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PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (zóny Jihovýchod) 

Globálním cílem Programu je zajistit na celém území Jihomoravského kraje kvalitu ovzduší 
splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které 
Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek. 

Cílové sektory: 

• Sektor „Lokální vytápění domácností“ – kotlíkové dotace, zateplování budov 

•  Sektor „Doprava“ – Aglomerace Brno a kapacitní napojení na sousední kraje a státy 

•  Sektor „Veřejná energetika a výroba tepla“, - zvyšování účinnosti, kvalita paliv, CZT 

•  Sektor „Zemědělství“. – snižování emisí NH3 –chov hosp. zvířat, aplikace hnojiv 

Prioritní znečišťující látky: 

• Primární částice PM10 a PM2.5 

• Benzo(a)pyren 

• Prekurzory sekundárních částic (oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak) a troposférického 

ozónu (oxidy dusíku a VOC) s přihlédnutím k vlivu na acidifikaci a eutrofizaci. 

•  NO2, benzen.  
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- provedena v rámci OOP, kterým MŽP vydalo Program zlepšování kvality ovzduší zóny 
Jihovýchod (Vys. + JMK bez Brna) a Aglomerace Brno, 

- v případě vytápění domácností vychází ze SLDB provedeného v roce 2011 a ze spotřeby 
paliv – statistické údaje 

- v případě mobilních zdrojů (doprava) je navíc započtena také sekundární prašnost, tedy 
znovu zviřovaný polétavý prach emitovaný primárně i jinými zdroji vč. přírodních zdrojů 
(větrná eroze aj.). 

VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ – EMISNÍ BILANCE 

+ další emise oxidů dusíku, CO, dioxiny, formaldehyd, těžké kovy… dřevo jako nejmladší uhlí 
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VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ – EMISNÍ BILANCE 

Bilance emisí prachu v Jihomoravském kraji (ročenka ČHMÚ 2013) – bez započtení resuspenze  

REZZO 1 
16% 

REZZO 2 
0% 

REZZO 3 
57% 

REZZO 4 
27% 

Hlavním zdrojem tuhých znečišťujících látek 
v Jihomoravském kraji jsou malé zdroje (lokální 
topeniště – REZZO 3). Produkují téměř 60 % všech 
tuhých látek. Necelých 30 % pak produkuje 
doprava (REZZO 4). Ta je však soustředěna 
především do aglomerace Brno a dalších větších 
obcí. Zvláště velké a velké průmyslové zdroje 
REZZO 1 pak produkují zhruba 16 % všech tuhých 
látek. 
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EMISNÍ BILANCE - SHRNUTÍ 

Celkové množství emisí prachových částic PM10 do velikosti 10 µm  je cca 11 907 t/rok.  
Z toho cca 8 197 t/rok je přičítáno na vrub dopravy, což je cca 70% veškerého prachu 
velikostní frakce PM10.  
Jenže!! Jen 3% z této sumy emisí jdou na vrub primárním emisím, tedy přímým emisím 
z výfuků a z otěrů pneumatik, brzd a silnici! Zbylých 97 % jde na vrub prachu, který byl do 
ovzduší emitován dříve a pohybem dopravních prostředků je „jen“ znovu zvířen do ovzduší. 
Dá se tedy konstatovat, že největší emise nejsou ani tak v samotných dopravních 
prostředcích, ale v samotném pohybu velkého množství dopravních prostředků na daném 
místě, kde není proveden dostatečný úklid dopravních komunikací a celková omezení 
prašnosti. 
V případě drobnějších částic do 2,5 µm (PM2,5) je tento poměr následující 22,5% jsou 
primární emise siliční dopravy (výfukové plyny, otěry) a 77,5% jsou resupenze, tedy zviřování 
původem jiného prachu. 
Jen pro porovnání, vytápění domácností, tedy cca 25 000 ks kotlů na pevná paliva „vyrobí“ 
ročně více jak 2x tolik polétavého prachu PM10 než kolik PŘÍMO vyemitují dopravní 
prostředky na silnicích. 
(Zdroj – Důvodová zpráva k Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ 06Z Jihovýchod - emisní analýza) 



VYTÁPĚNÍ A KVALITA OVZDUŠÍ (IMISNÍ BILANCE) 
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Lokální vytápění domácností – „zimní“ problém zejména v menších lidských sídlech  
(paradox centra Brna) –  

- kvalita a složení paliva (vlhkost, znečištění, odpady…), 
- nízká výška komína,  
- zimní období = provoz v období špatných rozptylových podmínek,   
- zastaralá zařízení, nekvalifikovaná obsluha – 80 % topí špatně. 

O kvalitě ovzduší rozhodují meteorologické podmínky (potřeba vytápět obydlí) - vždy horší 
rozptylové podmínky v zimním období . Extrémem jsou smogové situace pravidelně v  
období leden a únor a pak v listopadu. 



KVALITA OVZDUŠÍ  MEZIROČNĚ 
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KVALITA OVZDUŠÍ  MEZIROČNĚ 
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2012                        2013                                       2014 

Důvod? - rozdílné rozptylové podmínky v jednotlivých letech, parametry topné sezóny, 
výskyt smogových situací. Emise znečišťujících látek z antropogenní činností jsou 
víceméně meziročně ustálené (pokles průmyslových emisí je „kompenzován stálým 
nárůstem emisí z vytápění a zejména z dopravy).  
„Pětiletí OZKO“ - Pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se 
vychází z map úrovní znečištění v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru 
koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let. 



VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ – ANALÝZA STAVU 
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Na základě údajů SLBD 2011 byla provedena regionální analýza počtu rodinných domů (RD) dle 

paliva/energie pro vytápění v Jihomoravském kraji v kotli ústředního vytápění v domě, 

etážovým topením nebo kamny. 

Počet rodinných domů v členění dle způsobu vytápění v Jihomoravském kraji (SLDB 2011) 
RD celkem Ústřední vytápění na 

pevná paliva (kotel) 

Ústřední 

vytápění na 

plyn 

Etážové (uhlí, 

dřevo, plyn, 

elektřina) 

Kamna (uhlí, 

dřevo, plyn, 

elektřina) 

223 992 24 763 155 087 6 867 20 307 

Počet rodinných domů v členění dle paliva/energie pro vytápění v JMK (SLDB 2011) 
RD celkem CZT Uhlí, koks, 

uhelné 

brikety 

Dřevo, dřevěné 

brikety 

Kapalná 

paliva 

Propan-

Butan 

Zemní plyn  Tepelná 

čerpadla  

Elektřina Ostatní 

223 992 1 321 6 942    3% 21 516    9,6% 51 342 160 916   72% 1 187 14 452 17 265 

Velký počet „záložních“ kotlů na pevná paliva po plošné plynofikaci v 90. letech tato tabulka 
nezohledňuje . Nebyly přiznány v rámci SLDB 2011. Nicméně existují a jsou schopny plnit funkci 
hlavního zdroje tepla…. 
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• lokální topeniště jsou v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění ovzduší a mají tak 
významný vliv na životní prostředí, 

• zejména ve venkovských oblastech s absencí vlivu průmyslu jsou lokální topeniště 
stěžejním zdrojem emisí a důvodem špatné kvality ovzduší v zimě. 

• celoplošný zdroj emisí, které jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel, 

• výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje, 

• zastaralost spalovacích zařízení, nekvalifikovaná obsluha 

• existuje vysoký počet „mrtvých“ plynových přípojek – 14%, tj. cca 34 000 přípojek  

• finanční podpora může být vhodnou finanční motivací pro výměnu zastaralého kotle 
především pro starší občany (20%  provozovatelů je 65+) a  sociálně slabé občany. 

• Je to levné  - nejnižší investičních náklady, nutných pro snížení emisí  1 t TZL. 
 Kotel na biomasu -   94 192,- 
 Nový kotel na uhlí -   100 752,- 
 CZT (centrální zdroj tepla) -  347 082,- 
 Energetika - výstavba fluidního kotle - 334 000,- 
 Slévárenství - nový filtr odprášení -  800 000,- 
 Hutnictví železa -  filtrace  1 880 000,- 

PROČ ŘEŠIT VÝMĚNU LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ V JMK? 
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MĚŘÍCÍ KAMPAŇ KVALITY OVZDUŠÍ - 2015 

- vybrané lokality na území Jihomoravského 
kraje (obce Prace, Chudčice a město Velké 
Pavlovice)  

- prachové částice velikosti PM10 a PM2,5, 
benzo[a]pyren a oxidy dusíku.  

- délka kampaně – 1 měsíc (14 dní na každé 
lokalitě,  

- PM10 - Praci a Velkých Pavlovicích podobné 
jako v centru Brna, Chudčice byly ještě horší, 

- B[a]P hodně závislé na lokálních topeništích 
a typu paliva – nejhorší situace v Chudčicích, 
nejlepší ve Velkých Pavlovicích 

Potvrzeno, že v zimním období je kvalita 

ovzduší velmi špatná a souvisí s 

převažujícím způsobem vytápění v RD a 

parametrech lokality. 
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MĚŘÍCÍ KAMPAŇ 2015 
Výběr lokalit 
V lokalitě Prace je plyn zaveden, 67,54 % přípojek neaktivních.  

Obec Chudčice doposud plynofikovaná nebyla, navíc se jedná o hůře provětrávanou lokalitu.  

Obec Velké Pavlovice je plynofikována, jen 12,36 % přípojek je neaktivních. Navíc obec leží 
v těsné blízkosti dálnice D2. 

Výsledky 
Ambulantní měření prokázalo, že v malých sídlech s nízkým zastoupením zemního plynu a 
elektřiny na vytápění domácností, je v zimním období problém s kvalitou ovzduší. 

Prace a Velké Pavlovice se „chovaly“ po čas kampaně jako dopravně zatížené centrum 

Brna, Chudčice byly na úrovni průmyslově zatíženého Ostravska 

Proti rezidenční části Brna (Líšeň) napojené na CZT všechny lokality horší (30 – 80 %) 
 



12| SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM 

PRACHOVÉ ČÁSTICE PM10 
Průměrné denní koncentrace 

PM10 
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Datum Prace Chudčice Velké 
Pavlovice 

Brno-
Tuřany 

Brno-Líšeň Brno-Dětská 
nemocnice 

Mikulov-
Sedlec 

Brno-
Kroftova 

28.10.2015 39,7 49,3 35,4 39,7 43,7 45,4 46 

29.10.2015 39,9 42,3 41,7 40,1 46,6 41 

30.10.2015 34,0 29,1 28,5 32,4 30,5 30,1 27 

31.10.2015 44,5 93,0 42,8 49,7 49,8 40,3 49 

1.11.2015 41,9 45,3 30,3 26,3 36,7 25,6 39 
2.11.2015 53,8 65,5 39,9 36,8 59,2 41,6 55 
3.11.2015 62,8 137,0 60,7 57,0 55,7 69 
4.11.2015 113,0 116,0 99,5 54,1 123,3 99,9 98 
5.11.2015 111,1 108,0 83,5 78,1 119,7 71,3 119 
6.11.2015 129,0 127,1 73,2 71,5 91,9 61,5 92 
7.11.2015 125,0 81,2 57,2 48,8 94,1 37,1 101 
8.11.2015 55,0 25,9 21,5 12,5 30,8 8,3 32 
9.11.2015 53,0 21,7 20,3 19,6 43,2 10,3 44 

10.11.2015 44,1 10,0 9,2 9,8 12,4 6,4 12 

11.11.2015 19,4 22,1 12,6 25,2 8,3 22 

12.11.2015 21,5 15,0 14,2 19,5 13,4 19 

13.11.2015 37,9 31,0 24,8 36,3 16,7 40 
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BENZO[a]PYREN 
Datum Prace Chudčice Velké Pavlovice Brno-Líšeň Kuchařovice 

25.10.2015 3,28   0,68 1,08 

28.10.2015 0,58   0,34 0,34 

31.10.2015 1,34 6,05  0,81 0,39 

3.11.2015 3,73 13,06  0,97 0,95 

6.11.2015  18,37 4,54 1,98 2,51 

9.11.2015  9,36 1,27 0,94 0,35 

12.11.2015   0,35 0,69  

15.11.2015    0,16  

18.11.2015   0,38 0,31  
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1. V čem topíme? – typ spalovacího zařízení 

- Ruční jednorázová doprava paliva do ohniště vs. automatické doprava paliva 

 

 

 

 

 

 

 
    50% kotlů  36% kotlů               10% kotlů  cca 5% kotlů 

CO NEJVÍCE OVLIVNÍ TO, CO VYCHÁZÍ Z NAŠEHO KOMÍNU?? 

2. Palivo 

= hořlavina (energie) + popelovina + voda 

- vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a produkci CO (nedokonalé spalování)  

- 2-4 kg suchého dřeva mají stejnou výhřevnost jako 1 m3 zemního plynu 
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3. Kdo topí? – kvalita obsluhy 

- k hoření je potřeba kyslík – nedusit! 

- po přiložení nechat rozhořet 

- pro spálení jednoho kilogramu tuhého paliva je potřeba cca 10 m3 vzduchu 

(10 kW kamna spotřebují za 1 h 30 m3 vzduchu). 

- Hodně paliva + málo vzduchu = jako jet do kopce na 5. rychlostní stupeň 

- vývoj ubírá směrem k minimalizaci zásahu obsluhy…. 

 

CO NEJVÍCE OVLIVNÍ TO, CO VYCHÁZÍ Z NAŠEHO KOMÍNU?? 

4. Jak topíme? 

- vhodně nainstalovaná soustava – optimální provozní parametry při jmenovitém 

výkonu 

- předimenzování spalovacího zařízení – provoz při sníženém výkonu produkuje 

více emisí a klesá účinnost 

- parametry komínu 

- údržba – čištění výměníku, čistění spalinových cest 

- servis 
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SMOKEMANOVO DESATERO 
1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej 

se o to, co jde z Tvého komína 

2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky 

3. nespaluj odpadky 

4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl 

k palivu, oheň nedus 

5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou 

dávku za dlouhý čas 

6. pravidelně čisti kotel a komín 

7. používej moderní kotel či kamna 

8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C 

9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, 

kde potřebuješ 

10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused 
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Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva dle 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (platné od 01.09.2012) 

1. 1. 2014   Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy  - kotle na ruční přikládání 

(možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. 

emisní třídy) 

1. 1. 2017  Povinnost na vyžádání ORP předložit revizi kotle (včetně označení 

emisní třídy) 

1. 1. 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, tj. kotle s automatickým 

podavačem  (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze 

kotle 4. a 5. emisní třídy) 

1. 1. 2020  Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést                         

do provozu pouze kotle 5. emisní třídy 

1. 9. 2022    Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy  - ruční přikládání (bez 

ohledu na to, kdy byly pořízeny)  

 

 

PŘEHLED POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM A 
PROVOZEM KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA: 



Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 

• Hlavní cíl: výměna 100 tis. kotlů na pevná paliva  

• Alokace na ČR: 9 mld. Kč (do roku 2020),  

1. výzva pro kraje  - pro 20 tis. kotlů  (3 mld. Kč) 

• Alokace pro JMK:  pouze 4,5 % z celkové alokace tj. pouze 

135 mil. Kč   

Při aplikaci stejného klíče bude celková alokace pro JMK při 

aplikaci vystačí pouze na výměnu pouze 4 500 kotlů do roku 

2020 (405 mil. Kč.)!! 

Za posledních 10 let byla špatná kvalita ovzduší na 90% 

území JMK (653 obcí - 99,5 % obyvatel JMK )! 

Nemůže JMK získat víc prostředků na výměnu kotlů v 

domácnostech ?? 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE - ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

21 

10 | KOTLÍKOVÉ DOTACE – OPŽP 2014+ 



PRVNÍ KRAJSKÁ VÝZVA - SHRNUTÍ: 

22 
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Počty odevzdaných žádostí dle místa realizace  
- výběr obcí s pěti a více žádostmi 
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KOTLÍKOVÉ DOTACE JMK – EMISNÍ VYHODNOCENÍ 1. VÝZVY 

Pro srovnání…… 
Emise TZL za rok 2015 
- Cementárna Mokrá….. 6,3 t  
- Tondach Šlapanice……..2,7t  
- SAKO Brno………………….0,3 t  
- ČEZ Hodonín ………………51 t  
- ELIGO Brno …………………52,5 t 

Zneč. látka 
stávající množství 

emisí (t/rok) 

nové množství 

emisí (t/rok) 

Rozdíl emisí po 

provedení změny 

(t/rok) 

% úspory 

TZL 12,28 2,00 10,28 83,7 

PM10 11,91 1,77 10,14 
85,1 

PM2,5 11,72 1,44 10,28 
87,7 

SO2 14,69 2,02 12,67 
86,3 

NOx 5,85 6,33 -0,48 
-8,23 

VOC 37,87 3,93 33,94 89,62 

CO2 3,22 1,19 2,03 
62,9 

B(a)P 

(kg/rok) 
10,61 0,26 10,35 

97,6 

EPSPM2,5 5,07 1,34 3,74 
73,7 

Celkový počet výměn – 741 ks 
• 194 ks plynový kondenzační kotel,  
• 303 ks kotel na dřevo, 
• 44 ks kotel na HU, 
• 100 ks tepelné čerpadlo 
• 100 ks uhlí/biomasa. 
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Co nás čeká?? 
• od roku 2022 zákaz provozu zdrojů s nejhoršími emisními parametry, bez 

možnosti přímých kontrol lze některé z nich obtížně vymáhat. 

• Projednávaná novela zákona - ústavní nedotknutelnost obydlí není 

neomezitelná. Přímo ústava umožňuje prolomení nedotknutelnosti obydlí s 

cílem zajistit zdraví lidí. Zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v 

domácnostech umožnit osobám pověřeným ORP přístup ke zdroji, k jeho 

příslušenství a používaným palivům ke kontrole.  

• Podmínkou je opakované podezření úřadu (ORP), že tepelný zdroj provozuje 

daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně 

ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na 

podezření  z porušování povinností. Při druhém důvodném podezření bude mít 

úředník oprávnění provést kontrolu na místě samém. 

• Kontrolu domácností z pohledu spalování paliv a odpadů má legislativně 

ošetřeno 13 z 22 evropských zemí (národní X regionální přístup).  
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Nyní ve 2. čtení v PSP ČR, plánovaná účinnost novely zákona od 01.01.2017. 

Kontrolovatelnost domácností – střet ústavních práv (domovní svoboda vs. Právo na 
příznivé ŽP) po dlouhé době „vyřešen“ 

- Důvodné podezření na porušení zákona (tmavost kouře, zápach…) 

- ORP písemně upozorní provozovatele, vyzve jej k předložení revize kotle (každé 2 roky 
– povinnost) 

- Až poté umožněna kontrola spalovacího zdroje, kouřovodu a skládky paliva vč. odběru 
vzorků 

- Za neumožnění přístupu ke zdroji – přestupek – pokuta až 50.000 Kč 

 

 

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 
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- Kvalita ovzduší v malých sídlech JMK je dominantně závislá na způsobu vytápění 
domácností. 

- Kotlíkové dotace jsou efektivním a levným opatřením ke zlepšování kvality ovzduší v 
malých sídlech. 

- Alokace pro území JMK (4,52%) je neodůvodněně nízká – vyřeší pouze 4 500 kotlů. 
Neodpovídá velikosti JMK a dlouhodobým problémům kvality ovzduší v JMK 

- Je smysluplné podporovat nové uhelné kotle? 

- Spoluúčast měst a obcí v JMK?  

Příklad Bohumína, Ostravy  (75% základní dotace OPŽP + 5%% za prioritní území + 5% 
za OZE + 5% příspěvek MSK + 10 % příspěvek města – bezúročná půjčka) 

 

ZÁVĚR 



Ing. Tomáš Helán 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Odbor životního prostředí 

tel.: 541 652 626  

e-mail: helan.tomas@kr-jihomoravsky.cz 

Děkuji za pozornost 


