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1. Zadání úkolu 

1.1. Identifikační údaje projektu jako celku 

Identifikační kód projektu: TH02030922 
 

Název projektu:   Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích 

 

Hlavní obor projektu:  Znečištění a kontrola vzduchu 
 

Vedlejší obor projektu:  Vliv životního prostředí na zdraví 
 

Hlavní příjemce:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
 

Řešitel:    Ing. Jana Růžičková  

1.2. Zadání dílčí části projektu  

Zadáním této dílčí části celého projektu je sestavit soubor modelových map imisní zátěže s vyhodnocením 

vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve třech vybraných lokalitách. Cílem je pak vyhodnocení vlivu 

výměn kotlů v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací na kvalitu ovzduší v dané lokalitě.   

1.3. Zpracovatel dílčí části projektu 

Zpracovatel:   E-expert, spol. s r.o. 

IČ:     26783762 

Pracoviště Ostrava (sídlo): Mrštíkova 883/3 

    709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Pracoviště Praha:  Za Poříčskou bránou 390/18 

186 00 Praha 8 – Karlín 

Telefon:   +420 596 124 070 

E-mail:    info@e-expert.eu 

Internet:   www.e-expert.eu 

Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydané Ministerstvem životního prostředí ČR 

č.j. 1960/820/08/DK ze dne 18.6.2008 (viz. příloha č.04a této rozptylové studie).  

 

Zpracoval:   Ing. Jiří Výtisk 

 

 

Schválil:   Ing. Vladimír Lollek 

 

Datum zpracování:  13.10.2020 

http://www.e-expert.eu/
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2. Řešení úkolu a jeho jednotlivé kroky 

Cílem této dílčí části projektu je vyhodnocení realizovaných opatření (výměn kotlů) v rámci kotlíkových 

dotací ve třech vybraných obcích (viz. níže) na kvalitu ovzduší. Následující odstavce popisují postup řešení 

tohoto úkolu.  

2.1. Vstupní podklady 

• Databáze výměn kotlů dle evidence KÚ MSK v rámci kotlíkových dotací 

Tato databáze obsahuje údaje členěné do jednotlivých obcí, kde je uveden počet domů s kotlem 

na tuhá paliva a následně počet vyměněných kotlů v rámci kotlíkových dotací. 

• Emisní faktory pro vývin emisí TZL dle typu kotle a použitého paliva 

Sada emisních faktorů pochází z článku:  

„Bilancování emisí znečišťujících látek z vytápění českých domácností tuhými palivy“ 

https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/15419-bilancovani-emisi-znecistujicich-latek-

z-vytapeni-ceskych-domacnosti-tuhymi-palivy 

Datum vydání: 27.2.2017 

Spoluautoři: Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr 

Kubesa, Ing. Milan Dej, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Vendula 

Laciok, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, ČR 

• Emisní faktory pro vývin emisí SO2 dle typu kotle a použitého paliva 

Emisní faktory pro SO2 pocházejí z dokumentu s názvem „SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, jímž se 

stanovují emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro posouzení ekologické 

proveditelnosti návrhu v rámci energetického auditu a energetického posudku podle postupu 

uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém 

posudku, v platném znění“ 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-

SdeleniEmisniFaktory-20190715.pdf 

• Hodnoty průměrných uvažovaných účinností kotlů podle jednotlivých typů kotlů a používaných 

paliv 

Hodnoty účinností kotlů pochází z článku:  

„Jak vybírat nový kotel na pevná paliva“ 

https://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9798-jak-vybirat-novy-kotel-na-pevna-paliva-1 

Datum vydání: 22.4.2013 

Autor: Ing. Zdeněk Lyčka, TZB Orlová 
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2.2. Volba hodnocených lokalit 

Na základě předané databáze výměn kotlů byly pro dále provedené vyhodnocení zvoleny tyto tři lokality 

(obce), ve kterých je vyhodnocení provedeno.  

Způsob označení (stejný pro všechny lokality):  

• Obydlený objekt (rodinný dům) 

• Dům s kotlem na tuhá paliva 

• Dům s kotlem na tuhá paliva, který byl v rámci kotlíkových dotací vyměněn 

Poznámka: Nebyly k dispozici údaje o adresách domů s kotli na tuhá paliva ani o adresách domů 

s vyměněnými kotli. Tento výběr byl proveden pro každou lokalitu náhodně.  

2.2.1. Dolní Lhota 

Obec je zvolena jako zástupce menších obcí v okolí Ostravy. Obec je charakteristická poměrně kopcovitým 

terénem, což má nezanedbatelný mít vliv na rozvrstvení imisí v obci při zvýšené imisní zátěži v době 

intenzivního lokálního vytápění. Počet vyměněných kotlů v rámci kotlíkových dotací je dle databáze 

vzhledem k ostatním obcím v kraji přibližně průměrný (67% vyměněných kotlů). Základní údaje pro 

výpočet jsou pak následující:  

Počet domů vytápěných tuhými palivy:  67 ks  

Z toho doposud vyměněných kotlů:   46 ks      

Obrázek 1 - Kotle na tuhá paliva - Dolní Lhota 
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2.2.2. Kravaře  

Obec je zvolena jako zástupce středních obcí v regionu. Obec je charakteristická oproti Dolní Lhotě naopak 

rovinatým terénem. Počet vyměněných kotlů v rámci kotlíkových dotací je dle databáze vzhledem 

k ostatním obcím v kraji vysoký (89% vyměněných kotlů). Základní údaje pro výpočet jsou pak následující:  

Počet domů vytápěných tuhými palivy:  252 ks  

Z toho doposud vyměněných kotlů:   225 ks 

Obrázek 2 - Kotle na tuhá paliva – Kravaře  
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2.2.3. Vratimov 

Obec je zvolena jako zástupce větších obcí v regionu (v tomto případě se chová podobně jako městská část 

Ostravy). Obec je charakteristická zvlněným terénem. Počet vyměněných kotlů v rámci kotlíkových dotací 

je dle databáze vzhledem k ostatním obcím v kraji nízký (29% vyměněných kotlů). Základní údaje pro 

výpočet jsou pak následující:  

Počet domů vytápěných tuhými palivy:  511 ks  

Z toho doposud vyměněných kotlů:   148 ks 

Obrázek 3 - Kotle na tuhá paliva – Vratimov 
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2.3. Popis výpočtových stavů, zvolené typy kotlů 

V rámci každé lokality byly vypočteny tři takzvané výpočtové stavy. Tyto reprezentují situaci v jednotlivých 

lokalitách podle počtu domů vytápěných tuhými palivy, počtu reálně provedených výměn kotlů na tuhá 

paliva apod. Výpočtové stavy jsou pro všechny tři lokality stejné a  jejich popis následující:  

STAV A: Reprezentuje vliv provozu všech kotlů na tuhá paliva provozovaných v dané lokalitě před 

začátkem výměn kotlů v rámci kotlíkových dotací. Stav představuje průměrné rozložení 

kotlů (jejich typů) a průměrné zastoupení paliv (uhlí, dřevo) dle rešerší provedených při 

analýze úkolu. Jejich poměry pro jednotlivé lokality jsou uvedeny níže.  

STAV B: Reprezentuje vliv provozu všech kotlů na tuhá paliva provozovaných v dané lokalitě po 

provedení reálného počtu výměn kotlů v dané lokalitě (databáze kotlíkových dotací). Při 

určování tohoto stavu se předpokládalo, že měněny budou zejména zastaralé kotle 

prohořívací a odhořívací, přičemž nebude v rámci této změny vyměněno palivo (tam, kde 

se topilo uhlím, se opět bude topit uhlí apod.). Poměry kotlů a paliv pro jednotlivé lokality 

jsou uvedeny níže.  

STAV C: Reprezentuje vliv provozu všech kotlů na tuhá paliva provozovaných v dané lokalitě 

v případě teoretického stavu, že by všechny kotle na tuhá paliva byly vyměněny. Při 

určování tohoto stavu se předpokládalo, že vyměněny budou všechny zastaralé kotle 

prohořívací a odhořívací, přičemž nebude v rámci této změny vyměněno palivo (tam, kde 

se topilo uhlím, se opět bude topit uhlí apod.). Poměry kotlů a paliv pro jednotlivé lokality 

jsou uvedeny níže.  

Výsledkem analýzy těchto výpočtových stavů je pak sestavení následující tabulky pro jednotlivé lokality, ve 

které je uvedeno, s jakým typem kotlů a jakým palivem se v jednotlivých výpočtových stavech uvažovalo.  

Tabulka 1 - Počet kotlů a rozdělení podle typů paliv v lokalitě Dolní Lhota 

Typ kotle 

Počet kotlů (celkem 67) 

STAV A STAV B STAV C 

uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem 

Prohořívací 6 19 24 1 3 4 0 0 0 

Odhořívací 29 3 33 5 1 6 0 0 0 

Zplyňovací 0 8 8 0 10 10 0 10 10 

Automatický 1 1 2 30 17 47 36 21 57 

Celkem 36 31 67 36 31 67 36 31 67 
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Tabulka 2 - Počet kotlů a rozdělení podle typů paliv v lokalitě Kravaře  

Typ kotle 

Počet kotlů (celkem 252) 

STAV A STAV B STAV C 

uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem 

Prohořívací 21 90 111 3 3 6 0 0 0 

Odhořívací 111 15 126 5 1 6 0 0 0 

Zplyňovací 0 7 7 0 7 7 0 7 7 

Automatický 4 4 8 128 105 233 136 109 245 

Celkem 136 116 252 136 116 252 136 116 252 
 

Tabulka 3 - Počet kotlů a rozdělení podle typů paliv v lokalitě Vratimov 

Typ kotle 

Počet kotlů (celkem 511) 

STAV A STAV B STAV C 

uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem 

Prohořívací 42 142 185 21 101 122 0 0 0 

Odhořívací 225 25 250 150 15 165 0 0 0 

Zplyňovací 0 59 59 0 59 59 0 59 59 

Automatický 9 8 17 105 60 165 276 176 452 

Celkem 276 235 511 276 235 511 276 235 511 

2.4. Popis referenčních bodů  

Rozptylový model pracuje tak, že na základě vstupních emisních a dalších dat vrací údaje o imisní 

koncentraci v předem zvoleném referenčním bodě. Těmito referenčními body pak byly jednotlivé lokality 

pokryty následujícím způsobem (referenční body jsou umístěny vždy do výšky 1 metr nad terénem v místě 

referenčního bodu). 

2.4.1. Dolní Lhota 

Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin byly zvoleny referenční body v následující podobě:  

Celková plocha pokrytá referenčními body:   10,44 km2 

Rozměr plochy v ose X:     3,6 km 

Rozměr plochy v ose Y:     2,9 km 

Celkový počet zvolených referenčních bodů:  1 178 bodů 

Z toho počet referenčních bodů na území obce:  531 bodů 

Z toho počet referenčních bodů v intravilánu obce: 115 bodů 
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Následující obrázek uvádí polohu zvolených referenčních bodů pro výpočet rozptylového modelu pro 

lokalitu Dolní Lhota (malé černé tečky jsou referenční body). 

Obrázek 4 - Poloha referenčních bodů pro lokalitu Dolní Lhota 

 

 

2.4.2. Kravaře 

Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin byly zvoleny referenční body v následující podobě:  

Celková plocha pokrytá referenčními body:   43,92 km2 

Rozměr plochy v ose X:     6,1 km 

Rozměr plochy v ose Y:     7,2 km 

Celkový počet zvolených referenčních bodů:  4 662 bodů 

Z toho počet referenčních bodů na území obce:  1 936 bodů 

Z toho počet referenčních bodů v intravilánu obce:    263 bodů 

Následující obrázek uvádí polohu zvolených referenčních bodů pro výpočet rozptylového modelu pro 

lokalitu Kravaře (malé černé tečky jsou referenční body). 
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Obrázek 5 - Poloha referenčních bodů pro lokalitu Kravaře  
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2.4.3. Vratimov 

Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin byly zvoleny referenční body v následující podobě:  

Celková plocha pokrytá referenčními body:   26,01 km2 

Rozměr plochy v ose X:     5,1 km 

Rozměr plochy v ose Y:     5,1 km 

Celkový počet zvolených referenčních bodů:  2 809 bodů 

Z toho počet referenčních bodů na území obce:  1414 bodů 

Z toho počet referenčních bodů v intravilánu obce: 501 bodů 

Následující obrázek uvádí polohu zvolených referenčních bodů pro výpočet rozptylového modelu pro 

lokalitu Vratimov (malé černé tečky jsou referenční body). 

Obrázek 6 - Poloha referenčních bodů pro lokalitu Vratimov 
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2.5. Terén 

Reliéf v dané lokalitě má na rozptyl škodlivin poměrně významný vliv. Například při umístění zdroje 

v dolině mohou nad tímto zdrojem vznikat oblasti s výskytem maximálních koncentrací škodlivin právě 

z důvodu vyšší nadmořské výšky, než je ústí komína. Toto je v rozptylovém modelu samozřejmě 

vyhodnoceno a postiženo. Následující obrázky uvádí digitální model terénu všech dotčených zájmových 

lokalit.  

Obrázek 7 - Reliéf - Dolní Lhota 
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Obrázek 8 - Reliéf – Kravaře  

 

Obrázek 9 - Reliéf – Vratimov 
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2.6. Emise jednotlivých typů kotlů  

Následující postupné kroky uvádí výpočet emisí pro vstup do rozptylového modelu. Je zapotřebí brát je 

jako odborné odhady, údaje o přesných typech kotlů, používaných palivech, účinnostech kotlů atd. není 

možné jednoznačně a exaktně kvantifikovat.  

2.6.1. Vstupní údaje pro výpočet emisí  

Emisní faktory pro TZL a SO2 

Pro výpočet emisí jednotlivých typů kotlů dle spalovaných paliv byly využity následující emisní faktory:  

Tabulka 4 – Emisní faktory pro výpočet emisí TZL a SO2 

Typ kotle  

TZL SO2 

Hnědé uhlí Černé uhlí  Dřevo  Hnědé uhlí Černé uhlí  Dřevo  

kg/tunu spáleného paliva kg/tunu spáleného paliva 

Prohořívací 24,0 8,9 1,9 10,1 4,8 0,16 

Odhořívací 4,9 7,8 1,5 10,1 4,8 0,16 

Zplyňovací - - 0,6 - - 0,16 

Automatický 0,8 1,7 0,2 10,1 4,8 0,16 

Spotřeba paliva v rodinném domě  

Na základě odhadované účinnosti jednotlivých typů kotlů, odhadu potřeby tepla na úrovni 100 GJ/rok pro 

jeden rodinný dům (reálná je pravděpodobně nižší, ovšem v případě výskytu tuhé zimy může být až zde 

zvolených 100 GJ/rok) a uvažované průměrné výhřevnosti paliv  (HÚ = 18 MJ/kg, ČU = 25,4 MJ/kg, dřevo = 

14,6 MJ/kg) byla stanovena spotřeba paliva v jednom rodinném domě za rok podle druhu použitého paliva 

a typu kotle (poměr HU / ČU se uvažoval 80/20). Tuto spotřebu paliva pak uvádí následující tabulka.  

Tabulka 5 – Spotřeba paliva za rok v jednom rodinném domě  

Typ kotle  

Spotřeba paliva 

uhlí Dřevo  

tun/rok tun/rok 

Prohořívací 10,3 11,4 

Odhořívací 7,7 10,2 

Zplyňovací - 8,6 

Automatický 6,4 8,6 
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Emise z jednoho domu za rok  

Na základě výše uvedených emisních faktorů a spotřeby paliva lze pak vyčíslit emise jednoho rodinné 

domu podle způsobu vytápění za rok. Tento přehled uvádí následující tabulka.  

Tabulka 6 - Emise z vytápění jednoho domu za rok 

Typ kotle  

Emise TZL Emise SO2 

uhlí dřevo  uhlí dřevo  

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

Prohořívací 215,4 21,7 92,8 1,8 

Odhořívací 42,0 15,3 69,3 1,6 

Zplyňovací - 5,1 - 1,4 

Automatický 6,3 1,7 58,0 1,4 

Emise z jednoho domu za den v topné sezóně při velkém mrazu  

Protože účelem bylo vyhodnocení imisní zátěže ve zvolených lokalitách v době topné sezóny a případně 

při výskytu nepříznivých rozptylových podmínek, bylo zapotřebí do modelu zadat nikoliv roční hodnoty 

emisí sledovaných škodlivin, ale hodnoty maximální denní, případně maximální hodinové. Za tímto účelem 

se předpokládalo, že topná sezóna trvá cca 200 dnů za rok, přičemž v období největších mrazů je za den 

možné spálit až čtyřnásobek průměrného množství paliva. Výsledkem je pak následující hodnota emisních 

toků z komína každého zdroje ve špičkovou hodinu, která je zadána do rozptylového modelu.  

Tabulka 7 - Emise z vytápění jednoho domu za hodinu  

Typ kotle  

Emise TZL Emise SO2 

uhlí dřevo  uhlí dřevo  

g/hod g/hod g/hod g/hod 

Prohořívací 179,5 18,1 77,3 1,5 

Odhořívací 35,0 12,8 57,7 1,4 

Zplyňovací - 4,3 - 1,1 

Automatický 5,2 1,4 48,3 1,1 
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2.7. Emise ve zvolených lokalitách  

Z výše uvedeného emisního rozboru a zastoupení jednotlivých typů kotlů v daných lokalitách lze vypočítat 

roční emise v lokalitách ve všech zvolených výpočtových stavech.  

2.7.1. Emise v lokalitě Dolní Lhota 

Následující tabulka uvádí emise z lokálního vytápění v lokalitě Dolní Lhota ve všech výpočtových stavech.  

Tabulka 8 – Emise z lokálního vytápění v lokalitě Dolní Lhota 

Typ kotle 

Počet kotlů  Emise TZL Emise SO2 

uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem 

ks ks ks kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

STAV A 

Prohořívací 6 19 24 1195,0 405,0 1599,9 514,9 34,1 549,0 

Odhořívací 29 3 33 1236,3 50,7 1287,1 2039,5 5,4 2044,9 

Zplyňovací 0 8 8 0,0 40,0 40,0 0,0 10,7 10,7 

Automatický 1 1 2 7,4 1,8 9,2 68,1 1,5 69,5 

Celkem 36 31 67 2438,7 497,5 2936,2 2622,5 51,6 2674,1 

STAV B  

Prohořívací 1 3 4 215,4 65,1 280,5 92,8 5,5 98,3 

Odhořívací 5 1 6 209,9 15,3 225,3 346,3 1,6 348,0 

Zplyňovací 0 10 10 0,0 51,4 51,4 0,0 13,7 13,7 

Automatický 30 17 47 188,7 29,1 217,8 1740,2 23,3 1763,5 

Celkem 36 31 67 614,0 160,9 774,9 2179,4 44,1 2223,5 

STAV C 

Prohořívací 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Odhořívací 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zplyňovací 0 10 10 0,0 51,4 51,4 0,0 13,7 13,7 

Automatický 36 21 57 226,4 36,0 262,3 2088,3 28,8 2117,1 

Celkem 36 31 67 226,4 87,3 313,7 2088,3 42,5 2130,8 
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2.7.2. Emise v lokalitě Kravaře  

Následující tabulka uvádí emise z lokálního vytápění v lokalitě Kravaře ve všech výpočtových stavech.  

Tabulka 9 – Emise z lokálního vytápění v lokalitě Kravaře  

Typ kotle 

Počet kotlů  Emise TZL Emise SO2 

uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem 

ks ks ks kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

STAV A 

Prohořívací 21 90 111 4494,6 1952,1 6446,7 1936,7 164,4 2101,0 

Odhořívací 111 15 126 4650,1 230,0 4880,2 7671,0 24,5 7695,6 

Zplyňovací 0 7 7 0,0 36,0 36,0 0,0 9,6 9,6 

Automatický 4 4 8 27,8 6,9 34,6 256,0 5,5 261,5 

Celkem 136 116 252 9172,5 2224,9 11397 9863,8 204,0 10068 

STAV B  

Prohořívací 3 3 6 646,2 65,1 711,3 278,4 5,5 283,9 

Odhořívací 5 1 6 209,9 15,3 225,3 346,3 1,6 348,0 

Zplyňovací 0 7 7 0,0 36,0 36,0 0,0 9,6 9,6 

Automatický 128 105 233 804,9 179,8 984,7 7425,1 143,8 7568,9 

Celkem 136 116 252 1661,1 296,2 1957,2 8049,8 160,5 8210,3 

STAV C 

Prohořívací 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Odhořívací 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zplyňovací 0 7 7 0,0 36,0 36,0 0,0 9,6 9,6 

Automatický 136 109 245 855,2 186,6 1041,9 7889,1 149,3 8038,4 

Celkem 136 116 252 855,2 222,6 1077,8 7889,1 158,9 8048,0 
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2.7.3. Emise v lokalitě Vratimov 

Následující tabulka uvádí emise z lokálního vytápění v lokalitě Vratimov ve všech výpočtových stavech.  

Tabulka 10 – Emise z lokálního vytápění v lokalitě Vratimov 

Typ kotle 

Počet kotlů  Emise TZL Emise SO2 

uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem uhlí dřevo celkem 

ks ks ks kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

STAV A 

Prohořívací 42 142 185 9114,0 3088,5 12203 3927,1 260,1 4187,2 

Odhořívací 225 25 250 9429,5 386,8 9816,3 15555 41,3 15596 

Zplyňovací 0 59 59 0,0 305,1 305,1 0,0 81,4 81,4 

Automatický 9 8 17 56,3 13,9 70,2 519,2 11,1 530,4 

Celkem 276 235 511 18600 3794,4 22394 20002 393,9 20395 

STAV B  

Prohořívací 21 101 122 4523,4 2190,6 6714,0 1949,1 184,5 2133,6 

Odhořívací 150 15 165 6298,1 230,0 6528,1 10390 24,5 10414 

Zplyňovací 0 59 59 0,0 303,1 303,1 0,0 80,8 80,8 

Automatický 105 60 165 660,3 102,7 763,0 6090,9 82,2 6173,1 

Celkem 276 235 511 11482 2826,5 14308 18430 372,0 18802 

STAV C 

Prohořívací 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Odhořívací 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zplyňovací 0 59 59 0,0 303,1 303,1 0,0 80,8 80,8 

Automatický 276 176 452 1735,6 301,4 2037,0 16010 241,1 16251 

Celkem 276 235 511 1735,6 604,5 2340,1 16010 321,9 16332 

 

 

 

 



 

Stránka 20 z 37 
 

2.8. Další potřebné parametry pro výpočet rozptylového modelu  

Vzhledem k zadání není možné specifikovat přesně například výšky komínů všech do výpočtu zahrnutých 

bodových zdrojů emisí. Například v lokalitě Vratimov by to znamenalo konkrétně specifikovat parametry 

komínů u celkem 511 bodových zdrojů zahrnutých do výpočtu. Proto bylo přistoupeno k zjednodušení, 

kde se předpokládají stejné údaje u všech zdrojů zahrnutých do výpočtu rozptylového modelu, a to 

v následující podobě:  

Výška komína:   7  m 

Teplota spalin:   70  °C 

Průměr komína:  0,15  m 

Rychlost spalin ve vyústění: 2  m/s 

3. Metodika výpočtu 

3.1. Metoda, typ modelu 

Pro výpočet doplňkové imisní zátěže vyvolané provozem posuzovaných lokálních topenišť byl použit 

matematický model dle metodiky SYMOS´97, která byla vydána v červnu 1998 Českým 

hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem "Systém modelování stacionárních zdrojů". Metodika 

výpočtu znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných domácím i zahraničním 

výzkumem, navazuje na dříve vydanou publikaci „Metodika výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a 

kontrolu technických parametrů zdrojů“, kterou v roce 1979 vydalo tehdejší Ministerstvo lesního a 

vodního hospodářství ČSR a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Pro vlastní výpočet byla použita aktualizovaná verze programu Symos97 v.2013 zahrnující změny metodiky 

vyplývající ze zákona č.86/2002 Sb. Jde zejména o výpočet maximálních krátkodobých koncentrací 

porovnatelných s hodinovým imisním limitem. Podstatnou změnou je možnost výpočtu koncentrace NO2 

respektující transformaci oxidu dusnatého (NO) na výstupu ze zdroje na oxid dusičitý (NO2) v ovzduší. 

Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů, 

• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů, 

• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského, 

• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu 

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou 

vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší, 

• maximální možné krátkodobé hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu 

stability a rychlost větru, 

• roční průměrné koncentrace, 
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• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty 

Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů znečištění ovzduší na 

okolí. Dle této metodiky se výpočet doplňkové imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s ; 

5 m/s ; 11 m/s) a pro kritickou rychlost větru v daném bodě. Stav atmosféry je respektován rozdělením do 

5 tříd stability. 

3.2. Třídy stabilitního zvrstvení 

Výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin je proveden pro 5 tříd stability klasifikace podle 

Bubníka – Koldovského. 

Tabulka 11 – Třídy stability atmosféry 

Třída stability 
Vertikální teplotní 

gradient [°C na 100 m] 
popis 

I. superstabilní  < - 1,6 silné inverze, velmi špatné rozptylové podmínky 

II. stabilní -1,6   < -0,7 běžné inverze, špatné rozptylové podmínky 

III. izotermní -0,7   < 0,6 

slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní 
gradient, často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové 
podmínky 

IV. normální 0,6   < 0,8 

indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých 

rozptylových podmínek 

V. konvektivní  > 0,8 
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 
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4. Popis výstupů a vyhodnocení rozptylového modelu  

Výsledkem rozptylového modelu je soubor hodnot vypočtené doplňkové imisní zátěže způsobené 

provozem lokálních topenišť ve všech zvolených referenčních bodech a ve všech výpočtových stavech. Ze 

souboru těchto hodnot se následně dají vyslovit určité závěry, výsledky se dají interpretovat v různých 

podobách. Pro zde určený projekt byl vybrán způsob vyhodnocení v následujících podobách:  

• Slovní a tabulkové vyhodnocení 

Obsahuje statistické údaje (vypočtená maxima, minima, průměry) a jejich slovní popis a dále je 

toto vyhodnocení členěno ne:  

a) Plochu celé zájmové lokality (plocha celé obce)  

b) Plochu intravilánu (obydlené části) lokality 

• Kartografické vyhodnocení 

Představuje izolinie vypočtených doplňkových koncentrací pro: 

a) Obě sledované škodliviny (PM10, SO2) 

b) Všechny tři výpočtové stavy (STAV A, STAV B, STAV C) 

Celkem jsou tedy pro každou lokalitu vykresleny tyto koncentrační izolinie:  

o Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – STAV A 

o Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – STAV B 

o Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – STAV C 

o Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – STAV A 

o Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – STAV B 

o Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – STAV C 

Každý z těchto způsobů vyhodnocení je pak uveden pro každou ze tří zvolených zájmových lokalit.  

  



 

Stránka 23 z 37 
 

5. Výsledky pro lokalitu Dolní Lhota  

5.1. Slovní a tabulkové vyhodnocení – Dolní Lhota 

5.1.1. Vyhodnocení pro suspendované částice frakce PM10  

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty pro lokalitu Dolní Lhota.  

Tabulka 12 - Výstupy modelu pro lokalitu Dolní Lhota - suspendované částice frakce PM10 

Maximální denní koncentrace PM10 

Hodnocená 
oblast 

Celá plocha obce Obydlená část obce 

Označení 
stavu 

STAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C 

Jednotka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Vypočtené 
minimum 

3,174 1,399 0,306 6,988 1,965 0,599 

Vypočtená 
průměrná 
hodnota 

18,007 6,922 1,449 40,814 15,722 2,864 

Vypočtené 
maximum 

131,179 103,212 7,833 131,179 103,212 7,833 

 

Z výše uvedené tabulky se dají následně vyslovit tyto (případně další) závěry:  

Plocha celé obce 

• Maximální hodnota vypočtené denní imisní koncentrace PM10 v původním stavu je na úrovni 131,2 

µg/m3. Bude-li vyměněno 46 z celkových 67 kotlů na tuhá paliva, pak tato maximální hodnota 

poklesne na 103,2 µg/m3. Budou-li vyměněny všechny zastaralé kotle, pak tato hodnota poklesne 

na 7,8 µg/m3. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních denních koncentrací) na ploše celé obce 

dosahuje v případě výměny 46 kotlů z celkových 67 cca 61,6%. Budou-li vyměněny všechny 

zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na úrovni 92,0%.  

Plocha intravilánu obce 

• Maximum vypočtených hodnot se nachází v intravilánu obce. Pro vypočtená maxima tedy platí 

stejný závěr jako pro plochu celé obce. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních denních koncentrací) na ploše 

intravilánu obce dosahuje v případě výměny 46 kotlů z celkových 67 cca 61,4%. Budou-li 

vyměněny všechny zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na 

úrovni 93,0%.  
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5.1.2. Vyhodnocení pro oxid siřičitý SO2 

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty pro lokalitu Dolní Lhota.  

Tabulka 13 - Výstupy modelu pro lokalitu Dolní Lhota – oxid siřičitý SO2 

Maximální hodinové koncentrace SO2 

Hodnocená 
oblast 

Celá plocha obce Obydlená část obce 

Označení 
stavu 

STAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C 

Jednotka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Vypočtené 
minimum 

3,362 2,870 2,647 7,407 6,144 5,922 

Vypočtená 
průměrná 
hodnota 

18,306 15,418 14,576 37,772 31,636 29,730 

Vypočtené 
maximum 

95,558 82,834 77,913 95,558 82,834 77,913 

 

Z výše uvedené tabulky se dají následně vyslovit tyto (případně další) závěry:  

Plocha celé obce 

• Maximální hodnota vypočtené hodinové imisní koncentrace SO2 v původním stavu je na úrovni 

95,6 µg/m3. Bude-li vyměněno 46 z celkových 67 kotlů na tuhá paliva, pak tato maximální hodnota 

poklesne na 82,8 µg/m3. Budou-li vyměněny všechny zastaralé kotle, pak tato hodnota poklesne 

na 77,9 µg/m3. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních hodinových koncentrací) na ploše celé 

obce dosahuje v případě výměny 46 kotlů z celkových 67 cca 15,8%. Budou-li vyměněny všechny 

zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na úrovni 20,4%.  

Plocha intravilánu obce 

• Maximum vypočtených hodnot se nachází v intravilánu obce. Pro vypočtená maxima tedy platí 

stejný závěr jako pro plochu celé obce. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních hodinových koncentrací) na ploše 

intravilánu obce dosahuje v případě výměny 46 kotlů z celkových 67 cca 16,2%. Budou-li 

vyměněny všechny zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na 

úrovni 21,3%.  
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5.2. Kartografické vyhodnocení – Dolní Lhota 

5.2.1. Vyhodnocení pro suspendované částice frakce PM10  

Následující obrázek znázorňuje postupné snižování imisních koncentrací PM10 pro lokalitu Dolní Lhota. 

Přitom platí:  

STAV A:  67 kotlů na tuhá paliva v původním stavu 

STAV B:  z těchto 67 kotlů je vyměněno celkem 46 za nové automatické kotle  

STAV C:  všechny zastaralé kotle v lokalitě jsou vyměněny za nové automatické kotle  

Obrázek 10 - Změny imisních koncentrací PM10 v Dolní Lhotě při výměnách kotlů 

 

Poznámka: Mapka v plné velikosti je uvedena v přílohách této zprávy.  

Výsledné vyhodnocení pro PM10 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nejvyšší koncentrace se vyskytují na úpatí zvyšujícího se terénu, 

kdy dům se zdroje tepla například umístěn v dolině a nad ním se terén zvedá. To je dobře vidět 

v souvislostech s obrázkem digitálního modelu terénu pro danou lokalitu (kapitola 2.5. této zprávy).  

Dále se dá konstatovat, že vlivem výměny 46 kotlů dojde k jistému snížení imisní zátěže v obci (porovnání 

obrázků STAV A a STAV B). Ovšem až po výměně všech kotlů (porovnání obrázků STAV A a STAV C) je tato 

změna podstatně významnější a přinese celkově lepší kvalitu ovzduší v obci. I když zastaralých kotlů 

zůstane ve STAVU B poměrně málo, stále se v některých místech mohou vyskytovat poměrně vysoké 

koncentrace PM10 v době topné sezóny (až cca 103 µg/m3). Stav C pak tuto situaci řeší a koncentrace se 

významně sníží (maximum je na úrovni cca 8 µg/m3). 
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5.2.2. Vyhodnocení pro oxid siřičitý SO2  

Následující obrázek znázorňuje postupné snižování imisních koncentrací SO2 pro lokalitu Dolní Lhota. 

Rozdělení kotlů je stejné jako výše u PM10.  

Obrázek 11 - Změny imisních koncentrací SO2 v Dolní Lhotě při výměnách kotlů 

 

Poznámka: Mapka v plné velikosti je uvedena v přílohách této zprávy.  

Výsledné vyhodnocení pro SO2 

Na rozdíl od prašných částic nezávisí emise SO2 ani tak na typu kotle, jako spíše na kvalitě paliva a obsahu 

síry v tomto palivu. Uvažujeme-li stejné palivo před a po výměně kotle, pak ke snížení emisí SO2 dochází 

pouze v souvislosti se zvýšením účinnosti kotle a zdroje jako takového.  

Z toho důvodu pak nedochází k tak významným změnám ani v imisní situaci v lokalitě v souvislosti 

s výměnou kotlů. STAV B je sice imisně o něco málo nižší než STAV A a zároveň také STAV C je o něco nižší 

než STAV B, ovšem změny nejsou natolik významné jako u PM10.  

Existuje-li snaha v dané lokalitě zlepšit kvalitu ovzduší z hlediska SO2, je nutné se zaměřit spíše na 

palivovou základnu a najít způsob, jak podpořit u těchto lokálních topenišť spalování dřeva namísto uhlí. 

Při spalování uhlí (zejména hnědého, které je nejčastěji používaným palivem) jsou emise SO2 řádově vyšší 

než při spalování dřeva. Obsah síry ve dřevě je mnohonásobně nižší než obsah síry v hnědém uhlí.  
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6. Výsledky pro lokalitu Kravaře  

6.1. Slovní a tabulkové vyhodnocení – Kravaře 

6.1.1. Vyhodnocení pro suspendované částice frakce PM10  

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty pro lokalitu Kravaře.  

Tabulka 14 - Výstupy modelu pro lokalitu Kravaře - suspendované částice frakce PM10 

Maximální denní koncentrace PM10 

Hodnocená 
oblast 

Celá plocha obce Obydlená část obce 

Označení 
stavu 

STAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C 

Jednotka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Vypočtené 
minimum 

6,498 1,021 0,607 24,031 6,363 1,865 

Vypočtená 
průměrná 
hodnota 

27,297 7,491 2,361 57,088 21,486 4,496 

Vypočtené 
maximum 

123,315 84,485 8,018 123,315 84,485 8,018 

 

Z výše uvedené tabulky se dají následně vyslovit tyto (případně další) závěry:  

Plocha celé obce 

• Maximální hodnota vypočtené denní imisní koncentrace PM10 v původním stavu je na úrovni 123,3 

µg/m3. Bude-li vyměněno 225 z celkových 252 kotlů na tuhá paliva, pak tato maximální hodnota 

poklesne na 84,5 µg/m3. Budou-li vyměněny všechny zastaralé kotle, pak tato hodnota poklesne 

na 8,0 µg/m3. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních denních koncentrací) na ploše celé obce 

dosahuje v případě výměny 225 kotlů z celkových 252 cca 72,6%. Budou-li vyměněny všechny 

zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na úrovni 91,4%.  

Plocha intravilánu obce 

• Maximum vypočtených hodnot se nachází v intravilánu obce. Pro vypočtená maxima tedy platí 

stejný závěr jako pro plochu celé obce. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních denních koncentrací) na ploše 

intravilánu obce dosahuje v případě výměny 225 kotlů z celkových 252 cca 62,4%. Budou-li 

vyměněny všechny zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na 

úrovni 92,1%.  
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6.1.2. Vyhodnocení pro oxid siřičitý SO2 

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty pro lokalitu Kravaře.  

Tabulka 15 - Výstupy modelu pro lokalitu Kravaře – oxid siřičitý SO2 

Maximální hodinové koncentrace SO2 

Hodnocená 
oblast 

Celá plocha obce Obydlená část obce 

Označení 
stavu 

STAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C 

Jednotka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Vypočtené 
minimum 

8,320 6,640 6,572 21,660 18,112 17,416 

Vypočtená 
průměrná 
hodnota 

32,025 26,097 25,549 58,594 47,959 46,828 

Vypočtené 
maximum 

100,202 86,867 81,897 100,202 86,867 81,897 

 

Z výše uvedené tabulky se dají následně vyslovit tyto (případně další) závěry:  

Plocha celé obce 

• Maximální hodnota vypočtené hodinové imisní koncentrace SO2 v původním stavu je na úrovni 

100,2 µg/m3. Bude-li vyměněno 225 z celkových 252 kotlů na tuhá paliva, pak tato maximální 

hodnota poklesne na 86,9 µg/m3. Budou-li vyměněny všechny zastaralé kotle, pak tato hodnota 

poklesne na 81,9 µg/m3. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních hodinových koncentrací) na ploše celé 

obce dosahuje v případě výměny 225 kotlů z celkových 252 cca 18,5%. Budou-li vyměněny 

všechny zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na úrovni 20,2%.  

Plocha intravilánu obce 

• Maximum vypočtených hodnot se nachází v intravilánu obce. Pro vypočtená maxima tedy platí 

stejný závěr jako pro plochu celé obce. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních hodinových koncentrací) na ploše 

intravilánu obce dosahuje v případě výměny 225 kotlů z celkových 252 cca 18,2%. Budou-li 

vyměněny všechny zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na 

úrovni 20,1%.  
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6.2. Kartografické vyhodnocení – Kravaře 

6.2.1. Vyhodnocení pro suspendované částice frakce PM10  

Následující obrázek znázorňuje postupné snižování imisních koncentrací PM10 pro lokalitu Kravaře. Přitom 

platí:  

STAV A:  252 kotlů na tuhá paliva v původním stavu 

STAV B:  z těchto 252 kotlů je vyměněno celkem 225 za nové automatické kotle  

STAV C:  všechny zastaralé kotle v lokalitě jsou vyměněny za nové automatické kotle  

Obrázek 12 - Změny imisních koncentrací PM10 v Kravařích při výměnách kotlů 

 

Poznámka: Mapka v plné velikosti je uvedena v přílohách této zprávy.  
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Výsledné vyhodnocení pro PM10 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nejvyšší koncentrace se vyskytují v nejhustěji obydlené zástavbě 

s největší koncentrací kotlů na tuhá paliva. To je dobře vidět v souvislostech s obrázkem rozmístění kotlů 

na tuhá paliva (kapitola 2.2. této zprávy). Rovinatý terén v tomto případě nehraje významnou roli.  

Dále se dá konstatovat, že vlivem výměny 225 kotlů dojde k jistému snížení imisní zátěže v obci (porovnání 

obrázků STAV A a STAV B). Ovšem až po výměně všech kotlů (porovnání obrázků STAV A a STAV C) je tato 

změna podstatně významnější a přinese celkově lepší kvalitu ovzduší v obci. I když zastaralých kotlů 

zůstane ve STAVU B poměrně málo, stále se v některých místech mohou vyskytovat poměrně vysoké 

koncentrace PM10 v době topné sezóny (až cca 87 µg/m3). Stav C pak tuto situaci řeší a koncentrace se 

významně sníží (maximum je na úrovni cca 8 µg/m3). 

6.2.2. Vyhodnocení pro oxid siřičitý SO2  

Následující obrázek znázorňuje postupné snižování imisních koncentrací SO2 pro lokalitu Kravaře. 

Rozdělení kotlů je stejné jako výše u PM10.  

Obrázek 13 - Změny imisních koncentrací SO2 v Kravařích při výměnách kotlů 

 

Poznámka: Mapka v plné velikosti je uvedena v přílohách této zprávy.  
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Výsledné vyhodnocení pro SO2 

Na rozdíl od prašných částic nezávisí emise SO2 ani tak na typu kotle, jako spíše na kvalitě paliva a obsahu 

síry v tomto palivu. Uvažujeme-li stejné palivo před a po výměně kotle, pak ke snížení emisí SO2 dochází 

pouze v souvislosti se zvýšením účinnosti kotle a zdroje jako takového.  

Z toho důvodu pak nedochází k tak významným změnám ani v imisní situaci v lokalitě v souvislosti 

s výměnou kotlů. STAV B je sice imisně o něco málo nižší než STAV A a zároveň také STAV C je o něco nižší 

než STAV B, ovšem změny nejsou natolik významné jako u PM10.  

Existuje-li snaha v dané lokalitě zlepšit kvalitu ovzduší z hlediska SO2, je nutné se zaměřit spíše na 

palivovou základnu a najít způsob, jak podpořit u těchto lokálních topenišť spalování dřeva namísto uhlí. 

Při spalování uhlí (zejména hnědého, které je nejčastěji používaným palivem) jsou emise SO2 řádově vyšší 

než při spalování dřeva. Obsah síry ve dřevě je mnohonásobně nižší než obsah síry v hnědém uhlí.  
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7. Výsledky pro lokalitu Vratimov 

7.1. Slovní a tabulkové vyhodnocení – Vratimov 

7.1.1. Vyhodnocení pro suspendované částice frakce PM10  

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty pro lokalitu Vratimov.  

Tabulka 16 - Výstupy modelu pro lokalitu Vratimov - suspendované částice frakce PM10 

Maximální denní koncentrace PM10 

Hodnocená 
oblast 

Celá plocha obce Obydlená část obce 

Označení 
stavu 

STAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C 

Jednotka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Vypočtené 
minimum 

7,840 4,954 0,822 14,801 10,857 1,494 

Vypočtená 
průměrná 
hodnota 

37,701 27,295 3,139 50,717 38,236 3,900 

Vypočtené 
maximum 

192,119 192,119 12,293 192,119 192,119 9,418 

 

Z výše uvedené tabulky se dají následně vyslovit tyto (případně další) závěry:  

Plocha celé obce 

• Maximální hodnota vypočtené denní imisní koncentrace PM10 v původním stavu je na úrovni 

192,1 µg/m3. Bude-li vyměněno 148 z celkových 511 kotlů na tuhá paliva, pak tato maximální 

hodnota nepoklesne. Budou-li vyměněny všechny zastaralé kotle, pak tato hodnota poklesne na 

12,3 µg/m3. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních denních koncentrací) na ploše celé obce 

dosahuje v případě výměny 148 kotlů z celkových 511 cca 27,6%. Budou-li vyměněny všechny 

zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na úrovni 91,7%.  

Plocha intravilánu obce 

• Maximum vypočtených hodnot se nachází v intravilánu obce. Pro vypočtená maxima tedy platí 

stejný závěr jako pro plochu celé obce. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních denních koncentrací) na ploše 

intravilánu obce dosahuje v případě výměny 148 kotlů z celkových 511 cca 24,6%. Budou-li 

vyměněny všechny zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na 

úrovni 92,3%.  
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7.1.2. Vyhodnocení pro oxid siřičitý SO2 

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty pro lokalitu Vratimov.  

Tabulka 17 - Výstupy modelu pro lokalitu Vratimov – oxid siřičitý SO2 

Maximální hodinové koncentrace SO2 

Hodnocená 
oblast 

Celá plocha obce Obydlená část obce 

Označení 
stavu 

STAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C 

Jednotka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Vypočtené 
minimum 

10,547 9,814 8,546 18,932 17,593 15,856 

Vypočtená 
průměrná 
hodnota 

39,286 36,365 31,370 48,774 45,389 38,774 

Vypočtené 
maximum 

164,232 164,023 137,551 164,232 164,023 137,551 

 

Z výše uvedené tabulky se dají následně vyslovit tyto (případně další) závěry:  

Plocha celé obce 

• Maximální hodnota vypočtené hodinové imisní koncentrace SO2 v původním stavu je na úrovni 

164,2 µg/m3. Bude-li vyměněno 148 z celkových 511 kotlů na tuhá paliva, pak tato maximální 

hodnota nepoklesne. Budou-li vyměněny všechny zastaralé kotle, pak tato hodnota poklesne na 

137,6 µg/m3. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních hodinových koncentrací) na ploše celé 

obce dosahuje v případě výměny 148 kotlů z celkových 511 cca 7,4%. Budou-li vyměněny všechny 

zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na úrovni 20,2%.  

Plocha intravilánu obce 

• Maximum vypočtených hodnot se nachází v intravilánu obce. Pro vypočtená maxima tedy platí 

stejný závěr jako pro plochu celé obce. 

• Hodnota průměrného snížení imisní zátěže (maximálních hodinových koncentrací) na ploše 

intravilánu obce dosahuje v případě výměny 148 kotlů z celkových 511 cca 6,9%. Budou-li 

vyměněny všechny zastaralé kotle, pak je tato hodnota průměrného snížení imisní zátěže na 

úrovni 20,5%.  
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7.2. Kartografické vyhodnocení – Vratimov  

7.2.1. Vyhodnocení pro suspendované částice frakce PM10  

Následující obrázek znázorňuje postupné snižování imisních koncentrací PM10 pro lokalitu Vratimov. 

Přitom platí:  

STAV A:  511 kotlů na tuhá paliva v původním stavu 

STAV B:  z těchto 511 kotlů je vyměněno celkem 148 za nové automatické kotle  

STAV C:  všechny zastaralé kotle v lokalitě jsou vyměněny za nové automatické kotle  

Obrázek 14 - Změny imisních koncentrací PM10 ve Vratimově při výměnách kotlů 

 

Poznámka: Mapka v plné velikosti je uvedena v přílohách této zprávy.  

Výsledné vyhodnocení pro PM10 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nejvyšší koncentrace se vyskytují v nejhustěji obydlené zástavbě 

s největší koncentrací kotlů na tuhá paliva. To je dobře vidět v souvislostech s obrázkem rozmístění kotlů 

na tuhá paliva (kapitola 2.2. této zprávy). V tomto místě se zároveň zvedá terén, což může hrát při výskytu 

maxim také svou roli.  
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Dále se dá konstatovat, že vlivem výměny 148 kotlů dojde k jistému nižšímu snížení imisní zátěže v obci 

(porovnání obrázků STAV A a STAV B). Ovšem až po výměně všech kotlů (porovnání obrázků STAV A a 

STAV C) je tato změna podstatně významnější a přinese celkově lepší kvalitu ovzduší v obci. Zastaralých 

kotlů zůstane ve STAVU B poměrně hodně (cca 71%) a proto se stále vyskytují poměrně vysoké 

koncentrace PM10 v době topné sezóny (až cca 192 µg/m3). Stav C pak tuto situaci řeší a koncentrace se 

významně sníží (maximum je na úrovni cca 12 µg/m3). 

7.2.2. Vyhodnocení pro oxid siřičitý SO2  

Následující obrázek znázorňuje postupné snižování imisních koncentrací SO2 pro lokalitu Vratimov. 

Rozdělení kotlů je stejné jako výše u PM10.  

Obrázek 15 - Změny imisních koncentrací SO2 ve Vratimově při výměnách kotlů 

 

Poznámka: Mapka v plné velikosti je uvedena v přílohách této zprávy.  

Výsledné vyhodnocení pro SO2 

Na rozdíl od prašných částic nezávisí emise SO2 ani tak na typu kotle, jako spíše na kvalitě paliva a obsahu 

síry v tomto palivu. Uvažujeme-li stejné palivo před a po výměně kotle, pak ke snížení emisí SO2 dochází 

pouze v souvislosti se zvýšením účinnosti kotle a zdroje jako takového.  
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Z toho důvodu pak nedochází k tak významným změnám ani v imisní situaci v lokalitě v souvislosti 

s výměnou kotlů. STAV B je sice imisně o něco málo nižší než STAV A a zároveň také STAV C je o něco nižší 

než STAV B, ovšem změny nejsou natolik významné jako u PM10.  

Existuje-li snaha v dané lokalitě zlepšit kvalitu ovzduší z hlediska SO2, je nutné se zaměřit spíše na 

palivovou základnu a najít způsob, jak podpořit u těchto lokálních topenišť spalování dřeva namísto uhlí. 

Při spalování uhlí (zejména hnědého, které je nejčastěji používaným palivem) jsou emise SO2 řádově vyšší 

než při spalování dřeva. Obsah síry ve dřevě je mnohonásobně nižší než obsah síry v hnědém uhlí.  

8. Závěr 

Ve všech vyhodnocovaných lokalitách se dají konstatovat podobné závěry, a to bez ohledu na počet 

provozovaných kotlů na tuhá paliva, terén v lokalitě a další okolnosti.  

Nejvyšší koncentrace obou sledovaných škodlivin se vyskytují v nejhustěji obydlené zástavbě s největší 

koncentrací kotlů na tuhá paliva, případně na úpatích zvyšujícího se terénu.  

8.1. Prašné částice  

Dojde-li v lokalitě k výměně určitého procenta zastaralých kotlů na tuhá paliva za kotle automatické, tato 

výměna bezesporu přinese zlepšení kvality ovzduší v lokalitě. Bohužel, budou-li v lokalitě zároveň nadále 

provozovány také zastaralé kotle (byť v menším množství), tak zlepšení kvality ovzduší nebude příliš 

významné. Tyto staré kotle produkuj mnohonásobně vyšší emisí toky prašných částic a své okolí tak 

„zamoří“ i v malém počtu.  

Výměnou všech zastaralých kotlů za nové kotle automatické dojde pak k významnému zlepšení imisní 

situace a kvality ovzduší. Zastaralé kotle již provozovány nebudou, vliv nových automatických kotlů na 

tuhá paliva na kvalitu ovzduší není tak zásadní, spalovací proces je zde řízený a emise prachu lépe 

kontrolovány. Pokles imisní zátěže způsobené lokálními topeništi v případě výměny všech zastaralých 

kotlů za kotle nové automatické byl pro všechny lokality vyčíslen v případě prašných částice až na hodnotu 

přes 90%.  

8.2. Oxid siřičitý  

Na rozdíl od prašných částic nezávisí emise SO2 ani tak na typu kotle, jako spíše na kvalitě paliva a obsahu 

síry v tomto palivu. Uvažujeme-li stejné palivo před a po výměně kotle, pak ke snížení emisí SO2 dochází 

pouze v souvislosti se zvýšením účinnosti kotle a zdroje jako takového. Z toho důvodu pak nedochází k tak 

významným změnám ani v imisní situaci v lokalitě v souvislosti s výměnou kotlů. Změny zde nejsou natolik 

významné jako u PM10.  

Existuje-li snaha v dané lokalitě zlepšit kvalitu ovzduší z hlediska SO2, je nutné se zaměřit spíše na 

palivovou základnu a najít způsob, jak podpořit u těchto lokálních topenišť spalování dřeva namísto uhlí. 

Při spalování uhlí (zejména hnědého, které je nejčastěji používaným palivem) jsou emise SO2 řádově vyšší 

než při spalování dřeva. Obsah síry ve dřevě je mnohonásobně nižší než obsah síry v hnědém uhlí.  
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9. Přílohy 

9.1. Přílohy s číslem 01 – Dolní Lhota 

Příloha_01a: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav A 

Příloha_01b: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav B 

Příloha_01c: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav C 

Příloha_01d: Porovnávací izolinie PM10 - stavy A + B +C  

Příloha_01e: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav A 

Příloha_01f: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav B 

Příloha_01g: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav C 

Příloha_01h: Porovnávací izolinie SO2 - stavy A + B +C  

9.2. Přílohy s číslem 02 – Kravaře 

Příloha_02a: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav A 

Příloha_02b: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav B 

Příloha_02c: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav C 

Příloha_02d: Porovnávací izolinie PM10 - stavy A + B +C  

Příloha_02e: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav A 

Příloha_02f: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav B 

Příloha_02g: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav C 

Příloha_02h: Porovnávací izolinie SO2 - stavy A + B +C  

9.3. Přílohy s číslem 03 – Vratimov 

Příloha_03a: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav A 

Příloha_03b: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav B 

Příloha_03c: Izolinie maximálních denních koncentrací PM10 – stav C 

Příloha_03d: Porovnávací izolinie PM10 - stavy A + B +C  

Příloha_03e: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav A 

Příloha_03f: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav B 

Příloha_03g: Izolinie maximálních hodinových koncentrací SO2 – stav C 

Příloha_03h: Porovnávací izolinie SO2 - stavy A + B +C  

9.4. Přílohy s číslem 04 – Obecné 

Příloha_04a: Osvědčení o autorizaci zpracovatele rozptylových studií 


