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ABSTRAKT 

 
Práce se věnuje škodlivým látkám vznikajícím při spalování biomasy a možnostem 

omezování emisí těchto látek u kotlů pro domovní vytápění. Nejdříve je krátce představena 

biomasa jako palivo spolu se souhrnem důležitých obecných vlastností paliva ovlivňujících 

spalovací proces. Následně je uvedena charakteristika tohoto procesu a představeny mecha-

nismy vzniku jednotlivých látek. Na tyto mechanismy navazuje práce popisem škodlivých 

látek – uvádí jejich vlastnosti a účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Další kapitola se-

znamuje čtenáře s aktuálně platnou legislativou stanovující emisní limity pro malé kotle. Tato 

část práce věnující se legislativě je následována samostatnou kapitolou popisující principy 

snižování emisí uplatnitelné u malých kotlů. Závěrečná kapitola pak uvádí několik existují-

cích opatření pro snížení emisí a vysvětluje jejich funkci. 

Klíčová slova 

 

Emise škodlivin, spalování biomasy, malé kotle 

 

ABSTRACT 
 

The thesis deals with harmful substances originating as products of biomass combustion 

and possibilities of reducing their emissions from boilers for household heating. First of all, 

biomass is introduced and a description of important fuel properties in terms of its combustion 

is given. Secondly, the characteristic of the combustion process and origination mechanisms 

of individual substances are presented. This is followed by a description of the properties of 

these substances and their impacts on human health and the environment. The purpose of the 

next chapter is to present the reader with current legislation addressing the emissions of small 

boilers. Then a separate chapter describes possible methods that can be used to reduce emis-

sions of these devices. Finally, several measures in the form of modifications and devices, 

capable of reducing harmful emissions of small boilers are given. 

Key words 

 

Harmful emissions, biomass combustion, small scale boilers 
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ÚVOD 
Práce se zabývá škodlivými látkami vznikajícími při spalování biomasy a možnostmi snižo-

vání emisí těchto látek. Co se spalovacích zařízení týče, je práce zaměřena na malé kotle pro 

domovní vytápění. 

Naše civilizace vypouští do ovzduší za účelem udržení stávající životní úrovně celou 

řadu látek, které mají negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Přestože za posled-

ních třicet let došlo k výraznému snížení těchto emisí, vliv určitých znečišťujících látek je 

stále poměrně významný. Dle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)[1] před-

stavuje v Evropě zdravotní riziko zejména znečištění ovzduší pevnými částicemi, oxidy dusí-

ku a přízemním ozonem jen v roce 2016 bylo znečištění pevnými částice menšími než 2,5 µm 

zodpovědné za 374 000 předčasných úmrtí. Nabízí se tedy otázka, jaké zdroje jsou zodpověd-

né za toto znečištění. Z další zprávy EEA[2] zahrnující mimo jiné podíly jednotlivých sektorů 

na celkovém znečištění danou látkou vyplývá, že sektor domácností, institucí a podniků
1
 se 

v roce 2017 podílel na celkovém znečištění pevnými částicemi menšími než 2,5 µm 56 pro-

centy. Krom emisí pevných částic produkuje tento sektor také např. podstatné množství oxidu 

uhelnatého (48% podíl) a polycyklických aromatických uhlovodíků (36% podíl). Veškeré 

emise tohoto sektoru prakticky pocházejí ze spalování paliv za účelem vytápění a ohřevu vo-

dy. Podíl biomasy na těchto palivech poslední desítky let stabilně roste a je nezanedbatelný ve 

většině zemí EU. Dle [3] byla v roce 2015 biomasa využívána k vytápění nejvíce v Pobalt-

ských státech (až z 60 %), v ČR pak tvořila cca 30 %. 

S rostoucím podílem daného paliva roste i důležitost jeho adekvátního využití – jak 

z hlediska škodlivých emisí, tak účinnosti energetické přeměny. Tento faktor je problematický 

obzvláště pro výše zmíněný sektor, kdy relativně složitá přeměna pevného paliva v podobě 

biomasy na tepelnou energii musí proběhnout v relativně jednoduchých zařízeních. Velikost 

těchto zařízení, respektive nominální výkon pohybující se v řádech desítek kilowattů a častá 

potřeba jeho dalšího snižování v důsledku střídání ročních období umožňují podstatnější 

vstup vnějších vlivů do procesu než tomu je u větších zdrojů. 

Téma práce je mi blízké, neboť bydlím v malém městě, kde je běžné využívání dřeva k 

vytápění. Už před postoupením kůrovcové kalamity do dnešního rozsahu u nás bylo dřevo 

dostupným palivem ať už v podobě odřezků z okolních pil či odpadu z lesních probírek. Vět-

šina obyvatel také disponuje dostatkem prostoru k jeho skladování. Ten bude pravděpodobně 

brzy využit na maximum z důvodu snahy předzásobit se současným levným "kůrovcovým" 

dřevem, kterého se místní lesní hospodáři zbavují. Lze tedy předpokládat, že se podíl biomasy 

na vytápění v naší obci udrží i v několika následujících letech. Spolu s tím ale nepochybně 

přetrvá i možnost doslova pocítit negativa nevhodného spalování biomasy v podobě vznikají-

cích emisí. 

Cílem práce je vytvořit přehled škodlivin, jejich vlastností, principů vzniku a dopadů na 

zdraví člověka a životní prostředí, dále představit možnosti eliminace jednotlivých škodlivin 

ze spalin a uvést konkrétní řešení snižování nežádoucích emisí u spotřebičů na pevná paliva. 

Ve své práci se nejdříve stručně zmíním o použitém palivu a obecně o vlastnostech pa-

liva, které jsou důležité pro jeho spalování. Druhou kapitolu uvedu obecnou charakteristikou 

spalovacího procesu a následně se zaměřím na mechanismy vzniku jednotlivých sledovaných 

látek. Navazující třetí kapitola se pak bude věnovat jednotlivým látkám a uvede jak jejich 

vlastnosti, tak nepříznivé vlivy na lidské zdraví a životní prostředí. Poté se již přiblížím pro-

blematice spalovacích zařízení a to konkrétně – jaké legislativní požadavky jsou za cílem 

omezení emisí kladeny na zařízení uváděná v dnešní době na trh. Pátá kapitola pak představí 

                                                 

 

1 Údaj nezahrnuje průmyslové provozy. 
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principy, jejichž implementací lze zamezit překročení emisních limitů a v poslední kapitole 

uvedu několik konkrétních příkladů aplikace těchto principů výrobci. 

 

 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Michal Vaněk 

Emise ze spalování biomasy 

 

13 

 

1 Biomasa jako palivo 
Použité palivo je klíčovým faktorem určujícím skladbu látek vznikajících při jeho přeměně na 

energii. Nejprve se tedy zaměříme na charakter daného paliva. 

Biomasou se nazývá hmota organického původu, která na – rozdíl od fosilních zdrojů – 

vznikla v relativně nedávné době [4]. Její využití umožnilo pokrýt energetické potřeby naší 

civilizace po většinu doby její existence. Až v 18. století s rozvojem průmyslové výroby se 

začal její podíl na výrobě energie snižovat ve prospěch fosilních zdrojů. V posledních deseti-

letích ale opět nabyla na významu z důvodu rostoucího povědomí o negativních účincích vyu-

žívání fosilních paliv na životní prostředí a nutnosti jejich postupné náhrady. 

1.1 Vznik biomasy 

Veškerá biomasa pochází přímo či nepřímo z rostlin. Rostliny syntetizují organické látky 

z anorganických biochemickou reakcí známou jako fotosyntéza. K reakcím dochází za pomo-

ci sluneční energie, která se tímto způsobem ukládá do energie chemických vazeb. Organické 

látky jsou převážně tvořeny jen několika prvky, a to uhlíkem, vodíkem, kyslíkem, dusíkem, 

fosforem a sírou. Další z prvků jsou zastoupeny ve stopovém množství [5]. 

 

Zjednodušený zápis fotosyntézy [6]: 

 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛é 𝑙á𝑡𝑘𝑦 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 =
= 𝐶𝑘𝐻𝑚𝑂𝑛 + 𝐻2𝑂 + 𝑂2 + 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑦 𝑙á𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑚ě𝑛𝑦 

(1.1) 

 

  

1.2 Druhy biomasy 

Zdroje energeticky využitelné biomasy lze rozdělit do dvou hlavních skupin a to na tzv. ener-

getické plodiny a organické odpady. Energetické plodiny jsou využívány pouze k výrobě 

energie. V našich klimatických podmínkách se pěstuje řepka olejka, kukuřice, cukrová řepa, 

některé obiloviny a pícniny, ale také rychle rostoucí dřeviny jako topoly a vrby. Nevýhodou 

pěstování energetických plodin je např. potřeba intenzivního využívání hnojiv, pesticidů 

a herbicidů nebo jejich konkurence potravinám. Pokud se jedná o monokulturu na rozsáhlé 

ploše, nesmíme opomenout ani negativní vliv na místní ekosystém. Z tohoto hlediska se jeví 

perspektivním využití organických odpadů. Ty jsou děleny na primární, sekundární a terciální 

dle fáze výroby, ze které pocházejí. Primární organické odpady představují rostlinné zbytky 

ze zemědělské prvovýroby a z údržby krajiny. Patří sem např. odpady z lesních probírek, vi-

nic, sadů, sláma z pěstovaných plodin. Sekundární odpady vznikají v potravinářských a prů-

myslových výrobách (jatka, mlékárny, lihovary, dřevařské provozy, …). Jako terciální odpady 

jsou označovány organická složka komunálního odpadu, exkrementy z chovu hospodářských 

zvířat, kaly z odpadních vod [1] [5]. 

Z důvodu rozmanitosti biomasy se využívá několik způsobů její konverze na energii, 

každý je vhodný pro určitý druh biomasy. Vzhledem k zaměření práce jsou podstatné druhy 

biomasy vhodné k energetické konverzi spalováním. Pro spalování je vhodná biomasa 

s vysokým obsahem sušiny, kterou představují dřeviny a stébelniny. Dále si charakterizujeme 

důležité vlastnosti paliva ovlivňující spalovací proces. 

1.3 Vlastnosti paliva 

Z hlediska látek vznikajících při spalování nás zajímá zejména hrubý rozbor paliva 

a elementární obsah hořlaviny. Hrubý rozbor stanovuje procentuální zastoupení vody, pope-

loviny a hořlaviny v palivu [7]: 
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ℎ + 𝐴 + 𝑊 = 100 % (1.2) 

 

ℎ…hořlavina 

𝐴…popelovina 

𝑊 … voda 

 

Pro biomasu je typický vysoký obsah vody. V surovém dřevě tvoří 40–60 % jeho hmotnosti 

[5]. Voda představuje nežádoucí složku paliva. Při spalovaní vytváří vodní páru, čímž pohlcu-

je uvolněné teplo. Tím dochází ke snížení efektivity spalovacího procesu a k negativnímu 

ovlivnění podmínek probíhajících reakcí v důsledku snížení teploty. Vodní pára dále způsobu-

je zvýšení objemu spalin a zvyšuje riziko koroze spalovacího zařízení. Snížení obsahu vody 

lze docílit vhodným uložením a úpravou paliva před spalováním [6], [8]. 

Popelovina je tvořena minerály vázanými v palivu a nečistotami, které se do něho do-

staly při těžbě a přepravě. Spalováním se mění na tuhý zbytek nazývaný popel. Popel se může 

vyskytovat ve formě strusky, škváry a popílku. Struska vzniká při překročení teploty tečení 

popela, škvára se tvoří spečením jednotlivých zrn minerálních zbytků a popílek zahrnuje malé 

částice minerálů. Obsah popeloviny ovlivňuje množství tuhých znečišťujících látek ve spali-

nách. Pro správný průběh spalovacího procesu je třeba zajistit odběr popeloviny a vyvarovat 

se překročení teploty tečení popela, kdy dochází k usazování strusky na stěnách zařízení. 

Množství popeloviny je v případě dřeva a stébelnin nižší než u fosilních paliv [6][8]. 

Energii – v našem případě teplo – získáváme z části paliva nazývané hořlavina. Děje se 

tak oxidací aktivních prvků hořlaviny – uhlíku, vodíku a síry, které jsou nositeli chemicky 

vázané energie. Zbývajícími prvky obsaženými v hořlavině jsou kyslík a dusík. Hořlavinu 

dělíme na prchavou, uvolňující se na začátku spalování, a na neprchavý zbytek tvořený tuhým 

uhlíkem. Podíl prchavé hořlaviny na jejím celkovém množství je u biomasy vyšší oproti fosil-

ním zdrojům. Tvoří 70–80 % hmotnosti sušiny paliva [5][6][8][9]. 

 

Tab. 1.1 Složení dřeva a obilné slámy [5] 

Palivo Rozmezí ℎ [%] 𝐴𝑟[%] 𝑊𝑟[%] 𝐶 [%] 𝐻 [%] 𝑂 [%] 𝑁 [%] 𝑆 [%] 
obilní 

sláma 
min 70 3,5 12 43,9 5,4 38 0,3 0,1 

 
max 82 6,5 25 48 6,4 43 0,7 0,2 

dřevo min 70 0,2 10 45 5,3 41 0,1 0 

 
max 85 3 60 52 6,5 46 1,7 0,3 

 

( 𝑟)… původní stav paliva 
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2 Spalování biomasy 
Další významnou roli z hlediska druhů emitovaných látek má použitý proces. 

2.1 Charakteristika a princip spalování 

Spalováním rozumíme proces, při kterém dochází prudkou oxidací ke změně chemické struk-

tury paliva, která je doprovázena uvolněním energie v podobě tepla a světla. Princip spočívá 

ve slučování hořlaviny s okysličovadlem – vzdušným kyslíkem, přičemž zanikají stávající 

chemické vazby a vznikají nové, energeticky výhodnější. Tím se snižuje energetický potenciál 

palivového souboru. Palivový soubor zahrnuje palivo a okysličovadlo. Látky vystupující 

z procesu, tzv. produkty, se nazývají spaliny a jsou nositelem uvolněné tepelné energie [10]. 

Hoření probíhá pouze mezi chemickými prvky v atomárním stavu. Pro iniciaci procesu 

je tedy třeba nejprve dodat dostatek energie k disociaci molekul paliva a okysličovadla. To lze 

provést tepelným impulsem nebo zvýšením teploty palivového souboru na teplotu samovzní-

cení. Následuje řetězová reakce, kdy se atomy snaží zaplňováním svých vnějších orbitalů do-

sáhnout stabilní elektronové konfigurace a tím snížit svoji energetickou hladinu. Atomy hoř-

laviny mohou dosáhnout stabilnější konfigurace při vytvoření vazeb s atomy okysličovadla 

než mezi sebou. Dochází tak ke vzniku nových látek a uvolnění energie, jejíž část je využita 

k propagaci reakce disociací dalších molekul. Reakce zaniká při nedostatku reagujících látek, 

případně při nedostatku energie k její další propagaci [6], [11]. 

 

2.2 Ideální složení a dokonalé spalování 

Při použití myšlené biomasy tvořené organickými sloučeninami obsahujícími pouze uhlík 

a vodík dojde za předpokladu úplného rozkladu původních látek a dokonalého
2
 spalování 

k následujícím reakcím: 

 

Spalování uhlíku na oxid uhličitý: 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 (2.1) 

 

Spalování vodíku na vodní páru: 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 (2.2) 

 

2.3 Reálné složení  

Jak vyplývá z tab. 1.1, uhlík, vodík a kyslík v biomase významně převažují. Nicméně oproti 

nim i relativně málo zastoupené prvky jako dusík a síra vstupují do spalovacího procesu 

a nelze je tedy opomenout. 

 

2.3.1 Oxidy síry 

Spalování síry na oxid siřičitý: 

𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2 (2.3) 

 

                                                 

 

2 Produkty již nejsou schopny dalšího hoření. 
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2.3.2 Oxidy dusíku 

Spalovacích reakcí se účastní jednak dusík obsažený v palivu, jednak dusík z dodávaného 

vzduchu. Výrazně převládá tvorba oxidu dusnatého. V prvních fázích spalování se tvoří tzv. 

promptní neboli okamžité oxidy. Dále dochází k oxidaci meziproduktů tvořených dusíkem 

z paliva. Tyto oxidy se nazývají palivové. Další skupinu představují vysokoteplotní oxidy 

dusíku, které vznikají oxidací vzdušného dusíku za teplot přesahujících 1200 °C. Vzhledem 

k nižším teplotám při spalování biomasy (700–900 °C) jsou dominantní oxidy palivové [5], 

[12], [13]. 

 

Tvorba palivových oxidů 

Dochází k přeměně původních sloučenin dusíku na jednoduché sloučeniny ze skupiny aminů 

a kyanidů. Tyto sloučeniny pak reagují s látkami obsahujícími kyslík za vzniku oxidu dusna-

tého [13]. 

 

Tvorba vysokoteplotních oxidů dusíku 

Při přebytku kyslíku [13]: 

 

𝑂∗ + 𝑁2 → 𝑁𝑂 + 𝑁∗3 (2.5) 

 

𝑁∗ + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + 𝑂∗ (2.6) 

 

Při přebytku paliva [13]: 

𝑁 + 𝑂𝐻∗ → 𝑁𝑂 + 𝐻∗ (2.7) 

 

Oxid dusičitý 

Vzniká z oxidu dusnatého při ochlazení spalin. Mechanismus vzniku je ovlivněn rychlostí 

ochlazení, mírou přebytku kyslíku a slunečním zářením. Poslední ze vznikajících oxidů, oxid 

dusný, se tvoří z počátku spalovacího procesu při nízké teplotě spalin [12], [13]. 

 

2.4 Nedokonalé spalování 

K nedokonalému spalování dochází v důsledku nedostatku kyslíku, který může být zapříčiněn 

nedostatečným množstvím spalovacího vzduchu, špatným mísením palivového souboru, dále 

nedodržení vhodné teploty pro průběh spalovacích reakcí nebo nedostatku času pro oxidaci. 

Část hořlaviny pak nezoxiduje vůbec, případně pouze částečně. To má za následek vznik celé 

řady znečišťujících látek vyskytujících se ve spalinách [6][10][12][14]. 

2.4.1 Oxid uhelnatý 

Ke vzniku oxidu uhelnatého dochází neúplnou oxidací uhlíku: 

𝐶 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂 (2.4) 

 

 

                                                 

 

3 * Hvězdička značí radikál. 
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2.4.2 Tuhé a kapalné znečišťující látky 

Tyto látky jsou dvojího původu. K jejich tvorbě dochází jednak v atmosféře reakcí výše zmí-

něných plynných látek a organických sloučenin, jednak ve spalovacím zařízení a jeho spali-

nových cestách. Prvně jmenovaný mechanismus bude více rozveden v následující kapitole 

v rámci vlastností jednotlivých znečišťujících látek. Zde se zaměřím na vznik látek ve spalo-

vacím zařízení. Ty jsou tvořeny jemnými částicemi popeloviny uvolněné z paliva a produkty 

nedokonalého spalování. Tyto produkty se formují z uhlíkatých plynů představujících prcha-

vou hořlavinu, uvolňující se při zahřívání tuhého paliva. Za ideálních podmínek by došlo 

k jejich úplné oxidaci na oxid uhličitý a vodní páru. Vzhledem k tomu, že dokonalé spalování 

nelze v praxi realizovat, část této plynné hořlaviny nezoxiduje a opouští spalovací prostor, 

čímž klesá její teplota. Uhlíkaté plynné látky, které se nespálí, poté kondenzují do tuhých či 

kapalných částeček s širokým rozpětím rozměrů. Vznikají tak především saze a polycyklické 

aromatické uhlovodíky [14][15][16]. 

 

 

Obr. 2.1 Vznik uhlíkatých plynů [17] 

 

2.4.3 Plynný organický uhlík 

Na úniku organických sloučenin uhlíku se podílí jak nedokonalé spalování, tak složení paliva. 

Jedná-li se o plynné uhlovodíky neboli organic gaseous carbon (OGC) princip vzniku je to-

tožný s částí tuhých a kapalných znečišťujících látek – jde o nezoxidovanou prchavou hořla-

vinu tj. produkt nedokonalého spalování Rozdílem je jejich plynné skupenství, ve kterém se 

dostávají do ovzduší. Z hlediska vlivu paliva na tvorbu dalších látek typu OGC má velký vý-

znam přítomnost chlóru [7],[18][19]. 

Nejvýznamnějšími skupinami látek z hlediska škodlivosti jsou polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU) a organické halogenové sloučeniny, které se dále dělí na polychlorované 

bifenyly (PCB) a polychlorované dibenzendioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) [18]. 

PAU se tvoří především při nedokonalém spalování termickým rozkladem volných uh-

lovodíkových radikálů. Množství vznikajících PAU se zvyšuje s rostoucím podílem prchavé 

hořlaviny v palivu [7]. 

Množství vyprodukovaných PCB je dáno obsahem chlóru v palivu a konstrukcí kotle 

[19]. 

PCDD a PCDF se objevují ve spalinách při teplotách spalování nepřesahujících 900 °C. 

Při vyšších spalovacích teplotách dochází k jejich dekompozici. V případě spalování biomasy 

je zdrojem chlóru anorganický chlór, který se váže na aromatické uhlovodíky [18]. 
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2.5 Faktory ovlivňující spalování biomasy  

Spalování biomasy má určitá svá specifika, která se významně podílí na skladbě emisí. Jedná 

se především o [5]: 

 dlouhé plameny, které jsou hůře zásobovány kyslíkem, 

 vyšší než teoretickou spotřebu spalovacího vzduchu, 

 relativně nízké charakteristické teploty tavitelnosti popela, 

 nízká hustota paliva. 
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3 Vlastnosti znečišťujících látek, jejich vliv na lidské zdraví a životní pro-

středí 
Předcházející kapitoly poskytly přehled vznikajících škodlivých látek a nastínily mechanismy 

jejich vzniku. Tato kapitola představí důvody, na základě kterých byly výše zmíněné látky 

klasifikovány jako škodlivé. Hustoty a skupenství jednotlivých látek platí pro normální pod-

mínky. 

3.1 Oxidy uhlíku 

3.1.1 Oxid uhelnatý 

Oxid uhelnatý je bezbarvý hořlavý plyn, bez chuti a bez zápachu. Jeho hustota je rovna 

1,25 kg/m
3
 a blíží se tak hustotě vzduchu 1,29 kg/m

3
. Ke zkapalnění oxidu dochází při  

-192 °C [20]. 

Prudká jedovatost této látky je dána její pevnou vazbou na hemoglobin (dvěstěkrát pev-

nější než v případě kyslíku). Dochází k blokaci hemoglobinu a znemožnění transportu kyslí-

ku. Jeho uvolňování z krve je z důvodu pevné vazby zdlouhavé. Při akutní otravě dochází 

k zadušení. Chronická otrava, případně kratší expozice, může způsobovat bolesti hlavy, buše-

ní krve v hlavě, tlak na prsou a závratě. Dále oxid uhelnatý vstupuje v atmosféře do fotoche-

mických reakcí s jinými látkami. Vzniká tak metan, silně dráždivý přízemní ozon a oxid uhli-

čitý [20], [21]. 

3.1.2 Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý představuje bezbarvý nehořlavý plyn bez zápachu. Při vyšší koncentraci se pro-

jevuje kyselou chutí. Vzhledem ke své hustotě 1,98 kg/m
3
 je těžší než vzduch. K jeho tuhnutí 

dochází při -78 °C. Kapalné skupenství se vyskytuje při více než pětinásobku atmosférického 

tlaku [22]. 

Je zdraví nebezpečný až při vyšších koncentracích. Krátká expozice má pak za následek 

bolesti hlavy, závratě, dýchací obtíže, třes, případně zvonění v uších. Při delší expozici hrozí 

křeče, kóma a smrt udušením. Vliv oxidu uhličitého na životní prostředí spočívá v jeho vý-

znamném příspěvku ke skleníkovému efektu [21][22]. 

3.2 Oxidy síry 

Oxid siřičitý je bezbarvý štiplavý nehořlavý plyn s hustotou 2,92 kg/m
3
. Rozpouští se ve vodě 

za vzniku kyselého roztoku. Rozpustnost je silně závislá na teplotě. Při 20 °C dosahuje 

113 g/l, zatímco při 0 °C je to 228 kg/l. V atmosféře probíhá fotochemickými katalytickými 

reakcemi jeho přeměna na oxid sírový. Obecně dráždí oči, dýchací ústrojí a sliznice. Při vy-

stavení vyšším koncentracím může dojít k zástavě dechu, zánětu plic nebo tvorbě tekutiny 

v plicích – tzv. plicnímu edému [23]. 

Oxid sírový se vyskytuje v pevném nebo kapalném skupenství o hustotě 1970 kg/m
3
. 

Ve vodě se velmi dobře rozpouští za vzniku kyseliny sírové. V ovzduší se hydratuje vzdušnou 

vlhkostí a vytváří aerosol kyseliny sírové způsobující výrazně horší dráždění a poškození dý-

chacích orgánů než oxid siřičitý [23]. 

Škodlivost oxidů síry vůči životnímu prostředí spočívá okyselování půd a vod. Děje se 

tak atmosférickou depozicí síranů, které vznikají reakcí aerosolu kyseliny sírové a alkalických 

částic. Dochází jak k suché tak k mokré depozici. V případě mokré depozice se jedná o tzv. 

kyselé deště, na jejichž vzniku se podílí i oxidy dusíku. Pokud v ovzduší není dostatek alka-

lických částic, dochází k ještě výraznějšímu okyselení srážkových vod. Okyselování půd 

a vod má za následek úhyn rostlin, půdních mikroorganismů a ryb [23][24]. 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Michal Vaněk 

Emise ze spalování biomasy 

 

20 

 

Vznik oxidu sírového v atmosféře: 

 

𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2 + ℎ ∙ 𝜈 → 𝑆𝑂3 

(3.1) 

 

Hydratace na kyselinu sírovou: 

 

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4 (3.2) 

 

 

 

Obr. 3.1 Mechanismus suché a mokré depozice [25] 

 

3.3 Oxidy dusíku 

Nejméně toxickým oxidem dusíku vznikajícím při spalování je oxid dusný. Je to plyn charak-

teristicky nasládlého zápachu. Při vdechování má narkotické účinky. Podílí se na skleníkovém 

efektu a může způsobovat degradaci ozonové vrstvy [21], [26]. 

Mnohem významnější negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví mají oxid dus-

natý a oxid dusičitý, jejichž emise se sčítají a označují zkratkou NOx. Co se vlastností týče, 

oxid dusnatý je nestálý plyn, bez barvy a bez zápachu o hustotě 1,43 kg/m
3
. Rychle oxiduje na 

oxid dusičitý. Ten lze identifikovat na základě červenohnědého zbarvení a štiplavého zápa-

chu. Jeho hustota je 1,48 kg/m
3
 [27].  

Tyto oxidy dráždí dýchací cesty a mají, stejně jako oxid uhelnatý, schopnost vázat se na 

hemoglobin a zhoršovat tak přenos kyslíku. Mohou hrát také roli při vzniku nádorových one-

mocnění. Akutní otrava se projevuje dráždivým kašlem, edémem plic nebo pneumonií. Výše 

zmíněné obtíže však nastávají až při dosažení vysokých koncentrací, které se již běžně 

v ovzduší nevyskytují [21], [27].  

Nebezpečí pro životní prostředí představují jak zvýšené koncentrace těchto látek, tak 

produkty jejich chemických přeměn. Zvýšením koncentrací NOx se rostlinám dostává příliš 

velkého množství dusíku, což se projevuje snížením jejich odolnosti. Problematickou látkou 

vznikající ve formě aerosolu reakcí NOx v ovzduší je kyselina dusičná. Ta totiž dále reaguje s 
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prachovými částicemi, čímž vznikají tuhé částice uvolňující se z atmosféry mimo jiné 

v podobě kyselých dešťů. Dochází také ke vzniku škodlivého přízemního ozonu vlivem foto-

chemického rozkladu NO2. Ten se poté opět regeneruje a celý rozklad probíhá znovu. Vzniká 

tak významné množství O3 i při nízké koncentraci NO2 [24], [27]. 

 

Oxidace NO: 

2𝑁𝑂 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂2 (3.3) 

 

Tvorba kyseliny dusičné a dusité: 

 

2𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝑁𝑂3 + 𝐻𝑁𝑂2 (3.4) 

 

Rozklad NO2 a jeho regenerace [24]: 

 

2𝑁𝑂2 + ℎ ∙ 𝜈 → 𝑁𝑂 + 𝑂∗ (3.5) 

𝑂∗ + 𝑂2 → 𝑂3 (3.6) 

𝑁𝑂 + 𝑂2 → 𝑁𝑂3
∗ (3.7) 

𝑁𝑂3
∗ + 𝑂2 → 𝑁𝑂2 + 𝑂3 (3.8) 

 

3.4 Tuhé znečišťující látky 

Jako tuhé znečišťující látky (TZL) se označují tuhé částice různorodého chemického složení 

s rozměry 10
3
 až 10

-4
 µm, vyskytující se v ovzduší ve formě prachu či aerosolu. Dělí se do 

skupin dle velikosti. Z důvodu rozměrové nepravidelnosti je velikost částice dána buď tzv. 

ekvivalentním průměrem, stanoveným na základě geometrie částice anebo aerodynamickým 

průměrem určeným dle aerodynamických vlastností částice. Oba postupy spočívají 

v nahrazení původní částice fiktivní kulovou částicí. Velikost částice významně ovlivňuje 

dobu jejího setrvání v ovzduší a její schopnost vnikání do organismů. V současné době jsou 

sledovány především skupiny částic označované jako PM10 a PM2,5. PM je zkratkou pro par-

ticulate matter, což je pojem zahrnující krom tuhých i kapalné znečišťující látky např. aeroso-

ly kyseliny sírové a dusičné. Číslo v dolním indexu potom specifikuje frakci částic v µm. 

Např. PM10 tedy zahrnuje všechny částice menší než 10 µm [16], [24]. 

 

 

Obr. 3.2 Srovnání velikostí částic [28] 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Michal Vaněk 

Emise ze spalování biomasy 

 

22 

 

Škodlivost TZL významně závisí na jejich rozměru. Ten určuje, jak hluboko do dýcha-

cího ústrojí může částice proniknout. Řasinkový epitel v dýchacích cestách je schopen zachy-

távat částice s velikostí nad 5 µm. Částice z druhého okraje velikostního spektra (menší než 

0,01 µm) se zase chovají jako plynné molekuly a jsou z větší části vydechovány. Nebezpečné 

jsou tedy zejména částice spadající svou velikostí mezi tyto dva intervaly. Ty se dostávají až 

do plicních sklípků a pronikají i do krve. Výrazná většina částic vzniklých při spalování dřeva 

má průměr pod 1 μm [15], [24]. 

Škodlivost těchto částic pramení jednak z jejich skupenství, které představuje riziko za-

nášení plicních sklípků a cév, jednak z chemických a biologických vlastností látek obsaže-

ných v částicích a navázaných na povrchu těchto částic. Dlouhodobější expozice obecně vede 

k dýchacím problémům a nefatálním infarktům. Jejich přítomnost v lidském těle způsobuje 

také zhoršení již existujících plicních a srdečních chorob, což může mít za následek předčas-

nou smrt. V životním prostředí se při vyšší koncentraci v ovzduší projevují sníženou viditel-

ností. Vzhledem ke svému skupenství jsou schopné přenosu na velké vzdálenosti a relativně 

účinně tak kontaminují vody a půdy. Důsledky této kontaminace závisí na druhu obsažených 

látek. Významné je okyselování vod a půd (viz oxidy síry a oxidy dusíku) [28]. 

 

 

Obr. 3.3 Pronikání částic do lidského těla [29] 

3.5 Perzistentní organické polutanty 

Perzistentními nazýváme látky, které se v přírodě stěží rozkládají a mají schopnost se kumu-

lovat v organismech a životním prostředí. 

3.5.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU představují skupinu aromatických uhlovodíků s minimálně dvěma benzenovými jádry 

bez heteroatomů a substituentů. Čisté sloučeniny se vyskytují v pevném skupenství jako bílé 

nebo nažloutlé látky. Lze je snadno rozpustit v tucích a olejích, ve vodě již podstatně hůře. 

PAU kondenzují na prachových částicích a sazích, s nimiž se dostávají do atmosféry. Využití 

těchto nosičů prodlužuje fotooxidační rozklad PAU v atmosféře [30]. 

Škodlivost jednotlivých PAU se výrazně liší. Nebezpečnými jsou až PAU s minimálně 

třemi benzenovými jádry uspořádanými do tzv. oblasti zálivu. Toto uspořádání umožňuje bio-

transformaci PAU v organismu na silně reaktivní alkalická činidla, která při dlouhodobých 

expozicích poškozují plod a mají karcinogenní a mutagenní účinky. Jedním 

z nejnebezpečnějších zástupců je benzo(a)pyren. Vypařuje se při 495 °C, jeho hustota je 

1 351 kg/m
3
 a rozpustnost ve vodě 0,2–6,2 µg/l. Zvýšená koncentrace benzo(a)pyrenu indiku-

je vyšší množství i ostatních PAU, čehož se využívá při měření [21], [24]. 
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Obr. 3.4 Molekula benzo(a)pyrenu 

 

3.5.2 Polychlorované bifenyly 

PCB představující skupinu cca 200 látek. Ty se od sebe liší stupněm chlorace a umístěním 

atomů chlóru na aromatických jádrech bifenylu. Tyto odlišnosti se projevují rozdíly ve fyzi-

kálních a chemických vlastnostech a v toxicitě jednotlivých látek. Celkově jsou velmi odolné 

vůči tepelnému, chemickému i biologickému rozkladu. Jednotlivé čisté látky tvoří bezbarvé 

krystaly bez zápachu. Směsi těchto látek tvoří kapaliny o hustotě cca 1 440 kg/m
3
 rozpustné 

v organických rozpouštědlech. Rozpustnost ve vodě je nízká – 0,7 mg/l [24], [31]. 

Obecně jsou podobně jako PAU nebezpečné především při chronických expozicích. 

Mají schopnost pronikání pokožkou a kumulace v tukových tkáních. Poškozují nenarozený 

plod, způsobují otoky tkání a orgánů, rakovinu jater a chlorové akné [21]. 

 

3.5.3 Polychlorované dibenzendioxiny a dibenzofurany 

PCDD/F, triviálně označované jako dioxiny, jsou dvě velké skupiny organických halogeno-

vých sloučenin. Jednotlivé látky v dané skupině se od sebe liší místem substituce vodíkového 

atomu chlórem. První, PCDD, jich zahrnuje cca 70, druhá, PCDF, asi 130. Čisté látky tvoří 

bílé krystaly dobře rozpustné v organických rozpouštědlech, málo rozpustné ve vodě. Jsou 

odolné vůči kyselinám a pro jejich úplný tepelný rozklad je třeba teplot nad 1 000 °C [24], 

[32]. 

Tyto látky mají široké rozpětí škodlivosti. Obecně se dají považovat za karcinogenní 

s negativním vlivem na nenarozený plod. Dráždí sliznice, způsobují pálení očí, nosu a hrdla, 

bolesti hlavy a závratě. Při dlouhodobějších expozicích nastávají poruchy imunitního systému 

a nervové soustavy. Velmi pomalu se vylučují z organismu, kde se kumulují v tukových tká-

ních, což má za následek kontaminaci potravních řetězců [18]. 

K nejškodlivějším látkám z těchto skupin se řadí např. 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-

dioxin s teplotou tání 295 °C, teplotou varu 500 °C a rozpustností ve vodě 0,2 µg/l [32].  
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4 Legislativa ochrany ovzduší 
Znečištění a znečišťování ovzduší v České republice je obecně regulováno Zákonem č. 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Emisní limity kotlů na pevná paliva určených k ústřednímu 

vytápění se jmenovitým tepelným výkonem nepřesahujícím 300 kW dále specifikuje norma 

ČSN EN 303-5. Od 1. 1. 2020 platí pro uvádění spalovacích stacionárních zdrojů o výkonu 

500 kW a méně na trh také nařízení Komise EU 2015/1189 o ekodesignu kotlů na tuhá paliva. 

 

Norma ČSN EN 303-5 

Norma definuje jak metodiku měření emisí, tak jejich mezní hodnoty. Spalovací zařízení dělí 

dle naměřené účinnosti a emisí při jmenovitém a minimálním tepelném výkonu do tří tříd 

(třetí, čtvrté, páté). Pro zařazení do dané třídy se musí naměřené hodnoty účinnosti i emisí 

nacházet pod mezními hodnotami povolenými pro tuto třídu při jmenovitém i minimálním 

tepelném výkonu. Před zavedením nařízení o ekodesignu kotlů na tuhá paliva, platilo, že zaří-

zení splnilo emisní požadavky pro uvedení na trh při zařazení do třetí třídy. 

 

Tab. 4.1 Mezní hodnoty emisí [33] 

Dodávka 

paliva 
Palivo 

Jmenovitý 

tepelný vý-

kon [kW] 

Mezní hodnoty emisí 

CO [mg/m
3
] OGC [mg/m

3
] prach [mg/m

3
] 

třída třída třída 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

ruční 

biopaliva 

≤ 50 5 000 1 200 700 150 50 30 150 75 60 

> 50 ≤ 150 2 500   100   150   

> 150 ≤ 500 1 200   100   150   

fosilní 

paliva 

≤ 50 5 000   150   125   

> 50 ≤ 150 2 500   100   125   

> 150 ≤ 500 1 200   100   125   

samočinná 

biopaliva 

≤ 50 3 000 1 000 500 100 30 20 150 60 40 

> 50 ≤ 150 2 500   80   150   

> 150 ≤ 500 1 200   80   150   

fosilní 

paliva 

≤ 50 3 000   100   125   

> 50 ≤ 150 2 500   80   125   

> 150 ≤ 500 1 200   80   125   

 

Pozn.: Hodnoty emisí platí pro suché spaliny při 10 % kyslíku za standardních podmínek. 

 

Nařízení o ekodesignu 

Co se emisí týče, zavádí nařízení tzv. sezónní emise CO, OGC, TZL a NOx. Těmi se rozumí 

vážený průměr emisí naměřených dle metodiky uvedené v ČSN EN 303-5 při jmenovitém 

a sníženém výkonu. Pokud zařízení neumožňuje nepřetržitý provoz při sníženém výkonu, za 

sezónní emise se považují přímo naměřené hodnoty emisí při jmenovitém výkonu a průměro-

vání se tedy neprovádí. Zařízení vyhovuje z hlediska produkovaných emisí, pokud se hodnoty 

sezónních emisí pohybují pod požadovanými limity. Limity pro emise jednotlivých látek 

(krom NOx – viz tab. 4.2) nařízení přebírá z ČSN EN 303-5. 
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Výpočet sezónních emisí: 

 

Kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které lze provozovat při 50 % jmenovitého tepel-

ného výkonu v režimu nepřetržitého provozu, a kotle na tuhá paliva s automatickým přikládá-

ním [35]: 

𝐸𝑠 = 0,85 ∙ 𝐸𝑠,𝑝 + 0,15 ∙ 𝐸𝑠,𝑛 (4.1) 

 

Kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nelze provozovat při 50% nebo nižším jme-

novitém tepelném výkonu v režimu nepřetržitého provozu, a kogenerační kotle na tuhá paliva 

[35]: 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑠,𝑛 (4.2) 

 

𝐸𝑠 [𝑚𝑔/𝑚3] … sezónní emise 

𝐸𝑠,𝑝 [𝑚𝑔/𝑚3] … emise výše zmíněných látek naměřených při 50 % nebo 30 % jmenovitého 

tepelného výkonu 

𝐸𝑠,𝑛 [𝑚𝑔/𝑚3] … emise naměřené při jmenovitém tepelném výkonu 

 

Tab. 4.2 Mezní hodnoty sezónních emisí [35] 

Dodávka paliva Palivo 

Mezní hodnoty emisí 

CO 

[mg/m
3
] 

OGC 

[mg/m
3
] 

TZL 

[mg/m
3
] 

NOx 

[mg/m
3
] 

ruční 
biomasa 

700 30 60 
200 

fosilní paliva 350 

samočinná 
biomasa 

500 20 40 
200 

fosilní paliva 350 

 

Pozn.: hodnoty emisí platí pro suché spaliny při 10 % kyslíku za standardních podmínek 
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5 Možnosti eliminace škodlivin u malých zdrojů 
Emise jednotlivých látek jsou dány několika faktory: 

 druhem paliva a jeho úpravou, 

 konstrukcí zařízení, 

 obsluhou a údržbou zařízení, 

 aplikací technologií čištění spalin. 

5.1 Palivo 

Jak již bylo řečeno, biomasa představuje široké spektrum paliv – od dřeva až po traviny a od-

pady ze zemědělství. Důležitými parametry paliv z hlediska množství škodlivin vznikajících 

při jejich spalování jsou obsahy dusíku, síry a chlóru. Nejnižší obsah těchto prvků mají dřevi-

ny. Jejich využitím se tak značně snižují emise SOx a PCDD/F, do určité míry také množství 

NOx a TZL [39]. 

5.2 Primární opatření 

Konstrukce zařízení by měla umožňovat co nejdokonalejší spálení daného paliva a udržovat 

tak emise sledovaných látek, tj. CO, OGC, TZL, NOx, na minimu. Obsah oxidu uhelnatého ve 

spalinách lze snížit zajištěním jeho pobytu v místě o teplotě min. 800 °C po dostatečně dlou-

hou dobu spolu se správným promícháním spalovacího vzduchu s uhlíkatým plynem, v němž 

je obsažen. Tyto podmínky snižují rovněž množství OGC a celkově tak omezují vznik uhlíka-

tých aerosolů ve spalinách. Na druhou stranu, účinnými opatřeními k redukci emisí NOx je 

především nestechiometrické spalování a částečně omezení maximálních teplot ve spalovacím 

prostoru. Dodáním pouze podstechiometrického množství kyslíku vzniká redukční atmosféra 

z oxidu uhelnatého, která do významné míry zamezí oxidaci palivového dusíku [13], [39], 

[40]. 

Největšího přiblížení výše zmíněným podmínkám, které jdou navzájem proti sobě, se 

dosahuje zavedením dvou spalovacích zón, což již dnes představuje základní opatření ke sní-

žení emisí. V první zóně se palivo spaluje nestechiometricky při sníženém množství spalova-

cího vzduchu, což je označováno jako tzv. primární spalování. Výsledkem je uvolnění uhlíka-

tého plynu  tvořeného CO a OGC, který se poté spaluje v druhé zóně, což představuje tzv. 

sekundární spalování. Celkové omezení škodlivin se odvíjí od provedení tohoto principu [39]. 

 

Provedení více-zónového spalování 

Palivo se může dodávat ručně v podobě kusového dřeva nebo v případě pelet a dřevní štěpky 

automatickým podavačem. Předností automatického dávkování je možnost přikládání 

v krátkých intervalech a vzhledem k formě paliva také jeho snazší mísení se spalovacím 

vzduchem. Lze tak lépe nastavit a udržovat požadovaný tepelný výkon [39]. 

Spalovací vzduch musí být přiváděn do obou spalovacích zón. Toho se dosahuje jeho 

zaváděním ve více stupních. Do první spalovací zóny tj. skrz rošt k palivu případně do hořáku 

se přivádí tzv. primární spalovací vzduch, zatímco sekundární spalovací vzduch vstupuje 

vlastním přívodem do druhé zóny. Optimálně by mělo být dodáváno co nejméně primárního 

spalovacího vzduchu. Dodáním co nejmenšího množství spalovacího vzduchu se sníží teplota 

v první spalovací zóně. Tím se omezí tání popelu. Dále se v důsledku zmenšení proudu pri-

márního vzduchu sníží množství částic vynášených z tohoto prostoru a navýší se proud 

sekundárního vzduchu, což se příznivě projeví jeho lepším promícháváním s hořlavými plyny 

[39]. 

Vedle optimálního množství spalovacího vzduchu je také třeba zajistit vymezení spalo-

vacích zón a úpravu vstupů vzduchu. Spalovací prostor by měl být určitým způsobem dělený. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Michal Vaněk 

Emise ze spalování biomasy 

 

27 

 

Geometrie primární spalovací zóny určuje dobu setrvání uvolněných plynů, která má vliv na 

množství oxidovaného dusíku. Provedení sekundární spalovací komory a trysek sekundárního 

vzduchu by zase mělo na jedné straně zajišťovat co nejlepší promíchání palivového souboru, 

dostatečnou teplotu a čas pro reakce, na druhé straně by mělo způsobovat co nejnižší tlakovou 

ztrátu [39]. 

Obecně lze říci, že požadavky na konstrukci zařízení z hlediska co nejmenšího množství 

škodlivých emisí si navzájem často odporují a výsledné řešení tedy vždy bude představovat 

určitý kompromis. 

5.3 Obsluha 

Negativní vliv lidské obsluhy na spalovací podmínky lze eliminovat implementací řídicí jed-

notky, která na základě aktuálních dat z měřících přístrojů a přednastavených závislostí řídí 

spalovací proces. Řízení spočívá v udržování požadovaného tepelného výkonu za co nejniž-

ších emisí pomocí regulace přívodů vzduchu a paliva. Komplikaci představuje jednak potřeba 

neustálého hledání kompromisu z hlediska emisí jednotlivých látek, jednak nutnost spoléhat 

se na předprogramované závislosti vycházející z měření provedených zpravidla za ideálněj-

ších podmínek [40]. 

5.4 Sekundární opatření 

Čištění spalin se již několik desetiletí využívá ke snížení emisí větších zdrojů. Z důvodu 

vyšších nákladů zatím nedošlo k jejich významnějšímu rozšíření do skupiny kotlů pro do-

movní vytápění. Nicméně, začínají se již objevovat případy zařízení, která jsou určena 

k namontování do spalinových cest malých kotlů. Využívají setrvačnosti nebo elektrického 

pole k odlučování TZL a vstřikování močoviny k redukci NOx. 

5.4.1 Odlučování tuhých znečišťujících látek – setrvačný princip 

Jak již název napovídá, jedná se o využití setrvačnosti částic pohybujících se spolu s proudem 

spalin. Prvním způsobem zadržením částic je umístěním vhodně orientovaných překážek mě-

nících směr proudu. Trajektorie částice se pak vlivem setrvačnosti odkloní od proudnice 

a rychlost částice je snížena nárazem na překážku. Tohoto principu využívají např. žaluziové 

odlučovače [13]. 

Druhou možností je přivedení spalin do tzv. vírového odlučovače, jehož základem je 

válcová plocha. Přívod plynu je realizován tak, aby po vstupu konal spirálový pohyb. Na čás-

tice pak působí odstředivá síla ve směru ke stěnám zařízení. Zde částice třením o stěnu ztrácí 

kinetickou energii a vlivem gravitace propadává odlučovačem a opouští ho otvorem ve dně. 

Spaliny odcházejí jiným otvorem než částice, vhodně umístěným tak, aby se dosáhlo co nej-

větší odlučivosti při přijatelné tlakové ztrátě [13], [41]. 

Aplikace této technologie pro separaci TZL u malých kotlů vyžaduje značnou redukci 

rozměrů odlučovačů oproti běžnému použití při zdrojích větších výkonů. To má za následek 

kratší čas setrvání plynu v odlučovači, případně spolu s omezenou vstupní rychlostí i existenci 

pouze laminárního proudění. Důsledkem je snížení účinnosti těchto zařízení [42]. 
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Obr. 5.1 Cyklónový odlučovač s tečným vstupem – princip [43] 

 

5.4.2 Odlučování tuhých znečišťujících látek – elektrostatický princip 

Odlučování částic probíhá vlivem elektrické síly. Klíčovým komponentami odlučovače 

jsou nabíjecí a usazovací elektrody. Nabíjecí elektroda zajišťuje ionizaci plynu, jehož ionty 

pak nabíjí jednotlivé částice. K nabití větších částic dochází usazením iontů na jejich povrchu, 

u menších (< 1 µm) převládá difúze iontů do částice. Nabité částice se ocitají v elektrickém 

poli generovaném mezi nabíjecí a usazovací elektrodou. Elektrickou silou jsou poté přitaho-

vány k usazovací elektrodě. Usazeniny je třeba v pravidelných intervalech odstraňovat [13], 

[41]. 

 

 

Obr. 5.2 Princip elektrostatického odlučovače [44] 
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5.4.3 Redukce oxidů dusíku 

NOx jsou redukovány prostřednictvím redukčního činidla dopraveného do spalovacího prosto-

ru nebo spalinových cest na N2. K redukci dochází při reakci NOx s amoniakem. Ten lze do 

požadovaného místa dopravit ve více formách, a to jako plyn, vodný roztok, nebo v podobě 

vodného roztoku močoviny. Přednostmi močoviny jsou její relativní zdravotní nezávadnost 

oproti čistému amoniaku a snadné skladování, kdy není nutné použití tlakových lahví. Pro 

aplikace této technologie v malých kotlích je bezpečnost a nízká cena zvláště důležitá. V ná-

sledujícím textu tedy předpokládám využití močoviny jako redukčního činidla [13], [41]. 

 

Selektivní nekatalytická redukce 

Existují dvě metody redukce NOx ve spalovacích zařízeních. První, tzv. selektivní nekataly-

tická redukce (SNKR) spočívá v rozprášení roztoku močoviny tryskami do prostoru o poža-

dované teplotě – dle teploty se může jednat o část spalovací komory nebo spalinových cest. 

Dodržení požadovaného teplotního pásma pro aplikaci (v případě močoviny 950–1100 °C) je 

nezbytné z důvodu zajištění co nejvyšší účinnosti redukce a minimalizaci úniku nežádoucích 

látek. Pokud je redukční činidlo dodáno při nižší teplotě, snižuje se účinnost redukce a vý-

znamně narůstá množství amoniaku uniklého do ovzduší. Vyšší teploty mají na druhou stranu 

za následek oxidaci amoniaku na oxid dusnatý. Teplotní pásmo je možné rozšířit přidáním 

aditiv do redukčního činidla, např. metanolu. Účinnost výše popsaného procesu redukce NOx 

se pohybuje mezi 50–70 procenty a vyžaduje nadstechiometrické množství redukční látky 

[13], [41]. 

 

Redukci oxidu dusnatého pomocí močoviny lze shrnout rovnicí: 

 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 2𝑁𝑂 +
1

2
𝑂2 → 2𝑁2 + 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (5.1) 

 

Selektivní katalytická redukce 

Účinnost lze zvýšit použitím katalyzátoru, který umožňuje průběh požadovaných chemických 

reakcí za jinak pro ně nevhodných podmínek a také omezuje nežádoucí reakce. Jedná se pak 

o selektivní katalytickou redukci (SKR). Výhoda této metody spočívá ve snížení reakčních 

teplot a rozšíření teplotního rozmezí pro aplikaci redukční látky, jehož konkrétní rozsah 

a velikosti teplot jsou dány použitým katalyzátorem. Obecně lze uvést rozsah 80–450 °C. Do 

příslušného místa je pak umístěno vstřikovací zařízení a za ním katalyzátor. Pro katalyzátory 

využívající kovové aktivní složky nebo zeolity platí následující průběh redukce NOx. Nejdříve 

dojde k rozkladu močoviny a adsorpci NH3 na povrch katalyzátoru. NO pak difunduje 

z proudu spalin k adsorbovanému NH3. NO a NH3 spolu reagují na povrchu katalyzátoru, 

uvolňuje se dusík a voda. Nakonec dochází k regeneraci aktivních míst na katalyzátoru [13], 

[41]. 
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Obr. 5.3 Mechanismus SKR podle Eley-Rideala [13] 

 

Katalyzátor se skládá z nosiče naneseného na keramické nebo kovové nosné podložce 

a z aktivní složky. Nosičem typicky bývá TiO2, Al2O3 nebo SiO2, jako aktivní složka se pak 

využívá např. V2O5 s přídavky WO3 a MO3. Aditiva slouží k omezení vedlejších nežádoucích 

reakcí jako je oxidaci SO2 a s ní spojený vznik amonných solí a kyseliny sírové nebo zpětná 

tvorba NO. Aktivní složka je umístěna na povrchu jednotlivých kanálků tvořících katalyzátor 

(kovové katalyzátory), nebo na povrchu pórů (zeolitické katalyzátory) [13], [41]. 

Účinnost katalyzátoru se zvyšuje s klesajícím průměrem kanálků a s rostoucí měrnou 

plochou katalyzátoru. Spolu s ní však narůstá i tlakové ztráta a náchylnost k zanášení. Vedle 

zanášení, omezují životnost katalyzátoru také eroze popílkem a tzv. otrava představující za-

blokování aktivních míst jinou látkou. Je tedy nutná jeho pravidelná údržba eventuálně výmě-

na. Na druhou stranu nabízí využití katalyzátorů zvýšení účinnosti redukce až na 90 % [13], 

[41]. 
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6 Konkrétní opatření snižující emise a zvyšující účinnost zařízení 

6.1 Viadrus – spalovací komora 

Komoru představuje rozebíratelná vyzdívka tvořená keramickými vložkami a keramickou 

tryskou s dynamickým mezičlenem. Je určena pro článkové litinové kotle na kusové dřevo 

a brikety, kde je umístěna v zadní části spalovacího zařízení [45]. 

 

Obr. 6.1 Řez zařízením [45] 

1 – spalovací komora 

2 – šikmý přídavný rošt 

3 – topeniště 

4 – přikládací dvířka 

5 – popelníková dvířka 

6 – přední článek 

7 – střední články 

8 – článek se spalovací komorou 

9 – článek se spalovací komorou 

10 – zadní článek 

11 – zkratová klapka 

12 – vrchní keramická vložka 

13 – prostřední keramická vložka 

14 – dynamický mezičlen 

15 – spodní keramická vložka 

16 – keramická tryska 

17 – komora pro předehřev sekundárního vzduchu 

18 – vstup sekundárního vzduchu 
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Obr. 6.2 Spalovací komora: nalevo pohled zepředu na trysku, napravo sestavená spalovací 

komora [46] 

 
Obr. 6.3 Boční řez tryskou [45]  Obr. 6.4 Dynamický mezičlen [45] 

 

Primární vzduch přistupuje k palivu uloženému v topeništi přes nastavitelné klapky 

v přikládacích a popelníkových dvířkách. Uhlíkatý plyn uvolněný z paliva odchází do spalo-

vací komory, kde se mísí se sekundárním vzduchem. Ten je přiváděn přes klapku 18 do ko-

mory 17, kde dochází k jeho předehřátí. Distribuce sekundárního vzduchu probíhá skrz trysku 

a to dvěma řadami tangenciálně umístěných otvorů a také bočními otvory v dynamickém me-

zičlenu. Tato směs pak stoupá spalovací komorou a dochází k oxidaci sloučenin uhlíku. Spa-

lovací komora vyžaduje zkratovací klapku pro zahřátí na provozní teplotu [45]. 
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Obr. 6.5 Proudění v zařízení [46] 

 

Výrobce tvrdí, že v jeho spalovací komoře dochází k lepšímu mísení palivového soubo-

ru díky rozdělení proudů spalin a sekundárního vzduchu na více menších proudů. Sekundární 

vzduch je také lépe předehříván při cestě předehřívací komorou a tryskou. Další výhoda má 

spočívat v umístění komory, které umožňuje zachování relativní jednoduchosti spalinových 

cest a nasávání sekundárního vzduchu, což spolu se zkratovací klapkou dává zařízení možnost 

provozu bez odtahového ventilátoru. Rozebíratelná konstrukce by pak měla zajišťovat snad-

nou výrobu, údržbu i opravu komory [45]. 

6.2 Fröhling – regulace přívodu vzduchu 

Regulace přívodů primárního a sekundárního vzduchu je u rakouských výrobců kotlů 

s ručním přikládáním naprosto běžná. Toto řešení nicméně posouvá automatizaci spalovacího 

procesu ještě dále a to v podobě regulace roztápěcího vzduchu [47]. 

Systém je určen pro kotle s dvou-zónovým spalováním, kdy pod přikládací komorou je 

umístěna komora spalovací a na boční či zadní straně trubkový výměník. Mechanismus slou-

žící k distribuci vzduchu je pak umístěn uprostřed přední stěny kotle mezi přikládacími dvířky 

a dvířky od spalovací komory. Klíčovou součástí je otočný stavěcí člen 11 opatřený potřebný 

vybráním 17 [47].  

Sání vzduchu je zajišťováno odtahovým ventilátorem. Začíná v horní části přikládacích 

dvířek a spodní části dvířek spalovací komory. Vzduch proudí vnitřním prostorem obou dví-

řek, kde se předehřívá a poté přes příruby do prostoru 18. Zde se ve stěně 15 nachází vstupní 

otvory do kanálů roztápěcího, primárního a sekundárního vzduchu. Poměr jednotlivých prou-

dů je určován mírou překrytí daných vstupů stavěcím členem 11. Ten je připojen 

k servopohonu a ovládán řídicí jednotkou kotle [47]. 
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4 – přikládací dvířka 

11 – stavěcí člen 

12 – otvor kanálu primárního vzduchu 

13 – otvor kanálu sekundárního vzduchu 

16 – otvor kanálu roztápěcího vzduchu 

17 – vybrání 

23 – servopohon 

29 – dvířka spalovací komory 

36 – směr pohybu členu 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6 Přední strana kotle (upraveno) [47] 

 

 

 

 

2 – palivo 

3 – přikládací prostor 

4 – přikládací dvířka 

7 – otvory pro přívod vzduchu 

8 – kanál primárního vzduchu 

9 – kanál sekundárního vzduchu 

11 – stavěcí člen 

14 – kanál roztápěcího vzduchu 

23 – servopohon 

25 – rošt 

27 – spalovací komora 

28 – otvory pro distribuci sekundárního vzduchu 

29 – dvířka spalovací komory 

34 – vodicí stěna 

37 – otvory pro distribuci primárního vzduchu 

 

 

Obr. 6.7 Řez II (upraveno) [47] 
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4 – přikládací dvířka 

7 – otvory pro přívod vzduchu 

8 – kanál primárního vzduchu 

9 – kanál sekundárního vzduchu 

11 – stavěcí člen 

14 – kanál roztápěcího vzduchu 

15 – stěna 

18 – vzduchová komora 

20 – kanál přívodu vzduchu 

21 – těsnění 

23 – servopohon 

24 – příruba 

29 – dvířka spalovací komory 

31 – kanál přívodu vzduchu 

34 – vodicí stěna 

35 – otvory pro distribuci roztápěcího vzduchu 

37 – otvory pro distribuci primárního vzduchu 

Obr. 6.8 Detail (upraveno) [47] 

 

Výše popsaný systém regulace vzduchu má dle výrobce zvýšit uživatelský komfort – při 

roztápění kotle není nutné nechávat otevřená dvířka, čímž nedochází k úniku kouře do míst-

nosti. Možnost regulace vzduchu již v roztápěcí fázi a rychlejší přechod do fáze provozní se 

má pak příznivě projevit na účinnosti zařízení. Předností tohoto řešení by také měla být jeho 

jednoduchá konstrukce koncipovaná i s ohledem na co nejmenší tepelné namáhání a zamezení 

vniku nečistot z paliva [47]. 

6.3 ETA EEP 

Jedná se o elektrostatický odlučovač výrobce ETA určený pouze pro kotle na dřevní štěpku 

ETA HACK a pelety ETA PE-K. Zařízení se zpravidla umisťuje přímo vedle kotle, s nímž se 

propojí pomocí dodávané roury. V zařízení se nachází odtahový ventilátor, jedna nabíjecí 

elektroda, usazovací elektroda – v podobě vnitřního pláště zařízení, mechanismy určené 

k čištění elektrod a šnek pro transport odloučených částic [48]. 

Proudění v odlučovači je zajišťováno odtahovým ventilátorem. Spaliny vstupují do od-

lučovače potrubím v levé stěně (při pohledu zepředu). Dále jsou vedeny dolů relativně úzkým 

prostorem mezi stěnami zařízení, odkud stoupají vzhůru skrz odlučovací prostor. Zde dochází 

k nabíjení částic a následně k jejich depozici na stěnách. Spaliny opouštějí odlučovač otvorem 

za odtahovým ventilátorem v horní části [48]. 

Usazeniny na elektrodách jsou automaticky odstraňovány v pravidelných intervalech. 

Nabíjecí elektroda je čištěna nárazy závažím. To je ovládáno hřídelem poháněným přes řetě-

zový převod elektromotorem umístěným mezi vnitřním a vnějším pláštěm zařízení. Odstraňo-

vání částic z usazovacích ploch probíhá pomocí shrnovací klece konající svislý pohyb. Pohon 

mechanismu je opět řešen řetězovým převodem od motoru umístěného po straně zařízení. 

Tentýž motor pohání i šnek určený k transportu popelu ze spodní části zařízení do přepravní 

nádoby připojené zepředu. Provoz odlučovače je řízen regulátorem kotle [48]. 
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Obr. 6.9 ETA EEP [48]    Obr. 6.10 Proudění spalin [48] 

 

 

 

 

 

 

1 – závaží 

2 – hřídel 

3 – nabíjecí elektroda 

 

 

 

 

 

Obr. 6.11 Mechanismus čištění nabíjecí elektrody [48] 
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1 – čisticí klec 

2 – páka 

3 – šnek pro transport popelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.12 Pohon čisticí klece a šneku [48] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – kryt 

2 – polohový spínač čištění elektrody 

3 – řetězový pohon čištění 

4 – polohový spínač čisticí klece 

5 – řetězový pohon pro čisticí klec a šnek 

6 – odtahový ventilátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.13 Zadní stěna zařízení [48] 

 

Zařízení je vyráběno ve třech výkonnostních třídách. Nejnižší, označována jako EEP 50, 

je určená pro kotle výše zmíněných typů o výkonu 20–50 kW. Vyžaduje napájení 

230 V/50 Hz, má maximální příkon 38 W a váží 162 kg. Účinnost dosahuje dle výrobce 80–

85 % [48]. 
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6.4 Airjekt 1 

Tento elektrostatický odlučovač od výrobce Kutzner+Weber je vhodný jak pro teplovodní 

kotle, tak pro kamna a krby. Nicméně, jeho použití pro kotle s ručním přikládáním je omeze-

no do výkonu kotle 25 kW, u kotlů s automatickým přikládáním pak do 50 kW. Zařízení lze 

instalovat do již existujících spalinových cest z nerezové oceli či keramiky o průměru 130–

300 mm. Maximální teplota spalin v místě instalace je 400 °C, krátce lze provozovat při 

500 °C. Zařízení vyžaduje stabilní přívod vzduchu 5 m
3
/h a napájení 230 V/50 Hz. Dále vý-

robce doporučuje určitou minimální délku spalinových cest za místem instalace v závislosti 

na jejich průměru a druhu kotle. Např. pro kotel s ručním přikládáním a průměr 130 mm je 

doporučena minimální délka 3,7 m [49]. 

Nabíjecí elektroda je umístěna uprostřed potrubí, paralelně vůči proudu spalin. Stěna 

potrubí představuje usazovací elektrodu. Usazené částice je pak třeba z povrchu potrubí od-

stranit běžným čištěním spalinových cest. Zařízení je napojeno na řídící jednotku a vybaveno 

teplotním senzorem, díky čemuž je schopno startovat automaticky po uvedení kotle do provo-

zu [49]. 

 

Obr. 6.14 Obsah dodávky [50] 

zleva doprava: zařízení, řídící jednotka, nabíjecí elektroda 

 

Obr. 6.15 Popis zařízení (upraveno) [50] 

 

Výrobcem udávaná účinnost vychází z měření při testování prototypu a pohybovala se 

v rozpětí 51–81 %. Na obrázku výše je základní varianta zařízení, existují i další např. pro 

venkovní instalace nebo instalaci do zděného komínu [49]. 
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6.5 Cyclojekt 

Jedná se o další odlučovač výrobce Kutzner+Weber. Zařízení kombinuje elektrostatický 

a odstředivý princip odlučování částic. Skládá se ze dvou elektrostatických odlučovačů 

Airjekt 1, cyklónového odlučovače s ventilátorem, uložiště pro odloučené částice, šnekového 

dopravníku a řídící jednotky [51]. 

Spaliny vstupují do zařízení vodorovným přívodem. Potrubí se poté rozděluje na dvě 

větve, z nichž každá disponuje odlučovačem Airjekt 1. Ze spodní části, kde se obě potrubí 

spojují, jsou spaliny vedeny do cyklóny a následně odtud přes ventilátor ven ze zařízení. Ulo-

žiště pro částice odloučené v cyklóně je rozšiřitelné. Doprava popelu pak probíhá pomocí 

šnekového dopravníku. V případě poruchy lze využít obtoku a zařízení odstavit. Odlučovač je 

vybaven několika otvory, aby bylo možné jeho čištění [51]. 

K dostání jsou v různé prostorové konfigurace a ve čtyřech výkonnostních třídách. Nej-

nižší třídu lze použít pro kotle o výkonu max. 80 kW. Příkon je pak 370 W. Teplota spalin 

nesmí překročit 300 °C a výrobce udává účinnost až 90 % [51]. 

 

Obr. 6.16. Cyclojekt (upraveno) [51] 

6.6 Zhodnocení 

6.6.1 Viadrus – spalovací komora 

Konstrukce spalovací komory se do určité míry vymyká stávajícímu trendu, který představují 

spalovací komory tvaru kvádru či válce umístěné pod topeništěm. Je pravděpodobné, že dů-

vodem tohoto řešení byla potřeba co nejsnazší implementace komory pro sekundární spalová-

ní do článkových litinových kotlů výrobce. Danou spalovací komorou aktuálně disponují 

všechny nabízené článkové litinové kotle na kusové dřevo a uhlí. Jednotlivé kotle jsou pro 
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všechna paliva, která je dle výrobce v daném kotli možné spalovat, zařazeny do páté emisní 

třídy dle ČSN EN 303-5. Nejlevnějším kotlem vybaveným tímto řešením je U22 Economy za 

cenu cca 38 000 Kč, který sice postrádá jakoukoliv automatizaci pro řízení spalovacího proce-

su, nicméně zvládá, samozřejmě za předpokladu dobrého komínového tahu a kvalifikované 

obsluhy, spalování dřeva a hnědého i černého uhlí v páté emisní třídě bez dodávky elektrické 

energie. Toto konstrukční řešení tedy zjevně umožňuje celkem kvalitně spalovat pevná paliva 

i v zařízeních nižších cenových kategorií, což nepochybně nemalé množství lidí ocení. 

6.6.2 Fröhling – regulace přívodu vzduchu 

Vzhledem k neustále rostoucí složitosti spalovacích zařízení v důsledku aplikace jednotlivých 

primárních opatření, se zvyšuje potenciál poruchy a snižuje se celková životnost, což v kon-

textu cen těchto zařízení a jejich relativně důležité role v podobě zajišťování vytápění není 

ideální. Oceňuji tedy, že se výrobce vedle dalšího navyšování automatizace zaměřil i na zjed-

nodušení provedení mechanismu regulace vzduchu.  

6.6.3 ETA EPP 

Odlučovač nabízí díky automatizaci a relativně kompaktnímu designu vysoký uživatelský 

komfort. Výrobce se také snažil co nejvíce usnadnit instalaci zařízení. Významným omezením 

je však možnosti instalace pouze na dva typy kotlů výrobce spalující dřevní štěpku a pelety. 

Cena takového kotle o výkonu 25 kW dosahuje po přepočtu cca 373.000 Kč a odlučovač pak 

k této ceně přidává dalších cca 57 000 Kč. Kotel samotný je schopen v laboratorních podmín-

kách splnit aktuální německý limit pro emise prachu (20 mg/m
3
). Pořízení odlučovače tak 

dává smysl např. při používání méně kvalitního paliva, s kterým by kotel daný limit překračo-

val. Použitelnost tohoto konkrétního řešení je sice významně omezená, ze své podstaty má 

však zajímavý potenciál – při některém z budoucích zpřísnění emisních limitů by zákazníci 

nemuseli vyměňovat kotle, pokud by jim výrobce nabídnul podobné zařízení. 

6.6.4 Airjekt 1 

Jedná se o vcelku jednoduché univerzální řešení pro snížení emisí TZL. Jeho instalace nevy-

žaduje významný zásah do spalinových cest a pro zručné uživatele by neměla představovat 

problém. Samotné zařízení lze poměrně snadno vyčistit – stačí provést jeho demontáž 

z potrubí, na kterém drží pomocí šroubů. Nicméně čištění částic z usazovací elektrody tj. ze 

stěny potrubí by mohlo být problematické, pokud by vyžadovalo výrazně kratší intervaly než 

běžné čištění spalinových cest. Cena základní varianty, na to že je již několik let na trhu, není 

nízká. Dle ceníku výrobce činní 40 000 Kč. Do zděného komína je pak třeba instalovat ještě 

dražší variantu zařízení. Vzhledem k ceně a tomu, že Airjekt 1 představuje zatím nejdostupně-

jší systém odlučování TZL, na který jsem při provádění rešerše narazil, nelze na českém trhu 

počítat s  brzkým rozšířením elektrostatických odlučovačů v sektoru domovního vytápění. 

6.6.5 Cyclojekt 

Zařízení je zajímavé z hlediska využití cyklónového odlučovače, ale pořadí odlučovačů 

v procesu není výhodné. Odlučovače Airjekt 1 opět čistí spaliny díky usazování částic na 

vnitřní stěně potrubí – to je pak třeba pravidelně čistit, zatímco částice odloučené v cyklóně 

jen padají do spodního uložiště. Bylo by vhodnější pořadí odlučovačů zaměnit. Cyklóna by 

nejdříve odstranila určité spektrum částic a odlučovače Airjekt by spaliny dočistily. Výsled-

kem by byly delší intervaly pro čištění usazenin v potrubí a tím i nárůst komfortu obsluhy. 

Nejméně výkonná verze pro kotle s výkonem do 80 kW stojí dle katalogu výrobce po přepoč-

tu 245 000 Kč. Za současných emisních limitů tedy pořizování tohoto odlučovače ekonomic-

ky nevychází.  
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ZÁVĚR 
Problematika emisí vznikajících při spalování biomasy zasahuje do více vědních oborů, Týká 

se chemie, toxikologie, ochrany životního prostředí a z hlediska konstrukce kotlů i strojního 

inženýrství. 

Ve své práci jsem nejprve zpracoval přehled škodlivých emisí vznikajících při spalování. 

Kromě mechanismů vzniku a vlastností škodlivých emisí zahrnuje tento přehled i jejich účin-

ky na lidské zdraví a životní prostředí. Tyto účinky jsou hlavním výstupem zmíněného pře-

hledu a uvádějí problém škodlivosti zplodin. Řešení tohoto problému – tedy možnosti omeze-

ní vzniku škodlivin – se věnuji v posledních dvou kapitolách. Nejprve z hlediska principiální-

ho, kdy uvádím principy těch opatření, která lze využít v malém měřítku u kotlů pro domovní 

vytápění. Dále již následuje výběr konkrétních opatření, která jsou dnes k dispozici. 

Mým prvotním rozhodnutím o tom jak přistoupit ke zpracování zadaných cílů bylo vy-

jít z obecného principu výroby energie – máme dané palivo, na které aplikujeme určitý pro-

ces, čímž dojde k uvolnění vázané energie a přeměně paliva. Druhy produktů této přeměny 

jsou pak logicky dány použitým palivem a procesem. Dosadíme-li za palivo biomasu a k její 

přeměně využijeme spalování, dostáváme produkty zahrnující hledané škodlivé emise. Tento 

přístup jsem realizoval v první a druhé kapitole, z nichž měl přirozeně vyplynout výčet vzni-

kajících škodlivých látek. Komplikací pro docílení návaznosti těchto částí byla složitost me-

chanismů vzniku některých látek, jejichž průběhy mnohdy ještě nejsou plně objasněny 

a pravděpodobně by samy o sobě vydaly na několik prací. Oproti prvotním očekáváním jsem 

se tedy musel spokojit s určitým kompromisem reflektujícím zaměřením této práce. Následně 

jsem provedl rešerši škodlivých látek a uvedl údaje podstatné pro naplnění cílů práce. Co se 

týče kapitoly pět, při popisu procesů jsem vyšel z informací dostupných v odborné literatuře. 

Nicméně literatura zabývající se sekundárními opatřeními uváděla pouze procesy eliminace 

škodlivin u velkých zdrojů. Pro popis principu byla dostačující, ale bylo třeba ověřit, která 

z uváděných opatření lze využít i v případě domovního vytápění. Za tímto účelem jsem pro-

vedl průzkum nabídek jednotlivých výrobců a hledal odlučovače pro malé výkony. Ukázalo 

se, že pro daný výkonový rozsah (méně než 100 kW) již existují zařízení využívající odstředi-

vých sil nebo elektrostatického pole k odlučování TZL a močoviny k redukci NOx. Tento prů-

zkum jsem následně zúročil i v šesté kapitole. Zde bylo mou snahou vybrat zajímavá a navzá-

jem odlišná řešení. Bohužel, někteří výrobci neposkytovali o svých zařízeních dostatek infor-

mací a na mé pokusy o kontakt nereagovali. Každopádně lze pozorovat určitou iniciativu ně-

kterých výrobců, kteří již dnes nabízí opatření s potenciálem snížit emise pod nejnižší aktuál-

ně platné emisní limity i za běžného provozu. 

Taková opatření by mohla za současného častého překračování imisních limitů někte-

rých látek přijít vhod. Teď se nicméně nabízí vrátit se k údajům o znečištění prezentovaných 

v úvodu a zhodnotit je v souvislosti s informacemi o jednotlivých znečišťujících látkách uve-

dených v práci. V úvodu se lze dozvědět, že daný sektor tj. domácnosti, instituce a podniky je 

zodpovědný za největší podíl znečištění frakcí částic PM2,5, tedy částicemi menšími než 

2,5 µm. Jak bylo uvedeno v příslušné kapitole, spektrum škodlivých účinků této frakce je 

opravdu významné. Kromě jejího negativního vlivu v podobě skupenství, které umožňuje 

zanášení plicních sklípků a cév, nelze opominout její roli přenašeče virů a dalších znečišťují-

cích látek jako jsou PAU, jimž umožňuje snazší průnik do našeho těla. Spolu s kyselinou du-

sičnou vznikající z oxidů dusíku, pak částice způsobují vznik kyselých dešťů a usnadňují de-

pozici dusíku do půdy. Z pohledu lidského těla je škodlivost pevných částic dobře patrná 

z obr. 3.3. Další škodlivá látka, na jejímž vzniku se daný sektor významně podílí – oxid uhel-

natý – přispívá, vedle svých negativních účinků, rovněž ke zvyšování koncentrace přízemního 

ozónu. Všechny tyto negativní vlivy a časté překračování imisních limitů některých škodli-
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vých látek v určitých oblastech tak ospravedlňují zavádění emisních limitů, která musí spalo-

vací zařízení pro domovní vytápění splňovat. 

Výrobci pak na emisní limity reagují vývojem nových zařízení, případně úpravou stá-

vajících. Na základě technologií používaných v aktuálně dostupných spalovacích zařízeních 

lze konstatovat, že pro splnění emisních limitů a požadavků na účinnost páté třídy dle ČSN 

EN 303-5 za zkušebních podmínek postačuje vhodně koncipované více-zónové spalování bez 

automatické regulace přívodu vzduchu. Nicméně automatizace zvyšuje pravděpodobnost do-

držení deklarovaných emisních limitů i v reálných provozních podmínkách, kdy třeba ani není 

využíván nominální výkon zařízení, je spalováno méně kvalitní palivo nebo komín nemá op-

timální tah. Ještě významnější potenciál snížení emisí za běžného provozu nabízí odlučovače, 

které lze již dnes pořídit. Nicméně současné emisní limity a vysoké ceny těchto zařízení zatím 

neposkytují motivaci k jejich koupi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

𝐸𝑠,𝑛 emise naměřené při jmenovitém tepelném výkonu [mg/m
3
] 

𝐸𝑠,𝑝 
emise naměřené při 50 % nebo 30 % jmenovitého tepelné-

ho výkonu 
[mg/m

3
] 

𝐸𝑠 sezonní emise [mg/m
3
] 

A podíl popeloviny v palivu [%] 

h podíl hořlaviny v palivu [%] 

NOx 
suma emisí NO a NO2/ zkratka zahrnující všechny oxidy 

dusíku 
 

OGC plynný organický uhlík [mg/m
3
] 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky  

PCB polychlorované bifenyly  

PCDD polychlorované dibenzendioxiny  

PCDF polychlorované dibenzofurany  

PMx 
frakce znečišťujících částic s aerodynamickým průměrem 

menším než x 
 

POP perzistentní organické polutanty  

SKNR selektivní nekatalytická redukce  

SKR selektivní katalytická redukce  

TZL tuhé znečišťující látky [mg/m
3
] 

W podíl vody v palivu [%] 
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