Lokální topeniště a kvalita ovzduší v
malých sídlech – kotlíková dotace JMK
Ing. Tomáš Helán
Jihomoravský kraj

Brno, 13.06.2016

VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ

- Vytápění domácností (lokální topeniště) jako významný zdroj
znečišťování ovzduší
- Kotlíkové dotace – efektivní nástroj? Vyhodnocení 1. výzvy JMK
- Požadavky na kotle na tuhá paliva

- Legislativní nástroje – kontrola domácností
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VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ – EMISNÍ BILANCE
Lokální vytápění domácností se významně podílejí na
nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší
v JMK a to zejména v lidských sídlech –
- nízká výška komína,
- provoz v období špatných rozptylových podmínek,
- zastaralá zařízení, nekvalifikovaná obsluha.

+ další emise oxidů dusíku, CO, dioxiny, formaldehyd, těžké kovy… dřevo jako nejmladší uhlí
02 | JIHOMORAVSKÝ KRAJ

VYTÁPĚNÍ A KVALITA OVZDUŠÍ

Zdroj- ročenka ČHMÚ, 2015

O kvalitě ovzduší rozhodují meteorologické podmínky (potřeba vytápět obydlí)
a rozptylové podmínky v zimním období (smogové situace) v období leden a
únor a dále pravidelně v listopadu.
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VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ – ANALÝZA STAVU
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.
Kraj

Počet obcí

Počet obyvatel

Byty celkem

Z toho RD

Jihomoravský

673

1 136 680

443 358

223 992

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

CZT

223 992

1 321

Uhlí, koks, Dřevo, dřevěné Kapalná
uhelné
brikety
paliva
brikety
51
6 942 3%
21 516 9,6%

PropanButan

Zemní plyn

342

160 916

72%

Tepelná
čerpadla

Elektřina

Ostatní

1 187

14 452

17 265

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
dřevo,
elektřina)

223 992

24 763

155 087

6 867
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(uhlí, Kamna
(uhlí,
plyn, dřevo,
plyn,
elektřina)

20 307

PROČ ŘEŠIT VÝMĚNU LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ V JMK?
• 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 - až z 90% emisí.
• 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% je 65+) a sociálně slabé občany.
• nákladová efektivita - 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,Zpracovatelský průmysl (tavení nerostných materiálů), nový filtr odprášení - 800 000,Hutnictví železa - utěsnění koksovacích komor - 1 880 000,-
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KOTLÍKOVÉ DOTACE - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
• Operační program Životní prostředí 2014 – 2020
• Hlavní cíl: výměna 80 tis. kotlů na pevná paliva do
roku 2020, resp. 20 tis. kotlů do roku 2018
• Alokace na ČR: 9 mld. Kč (do roku 2020), resp.
3 mld. (1. výzva pro kraje)
• Alokace pro JMK: přes 400 mil. Kč (do roku 2020),
resp. cca 135 mil. Kč (1. výzva pro kraje)
• Projekt Jihomoravského kraje „Snížení emisí z
lokálního vytápění domácností v Jihomoravském
kraji“
Vyhlášeno

18.12.2015,

ukončeno

12.02.2016

–

vyčerpány prostředky
Alokace pro JMK vystačí pouze na cca 2 700 kotlů!!
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PRVNÍ KRAJSKÁ VÝZVA - SHRNUTÍ:
• alokace: 80 mil. Kč,

• vyhlášení výzvy: 18.12.2015,
• plánované ukončení výzvy: 30. 04. 2016, popř. při vyčerpání
alokace,

• zahájení sběru žádostí: 18.01.2016,
• ukončení sběru žádostí: 12.02. 2016 ve 12.00 (vyčerpání
alokace),
• elektronicky registrováno cca 900 žádostí,
• v listinné podobě odevzdáno cca 790 žádostí,
• zažádáno o: cca 92 mil. Kč
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PRVNÍ KRAJSKÁ VÝZVA - SHRNUTÍ:
Počty odevzdaných žádostí dle místa realizace
- výběr obcí s pěti a více žádostmi
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KOTLÍKOVÉ DOTACE JMK – EMISNÍ VYHODNOCENÍ 1. VÝZVY
Zneč.
látka

stávající
nové
Rozdíl emisí po
množství emisí množství
provedení změny % úspory
(t/rok)
emisí (t/rok) (t/rok)

TZL

10.26

1.72

8.54

83

PM10

10.04

1.50

8.54

85

PM2,5

9.77

1.22

8.54

87

SO2

6.40

2.62

3.78

59

NOx

5.73

5.73

0.00

0

VOC

54.63

2.55

52.08

95

CO2

1.68

1.33

0.35

21

B(a)P
12435290.00
(mg/rok)

260869.33

EPSPM2,5

1.20

2.77

Celkový počet výměn – 900 ks
• 25 % plynový kondenzační kotel,
• 28 % zplyňovací kotel na dřevo,
• 19 % kotel na dřevo,
• 11 % tepelné čerpadlo.

12174420.67
98
1.57

57
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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

KOTLÍKOVÉ DOTACE – VÝZVA PRO JMK??

Jihomoravský kraj - min. podíl na celkové alokaci ve výši 4,52 %, třetí nejnižší alokace!!
Přestože špatné kvalitě ovzduší bylo v uplynulých letech vystaveno v JMK území 653 obcí, ve
kterých žije celkem 1 164 370 obyvatel (tj. 99,5 % všech obyvatel Jihomoravského kraje).
NEMŮŽE JMK ZÍSKAT VÍCE???
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MĚŘÍCÍ KAMPAŇ 2015
-

-
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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 1
lokalitě, přičemž v každé lokalitě bude
proměřena PM10 (kontinuální měření), PM2,5
(denní průměr) a benzo[a]pyren (denní
průměr).
zhotovitel - ČHMÚ Brno
měření provedeno v měsíci říjnu a listopadu
2015.

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 %)
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BENZO[A]PYREN
Datum

Prace

25.10.2015

Chudčice

Velké Pavlovice

Brno-Líšeň

Kuchařovice

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

0,35

0,69

12.11.2015
15.11.2015
18.11.2015
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0,16
0,38

0,31

PŘEHLED POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM A
PROVOZEM KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA:
Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva dle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
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 třídytj. 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)
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NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
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 provozovatele k předložení revize kotle
(každé 2 roky – povinnost od 1.1.2017)
Až poté umožněna ORP kontrola spalovacího zdroje, kouřovodu a skládky paliva vč.
odběru vzorků
Za neumožnění přístupu ke zdroji – přestupek – pokuta až 50.000 Kč
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ZÁVĚR

- Kvalita ovzduší v malých sídlech JMK je 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 neoprávněně
nízká – vyřeší pouze 2 700 kotlů z cca 25 000 kotlů.

Děkuji za pozornost

Ing. Tomáš Helán
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
tel.: 541 652 626
e-mail: helan.tomas@kr-jihomoravsky.cz

