlo 

Tepelná čerpadla nejsou tak docela obnovitelným zdrojem. Při jeho používání je potřeba 

dodávat elektrickou energii. Pracují na podobném principu jako lednička, která odebírá 

teplo zevnitř a zadní mřížkou ho vypouští. Tepelné čerpadlo odebírá teplo zvenku 

(venkovní vzduch, voda nebo země). Podle toho rozlišujeme různé druhy tepelných 

čerpadel: [18] [43] 

a) vzduch/voda 

b) země/voda 

c) voda/voda [18] 

Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí – primární a sekundární. Primární část je 

tvořena výparníkem, který odebírá teplo z okolí skrz teplonosné médium. Kompresor 

dále stlačuje plyn nesoucí toto odebrané teplo na vyšší teplotu. Součástí sekundární části 

je kondenzátor, s nímž je pevně spojený topný okruh. Zde dojde ke kondenzaci plynu. 

Zkapalněné médium je poté přivedeno k expanznímu ventilu, který zaručuje expanzi 

média zpět do výparníku (viz. Obrázek 9). [44] 
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Obrázek 8 Tepelné čerpadlo 

 

1.15.2.1 Voda/Voda 

Zdrojem tepla je podzemní (studna) nebo povrchová voda (řeka, rybník), která je 

odebíraná. Výparník z ní odebírá teplo do okruhu a voda se vrací zpět do země druhou 

studnou. Minimální vzdálenost dvou vrtů je 10m. Tento systém má relativně nižší 

náklady oproti ostatním a je nejúčinnější, protože podzemní voda má stálou průměrnou 

teplotu. [14] 

Lze zpětně využít odpadní teplo, má nižší nároky na prostor. Je potřeba dostatek vody a 

vyšší náklady na údržbu (čištění filtrů a výměníků). Komponenty pro čerpání spodní 

vody mají nižší životnost. [14] 

 

 

1.15.2.2 Vzduch/voda 

Tepelná energie je odebíraná ze vzduchu. V tomto případě výparník s ventilátorem tvoří 

vnější jednotku, umístěnou na volném prostranství ideálně na jižní straně. Kompresor 

s expanzním ventilem jsou označovány jako vnitřní jednotka, jejichž vzdálenost od 

vnější je maximálně 12 m Fungují i při nízkých venkovních teplotách. Důležité je, aby 

se ochlazený vzduch nevracel zpět, což by vedlo snížení výkonu a účinnosti TČ. [14] 

Optimální řešení pro domy s malým pozemkem. Výhodou je jednoduchá instalace a 

údržba. Požadují nižší investiční náklady než systém země-voda a nižší provozní 

náklady na rozdíl od elektrického nebo plynového vytápění. Ale vyžadují asi o 30 % 

vyšší spotřebu elektřiny a kompresor má kratší životnost v porovnání s TČ země-voda. 

Problémem může být hlučnost venkovní jednotky. Vlivem nízké venkovní teploty se 

snižuje výkon a výstupní teplota topné vody. [14] 

 

1.15.2.3 Země/voda 

Skrz zemním kolektorem cirkuluje nemrznoucí směs, která od země odebírá tepelnou 

energii, a tím se ohřívá. Ve výparníku se ochladí a vrací se zpět do kolektoru. 

K odebírání tepla ze země je potřeba vytvořit plošný kolektor nebo vertikální vrt, jehož 

maximální hloubka je asi 100 m. [14] [44] 
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Jsou bezhlučné a bezúdržbové. Mají dlouhou životnost a nízké investiční náklady 

srovnatelné se vzduchovými TČ. Plošný kolektor vyžaduje dostatečně velkou plochu. 

Budoucí stavby se musí přizpůsobit kolektoru. [14] 

U vrtů je výhodou stabilní výkon i při nízkých venkovních teplotách. Má výrazně nižní 

spotřebu elektřiny než vzduchová TČ. Vrty se dají dále využít jako chlazení domu. Mají 

dlouhou životnost, nejsou hlučné a nevyžadují velkou údržbu. Nevýhodou jsou vyšší 

investiční náklady na pořízení vrtů a nutnost vyřízení stavebního povolení. [14] 
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ZÁVĚR 

Ekologickými dopady vytápění je tvorba znečišťujících látek spalovacími procesy a 

jejich negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Tuto problematiku ošetřuje 

Zákon o ovzduší a další legislativa, které škodliviny rozdělují na základní znečišťující 

látky a snaží se o jejich eliminaci.  

Pro TZL je nutné odprašování. Odprašování je proces, kdy jsou z proudu plynů 

odstraňovány tuhé částice. Opatřením proti oxidu uhelnatému je dostatečný přívod 

vzduchu pro správnou funkci, používání správného druhu paliva, pravidelné čištění a 

kontrola jeho technického stavu. Emise oxidů síry se mohou snížit absolutním 

snižováním spotřeby paliv, náhradou paliv obsahujících síru za nízkosirná paliva, 

odsiřováním uhlí, odsiřováním spalin. K zamezení emisí sloučenin dusíku se používají 

metody denitrifikace, které zahrnují primární a sekundární opatření. Tato opatření lze 

kombinovat. Vzniku POPs lze zabránit třídění odpadů, recyklace.  

Vznik znečišťujících škodlivých látek závisí na druhu používaného paliva. Lze využít 

tuhé, kapalné i plynné palivo. Množství emisí vzniklé jednotlivým druhem paliva lze 

vypočítat přes emisní faktor. 

Nejdůležitější částí této práce je návrh opatření pro eliminaci nežádoucích vlivů. 

Důležitý je druh použitého paliva. Po stránce zvoleného paliva, typu spalování a kotle je 

po finanční i ekologické stránce nejlepší biomasa s použitím zplyňovacího 

automatického kotle. Pořizovací náklady jsou sice vyšší než u plynového kotle, který, 

který prakticky nemá emise žádné, ale při správném provozu se náklady na automatický 

kotel lehce vrátí. Biomasa musí být samozřejmě co nejvíce vysušená, kusové dřevo 

sušené nejlépe dva roky. Kotel musí být udržovaný se správnou obsluhou. Provoz 

tohoto kotle je automatický, plynule přidává palivo i potřebný vzduch ke správnému 

spalování, tím je zajištěno minimum emisí a je vyřazen i lidský faktor. Většina lidí 

nerada utrácí za obnovitelné zdroje energie, i když jsou bezúdržbové.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Význam Jednotka 

A  vytápěná plocha domácnosti m
2
 

Ap  obsah popele v palivu % hm. 

apod. a podobně - 

ČSÚ Český statistický úřad - 

D21 denostupeň s referenční teplotou 21 °C - 

Efpal,i emisní faktor ? 

Ei množství emisí kg/rok 

ELTO extra lehký topný olej - 

mpal spotřeba paliva na vytápění domácnosti ? 

ɳ účinnost spalovacího zařízení % 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky - 

PCB polychlorované bifenyly - 

PCDD/F polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany - 

PM1,0; PM2,5; PM10 prachové částice - 

POPs perzistentní organické polutanty - 

q měrná potřeba tepla na vytápění GJ/kg 

Qi,pal výhřevnost paliva MJ/kg 

Qp,pal potřeba tepla na vytápění GJ 

REZZO registr emisí zdrojů znečišťování ovzduší - 

SKR selektivní katalytická redukce - 

SNKR selektivní nekatalytická redukce - 

Sp obsah síry v palivu % hm 

TČ tepelné čerpadlo - 

tem průměrná venkovní teplota °C 

tref referenční teplota uvnitř objektu °C 

TZL tuhé znečišťující látky - 

tzn. to znamená - 

tzv. tak zvaný - 

VOC těkavé organické látky - 

 


