
Příklady a měření fugitivních emisí 



Skupiny vyjmenovaných zdrojů jejichž zástupci mají a nebo 
mohou mít významný vliv na kvalitu ovzduší škodlivou PM10 

 

- Recyklacní linky stavební suti 

- Pískovny 

- Kamenolomy 

- Betonárny 

-         Slévárny 

 



Uvedené vyjmenované stacionární zdroje se podílejí na 
celkovém imisním zatížení příslušné obce více než 4 µg (10 % 
ročního imisního limitu PM10), a to se započtením resuspenze a 
fugitivních emisí (myšleno katastrální území obce, nikoli obytná 
zástavba) 

 

Platnost imisních limitů pro zdraví obyvatel mimo obytnou 
zástavbu či obytnou zástavbu vymezené územními plány 



Možnosti omezení emise u jednotlivých zdrojů– přímá 
opatření u technologií 

Hermetizace jednotlivých uzlů, kde vznikají emise TZL 
(násypky, přesypy apod.).   

Hermetizace celé haly (tzv. Dog house“).  

Hermetizace v kombinaci s odsáváním a odlučováním TZL 
v odlučovačích. 

Instalace mlžení a zkrápění u rozhodujících míst vzniku a úniku 
TZL. 

Zkrápění či mlžení, vytváření clon.  

 



Pokud je to možné, celé zařízení zakapotovat, emise odsávat a 
zavést do účinného odlučovače (jedno či vícestupňové).  

Pro prachové částice: 

- usazovací komory (separátor) (není BAT, většinou jako první 
stupeň) 

- cyklónové odlučovače (jedno i multi cyklony) (není BAT, 
většinou jako první stupeň) 

- tkaninové filtry 

- elektrostatické odlučovače  

- vypírání prachu (absorbery) 

 



- Čištění povrchu  

- pravidelné a průběžné čištění komunikací  

- Důkladné vyčištění po nárazových pracech či po 
 skončení směn  

- úklid po zimní sezóně 

- Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí 

- zpevňování a čištění povrchů v areálech 

- organizační opatření na hranicích areálů a v jejich okolí 
 (mycí vany, zkrápěcí rámy, ruční čištění apod.).  

 



Otevřené skladování  

- v maximální míře využít uzavřené objekty, sila, 
 zásobníky, kontejnery  

- zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody  

- překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty) 

 zpevňování povrchu 

- vytváření podélných hromad v souladu s převažujícím 
 směrem větru 

- výsadba a výstavba větrných bariér (větrolamy, sítě, 
 ochranné valy) 

- budování pouze jedné hromady místo dvou 

- skladování materiálů za ochrannými zdmi 

 



  



Nakládka a vykládka 

Pro nakládku a vykládku je dále vhodné minimalizovat pádovou 
rychlost a ztráty hmotnosti materiálů.  

 

Omezení emisí výsadbou zeleně  

Výsadby izolační zeleně 

Zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě 

Stanovení požadavků pro novou výstavbu 

Zvyšování podílu trvalých kultur na zemědělských půdách 

Výsadby ochranných větrolamů 

 



Legislativní opatření 

 

POVOLENÍ PROVOZU STACIONÁRNÍHO ZDROJE  

podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. 

 

Technická opatření: 

 

Schválený provozní řád s vyjmenovanými opatřeními 

 



Snižovat emise tuhých znečišťujících látek při všech operacích, 
kde dochází k emisím TZL do ovzduší, a to v závislosti na 
povahu procesu například: 

 

- Skrápěcím zařízením instalovaných také u třídičů do míst 
prosévání materiálu a na konec vynášecího dopravníku 

- Systém mlžení resp. skrápění se skládá z rozvaděče vody, 

 rozvodného potrubí, vodních trysek a vodního čerpadla.  

 

- na vstupu do drtící komory, 

- na výstupu z drtící komory, 

- na konci vynášecího dopravníku 



  

U ostatních drtičů kde není skrápění pevnou součástí stroje 
platí :  

- Při provozu těchto drtičů bude omezování znečišťování 
ovzduší zajištěno pomocí ponorného čerpadla, přenosné 
nádrže na vodu a systému hadic s tryskami.  

- Vyústění hadic s tryskami by mělo být nasměrováno do 
vstupu drtící komory, výstupu z drtící komory  a na konec 
vynášecího dopravníku. 

-    Zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních     
cest, pravidelný úklid pod dopravními pásy a zařízením. 



Opatřeními pro skladování prašných materiálů  

 

- umísťování venkovních skládek na závětrnou stranu a 
 současně budou tyto zabezpečeny proti vzniku prašnosti 
 skrápěním 

- pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch 
(skrápění v letních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných 
vozidel nevznikala prašnost.  

- Zakrytování nákladních prostoru expedujících dopravních 
prostředků.  

- Pokud dojde k ucpání či zanesení skrápěcí trysky 
 sloužící k omezování emisí TZL, bude provedeno její 
 vyčištění neprodleně po zjištění závady 



Opatřeními pro skladování prašných materiálů  

 

- Veškeré závady a nestandartní stavy budou evidovány  

- Materiál bude zpracováván výhradně za mokra 

- budou při umístění zařízení respektována hodnotící kriteria z 
hlediska vlivu na ovzduší – odstup od nejbližší obytné 
zástavby popř. jiného chráněného území 

- Součástí provozní evidence bude evidence spotřeby vody na 
skrápění vstupní suroviny a dále údaje o provádění kontrol a 
údržby zařízení, skrápěcích trysek, úklidu příjezdových 
komunikací a pod dopravními pásy a zařízením.  



- Výrobní zařízení a zařízení k omezování emisí TZL 
budou udržována v provozuschopném stavu.  

- Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a 
revize všech zařízení dle doporučení výrobce 

- Provozovatel zajistí 1x ročně provádění revizí odsávacího 
zařízení odbornou firmou. Zpráva o provedení revize bude k 
dispozici na provozovně. 

- Opatřeními pro skladování prašných materiálů – umísťování 
venkovních skládek na závětrnou stranu nebo ohraničení 
skládky ze 3 stran 

- materiál bude také zabezpečen pro omezení prašnosti 
skrápěním, tak aby byla na povrchu ucelená krusta 



- Bude prováděn pravidelný úklid pod dopravními pásy a 
zařízením, pozornost bude zaměřena na úklid jemného 
podílu materiálu, bude vedena evidence 

- Skrápěcí zařízení bude vždy v provozu (pokud bude výrobní 
zařízení využíváno v daném čase k výrobní činnosti), 

- Pokud dojde k ucpání či zanesení skrápěcí trysky sloužící k 
omezování emisí TZL, bude provedeno její vyčištění 
neprodleně po zjištění (včetně zápisu do provozní evidence 
zdroje) 

- Součástí provozní evidence bude evidence spotřeby vody na 
skrápění vstupní suroviny a dále údaje o provádění kontrol a 
údržby zařízení, skrápěcích trysek, úklidu příjezdových 
komunikací a pod dopravními pásy a zařízením 

 

 



- Opatření pro přepravu materiálů – pravidelná očista a 
skrápění komunikací a manipulačních ploch (skrápění v 
letních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných vozidel 
byla omezena prašnost. 

- Zakropení nebo zakrytování materiálu při přepravě jemných 
frakcí typu 0-2, 0-4 na nákladním prostoru expedujících 
dopravních prostředků v majetku provozovatele.  

- Pro omezení sekundární prašnosti bude prováděn pravidelný 
úklid příjezdových komunikací, v suchém období jejich 
skrápění, při vrtacích pracích budou používány výhradně 
vrtací soupravy vybavené funkčním odprašováním. 

 



zkrápění vnitroareálových komunikací a veškerých 
manipulačních ploch: 

  

- 4x ročně komplexní čistění areálu, z toho 1 x po zimní sezóně 

- 1x měsíčně periodické čistění areálu (např. manipulační 
plochy, plochy pod dopravními pásy apod.) 

- kropení komunikací a manipulačních ploch v závislosti na 
počasí 

 

Datum provádění kontrol a údržby zařízení, úklidu příjezdových 
komunikací a pod dopravními pásy a zařízením budou 
zaznamenány v provozní evidenci. 



- materiál získaný během těžby z vody bude zpracováván 
výhradně za mokra, tj. vlhký (přirozeně) po celou dobu 
zpracování písku 

- opatření pro skladování prašných materiálů – umísťování 
venkovních skládek na závětrnou stranu a současně budou 
materiály na skládky umísťovány tak, že  horní vrstvu bude 
vždy tvořit nová výroba s přirozeně vlhkým materiálem 

- deponie skrývek zajistit proti erozi popř. ozelenit stanovištně 
vhodnými druhy 

- bude prováděn pravidelný úklid pod dopravními pásy a 
zařízením, pozornost bude zaměřena na úklid jemného 
podílu materiálu.  

 



- Pro omezení sekundární prašnosti bude prováděn pravidelný 
úklid příjezdových komunikací, v suchém období jejich 
skrápění 

- Datum provádění kontrol a údržby zařízení, úklidu 
příjezdových komunikací a pod dopravními pásy a zařízením 
budou zaznamenány v evidenci 

- Na všech místech linky kde je instalováno zakrytování, bude 
zakrytování udržováno v neporušeném a provozuschopném 
stavu bez netěsností, při zakrytování plachtou bude 
zabráněno jejímu odhrnutí 

- V bezprostředním okolí pískovny je doporučeno vysázet 
izolační zeleň  

- Surovinu transportovat na místo určení zakrytovanými 
nákladními automobily. 

 



- Sila na cement budou trvale vybavena účinným odlučovacím 
zařízením pro záchyt tuhých znečišťujících látek s maximální 
výstupní koncentrací TZL ve výši 20 mg/m3. Při poškozeném 
nebo odstraněném filtru TZL není provoz sil povolen. 

- Zdroj znečišťování ovzduší bude provozován v souladu 
s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a 
bude zajištěna jeho pravidelná údržba, servis a revize. 
Záznamy o těchto úkonech budou součástí provozní 
evidence. 

- Na skládkách kameniva provozovatel zajistí jejich ohrazení 
minimálně ze tří stran, které bude převyšovat uskladněný 
materiál 

- bude provádět jejich skrápění, aby tak zajistil omezení 
prašnosti v maximální možné míře. 

 



- Provozovatel je povinen zajistit provádění čištění a skrápění 
vnitroareálových komunikací a veškerých manipulačních 
ploch: 

 

minimálně 1x měsíčně periodické čistění areálu; 

v letních měsících kropení komunikací a ploch v závislosti na 
počasí 

 

Povede o pravidelném úklidu provozní evidenci 

 



Navážení šrotu a surovin, skladování šrotu a manipulace s ním 
– TZL. Nezakrytá skladiště, prach, rez – vliv větru.  

Dělení šrotu, pálení acetylénovými hořáky. Aerosoly bez 
záchytu.  

Aditiva a pomocné suroviny – skladování sypkých materiálů. 
Volně ložené.  

Slévárenské písky, výroba jader a forem. Manipuluje se 
s velkým objemem sypkých a prašných materiálů. Většinou 
(dost často) volné plochy, jen částečné odsávání, značné 
fugitivní emise.  

Vlastní tavení. Velmi často odsávání pojme jen část emisí. 
Odtahy jsou jen zákrytem. Při sázení do horké pece jsou odtahy 
většinou odsunuty a neúčinné.  

  



Intenzifikace, foukání kyslíku, legury apod. Odtahy jsou velmi 
neúčinné, protože se vyvalí velké množství zplodin, které odtahy 
(pokud jsou) nedokáží pojmout.   

Odlévání. Licí pole nejsou velmi často odsávána, hoří tak 
povrchy forem, jader. Ty jsou opatřeny nátěry (lihové apod.). 
Emise TZL a prachu jsou málokdy odtahovány.  

Body 5 a 6 – značné fugitivní enise.  

Vytloukání odlitků. Obrovská množství forem a jader, které se 
rozeberou, roztlučou a recyklují. Nebo vyhodí. Manipuluje se 
s velkým množstvím prašných materiálů. Opět značné množství 
fugitivních emisí.  

Skladování a manipulace s odpady: odprašky, vyzdívky, 
recykláty, použité písky. Značné fugitivní emise. Skladování na 
volných plochách, nekryté, vliv větru apod.  

  



Návoz a odvoz pomocí nezakrytých přepravních prostředků. 
Recyklace jen mlžení - pokud vůbec, protože písky a recyklát se 
musí sušit). 

Opracování výrobků – cídění, řezání, broušení, tryskání, leštění. 
Velmi často v halách bez odtahu.  

  



  

Zkouška č. 1 : pískové hospodářství  

průměrná hmotnostní emisní koncentrace Cp                        mg . m-3 420,9 

průměrný hmotnostní emisní tok M                 kg . h-1 0,223 

Plocha kouřové vlečky m2 2 x 10 přesypů 

Zkouška č. 2 : licí linka  

průměrná hmotnostní emisní koncentrace Cp                        mg . m-3 140,2 

průměrný hmotnostní emisní tok M                 kg . h-1 0,071 

Plocha kouřové vlečky m2 0,44 x 100 metů 

linky 

 



  

Zkouška č. 3 : vibrační rošt  

průměrná hmotnostní emisní koncentrace Cp                        mg . m-3 111,2 

průměrný hmotnostní emisní tok M                 kg . h-1 0,720 

Plocha kouřové vlečky m2 9 

Zkouška č. 4 : odstruskování  

průměrná hmotnostní emisní koncentrace Cp                        mg . m-3 305,6 

průměrný hmotnostní emisní tok M                 kg . h-1 0,651 

Plocha kouřové vlečky m2 0.5 

 



Předpokládaná provozní doba zdrojů znečišťování ovzduší 3000 
provozních hodin. Emise do prostředí haly TZL jsou pak dány 
vztahem: 

M x m2 x 3000 = kg emisí TZL za rok 

tuhé znečišťující látky TZL 

Pískové hospodářství   13 980 kg 

Zkouška č. 2 : licí linka    9 372 Kg 

Zkouška č. 3 : vibrační rošt   19 440 Kg 

Zkouška č. 4 : odstruskování   977 Kg 

   

Celkem: 43 769 Kg TZL při podílu 32% PM2,5  ku 
TZL vychází celkové emise na úrovni 14, 01 tun PM2,5   











- Základním problémem emisí TZl a PM10 je doprava a 
manipulace a likvidace slévárenských písků 

- Doprava a manipulace se sypkými hmotami 

 

- Mezi nejlepší dostupné techniky patří: 

- zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek 

- využití kontinuální dopravy 

- plnění nákladních vozidel ve správném poloze tak, aby 
nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo 

- snížení nejvyšší rychlosti vozidel v areálech na 10 km.hod-1 

 

  



použití zpevněných komunikací (beton, asfalt)  

 čištění komunikací 

 čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 

 skrápění a vlhčení materiálu  

 

Pro nakládku a vykládku je dále vhodné minimalizovat pádovou 
rychlost a ztráty hmotnosti materiálů. K minimalizaci pádové 
rychlosti je vhodné aplikovat následující opatření: 

Skladování v uzavřených prostorách 

Nejvhodnější je používání uzavřených prostor (sila, zásobníky, 
kontejnery).  

Zakrytí nebo uzavření zdrojů emisí suspendovaných částic 

Přesypná místa, násypky, korečkové podavače  



Použité slévárenské písky skladovat zásadně v uzavřených 
prostorech a posléze zavčasu likvidovat !!! 

 

Vážení písků? 



 

 

Těžba: 

  

Prašnost při vrtání, která bývá jedním z významnějších zdrojů 
prachu. Měly by být používány pouze vrtací soupravy, které 
mají odsávání vrtné drti. Výfuk z vrtů je dvoustupňově čištěn v 
cyklonu  



 

 

Prach zvířený z cest při průjezdu nákladních aut: 

  
Pravidelný úklid komunikací 

 zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek 

 využití kontinuální dopravy 

 plnění nákladních vozidel ve správném poloze tak, aby 
nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo 

 snížení nejvyšší rychlosti vozidel v areálech na 10 km.hod-1 

 použití zpevněných komunikací (beton, asfalt)  

 čištění komunikací 

 čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 



 

 

Zakropení nebo zakrytování materiálu při přepravě jemných 
frakcí typu 0-2, 0-4 na nákladním prostoru expedujících 
dopravních prostředků v majetku provozovatele.  

 

Skladování materiálu: 

jako primární opatření lze doporučit: v maximální míře využít 
uzavřené objekty, sila, zásobníky, kontejnery pro omezení vlivu 
větru a prevenci tvorby emisí suspendovaných částic. 



 

 

pro dlouhodobé skladování je použití jednoho nebo kombinace 
následujících opatření: 

zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody s vhodnými 
aditivy, 

překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty) 

  

Pouze jedna hromada místo dvou menších hromad – zmenšení 
aktivního povrchu až o 25% 

Skladování sypkých materiálů mezi třemi zdmi a nebo 
v opláštěné konstrukci, nebo betonová sila 

 



 

 

 



 

 

 

a. Kód opatření CB3 

b. Název opatření Snížení emisí TZL a PM10 – větrná eroze 

c. Popis opatření 

Větrná eroze ze zemědělských pozemků ohrožuje nejen zemědělské kultury (úroda) a 

zemědělskou půdu (bonita), ale rovněž kvalitu ovzduší i zdraví obyvatel. Opatření 

k ochraně zemědělských pozemků před větrnou erozí jsou možná buď organizační, 

agrotechnická nebo je možné využití ochranných větrolamů. 

d. 

Správní úroveň, na 

které bylo opatření 

přijato 

A (obce), B (KV, JMK) 

e. Druh opatření B (technické) 

f. 
Je opatření 

regulativní? [A/N] A 

g. 
Časový rámec nabytí 

účinnosti opatření  2014 

    C (dlouhodobé) 

h. 

Dotčená odvětví, která 

jsou zdrojem 

znečištění C (zemědělství) 

i. 

Územní rozsah 

dotčených zdrojů místní 
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