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1. Úvod 

 

Domácí topeniště jsou jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší v České republice. 

Jsou velkým zdrojem prachových částic a polyaromatických uhlovodíků. Spalování tuhých 

paliv (zejména uhlí a dřeva) v kotlích – jmenovitě o tepelném výkonu do 200 kW, se podílí 

na celkových emisích prachu (PM10) 38 % a na celkových emisích polyaromatických 

uhlovodíků (PAH) 66 % (viz přílohu č. 1).  

Snížit emise škodlivin z domácích topenišť je možné. Mezi nejdůležitější opatření 

patří: 1. úspory energie snížením tepelných ztrát domu 

2. modernizace vytápění (účinnost kotle, požadavky na kvalitu paliv a kotlů, přechod 

na jiné palivo) 

3. spalovat pouze to, co do kotle patří (nespalovat mokré dřevo, nepálit odpady)  

  

 

2. Kvalita ovzduší v ČR a dopad jeho znečištění na zdraví lidí 

 

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je významná část obyvatel 

České republiky vystavena nadlimitním koncentracím prachu (PM10, PM2,5) a PAH 

(benzo(a)pyren). Na mnoha místech ČR jsou překračovány povolené imisní limity (viz 

přílohu č. 2).  

Procento lidí zasažených vyššími koncentracemi PM10 se v letech 2001 až 2008 

pohybovalo od 15 do 67 % populace ČR. Nadlimitním koncentracím benzo(a)pyrenu bylo 

v letech 2002 až 2009 vystaveno 20 až 69 % populace, v závislosti na klimatických 

podmínkách. K překročení limitů dochází jednak v lokalitách s vyšší zátěží nebo 

koncentrací většího počtu vlivů (doprava, koncentrace průmyslu), jednak v obcích, kde 

převažuje vytápění domácností pevnými palivy a kde charakter terénu (případně další 

vlivy) neumožňuje dobrý rozptyl emisí (například obec v dolíku).  

Polétavý prach se do organismu dostává vdechnutím, kam až pronikne, závisí 

zejména na způsobu dýchání a na velikosti prachových částic. Při dýchání nosem se větší 

částice (nad 10 µm) zachycují v nosní dutině. Částice střední velikosti (5-10 µm) se usazují 

v jemných dýchacích cestách. Při dýchaní ústy či námaze však více prachu proniká 

hlouběji do dýchacích cest nebo přímo do plic. 

Na prach se váží různé nebezpečné látky, např. PAH či těžké kovy. Odborné studie 

prokazují vztah mezi koncentrací prachu v ovzduší a dýchacími potížemi či úmrtností. 

Ačkoli se lidé značně liší citlivostí vůči prachu, studie v různých částech světa prokazují 

souvislost mezi dlouhodobým bydlením ve znečistěných oblastech a růstem úmrtnosti.  

PAH jsou velkou skupinou organických sloučenin se dvěma nebo více tzv. 

benzenovými jádry v molekule. Nejznámější a nejlépe prozkoumaný z nich je 

benzo(a)pyren, který je podstatnou složkou cigaretového kouře. Obecně se PAH tvoří 

zejména při neúplném spalování organických materiálů. U řady PAH byly prokázány 

rakovinotvorné účinky, popsány byly případy vyvolání rakoviny kůže, plic a 

pravděpodobně i trávicího systému. Prokazatelně jsou ohroženi především kuřáci a 

pracovníci vystavení vysokým koncentracím PAH (např. v koksárnách či hliníkárnách). 



 

 

Na obrázku číslo 1 vidíme lokality, kde byly překročeny platné imisní limity pro 

ochranu zdraví v roce 2010. Na obrázku číslo 2 vidíme lokality, kde byl v roce 2010 

překročen imisní limit pro prach.  

 

 

 

 

 

Obrázek 1 (zdroj: ČHMÚ) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obrázek 2 (zdroj: ČHMÚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Emise z domácích topenišť 

 

Emise z domácností se počítají na základě tzv. emisních faktorů a spotřeby paliv v českých 

domácnostech. Emise z domácích topenišť ovlivňuje řada faktorů jako je volba typu kotle 

a způsob regulace výkonu, druh a spotřeba paliva či nelegální pálení odpadů.  

Jak ukázaly výzkumné projekty realizované v posledních letech Vysokou školou 

báňskou v Ostravě (VŠB), je velký rozdíl v emisích mezi jednotlivými typy kotlů na pevná 

paliva. V tabulce číslo 1 vidíme výsledky měření emisí tří typů kotlů pro různé druhy 

paliva – černé uhlí, hnědé uhlí a dřevo. Z tabulky je patrné, že kotle mají nejnižší emise 

u paliv doporučených výrobcem. I když ti často připouští i další druhy paliva, děje se tak 

za podstatně vyšších emisí. Podstatný je i vliv konstrukce. Prohořívací kotel, u kterého 

spaliny prochází palivem, má podstatně vyšší průměrné emise než kotel odhořívací, kde je 

pro odvod spalin vytvořena přepážka. Podle údajů Asociace podniků topenářské techniky 

tvořily právě tyto kotle 86 % prodeje v letech 1999 až 2009. Stabilní emise vykazují kotle 

s automatickou regulací, kdy se palivo přivádí průběžně v malém množství. Lépe lze 

regulovat i jejich výkon a mají vyšší účinnost. Zplyňovací kotle nebyly v rámci projektu 

měřeny. Jak zplyňovací kotle, tak kotle s automatickou regulací jsou o dost dražší. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Emise prachu PM10 při spalování různých paliv ve třech různých kotlích. 

 

Typ kotle Viadrus Herkules U26 

(prohořívací kotel) 

Dakon DOR 32 

(odhořívací kotel) 

Ling 25 

(automatický kotel) 

Typ provozu vážený průměr/stabilní provoz vážený průměr/stabilní provoz - 

Jednotky [g/GJ paliva] [g/GJ paliva] [g/GJ paliva] 

černé uhlí 460/11,4 10 30,6 

hnědé uhlí 339/103 51,7/8,3 26,1 

Dřevo 221/38,9 115/104 4,4 

Zdroj: www.lokalni-topeniste.cz/download/postupy_spravneho_topeni.pdf 

 

 

 

V letech 2007 až 2013 realizuje VŠB, Zdravotní ústav Ostrava a Akademie věd ČR 

projekt, jehož cílem je prověřit emisní faktory pro perzistentní organické látky a těžké 

kovy u malých zařízení, která spalují tuhá paliva.  

 

 

 

 

../../AppData/Local/Temp/www.lokalni-topeniste.cz/download/postupy_spravneho_topeni.pdf


 

 

Tabulka č. 2: Emisní faktory pro PM10 a benzo(a)pyren, používané pro bilanci emisí 

z lokálních topenišť  

 

  Tuhé emise 

[g/GJ paliva] 

Benzo(a)pyren 

[mg/GJ paliva] 

  EEA platné návrh EEA platné návrh 

černé uhlí 444 744 249 230 59 229 

hnědé uhlí 444 382 1200 230 47 453 

dřevo 730 356 87,2 210 170 89,1 

 

Výsledné emisní faktory zohledňují zastoupení jednotlivých technologií (typ kotle). 

Výsledky v obou tabulkách jasně ukazují, že spalováním dřeva lze docílit podstatně nižší 

emise oproti uhlí.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Úspory energie snížením tepelných ztrát domu 

 

Téměř u každého domu existuje možnost, jak snížit spotřebu energie na jeho vytápění, 

někde víc a jinde méně. Tou nejjednodušší cestou je správně topit a větrat. Přetopení 

místnosti o 1 
o
C zvyšuje spotřebu tepla asi o 6 %. Větrat bychom měli intenzivně ale 

krátce. Nevětrat je chyba. Mohlo by to vést ke zvýšení obsahu některých škodlivin a 

k výskytu plísní v domě. Doporučené teploty ve vytápěných místnostech jsou: obývací 

pokoj 20-22 °C, dětský pokoj 20 °C, ložnice 16-18 °C, koupelna 24 °C, WC a chodby 

15 °C. Zvážit je možné i velikost ploch, které k bydlení potřebujete. Zde je třeba uvědomit 

si, že pokud nejsou jednotlivé místnosti od sebe navzájem izolovány, budou vždy 

vyžadovat určité množství dodaného tepla. 

Dalším krokem již je přikročení k úsporným opatřením. Na obrázku 3 vidíme údaje 

o měrné spotřebě budov. Současný průměr 80 až 120 kWh/(m
2 

a rok) vychází z vyhlášky 

148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov třídy C, která se považuje za vyhovující (viz 

přílohu č. 2). Dům s nadstandartní tepelnou izolací opatřený kvalitními okny může 

dosáhnout spotřeby 60 až 90 kWh/(m
2 

a rok). Nízkoenergetického standartu je možné 

dosáhnout jedině pomocí strojního větrání s rekuperací tepla. 

 
Obrázek 3 

  

 

 

Pokud vaši roční spotřebu neznáte, zkuste ji odhadnout. Víte, kolik protopíte paliva (uhlí, 

dřevo, plyn) za rok. Zadejte toto množství a typ vašeho kotle do kalkulačky, kterou 

naleznete na webu TZB-info: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-

nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva a tuto hodnotu podělte vytápěnou podlahovou 

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva


 

 

plochou. Například protopíte-li za rok 50 metráků uhlí v běžném kotli na hnědé uhlí a 

vytápěná podlahová plocha domu je 100 m
2
, je vaše roční spotřeba cca 138 kWh/m

2
. Čím 

větší spotřebu máte, tím výhodnější pro vás úspory budou.  

Dále je třeba zvážit, jaká úsporná opatření mají smysl. Na obrázku 4 vidíme, kudy 

teplo uniká u vzorové stavby. Podle toho můžeme přibližně odhadnout, které opatření by 

bylo pro vás nejlepší. Ne vždy je možné zaizolovat celý dům. K méně finančně i stavebně 

náročným opatřením patří izolace stropu či podlahy nad sklepem, výměna oken zase může 

současně řešit problém hluku. Zateplení stěn či střechy je vhodné řešit při celkové 

rekonstrukci.  

 

 

 
Obrázek 4 (zdroj: EkoWATT) 

  

 

 

Pokud se přesto neumíte rozhodnout, do jakého opatření investovat, obraťte se na některou 

z poraden. Na jejich webu naleznete odpovědi na nejčastější otázky, publikace ke stažení, 

existuje i možnost konzultací zdarma. Kontakty naleznete na webech: 

http://www.ekowatt.cz, http://www.mpo-efekt.cz, http://www.eccb.cz, http://vytapeni.tzb-

info.cz. Pokud se chcete úsporami zabývat podrobněji, doporučujeme podívat se do 

encyklopedie na webových stránkách: http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/obsah.html.  
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http://www.mpo-efekt.cz/
http://www.eccb.cz/index.php
http://vytapeni.tzb-info.cz/
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http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/obsah.html


 

 

  

 5. Modernizace vytápění  

 

V zásadě existují tři cesty, jak modernizovat vytápění tuhými palivy. První možností je 

provozovat kotel za optimálních parametrů, neškrtit přívod vzduchu, naopak spalovat 

palivo s maximální účinností. Když příliš omezujeme přívod vzduchu nebo když v kotli 

spalujeme nevhodný materiál, dochází k nedokonalému spalování, rychlejšímu zanášení 

ploch a větším tepelným ztrátám. Výkon kotle by proto měl odpovídat vašim potřebám. 

Toho lze docílit tím, že topnou soustavu doplníme o akumulační nádrž. Návratnost této 

investice se odhaduje na 5 až 6 let. Výhodou této investice je i možné budoucí připojení 

systému na sluneční kolektory.  

Druhou možností je výměna paliva. Zde bychom se chtěli zmínit o cenově 

dostupnějším přechodu na topení dřevem. Při jeho spalování lze dosáhnout podstatně 

nižších emisí. Ovšem pozor! Ne každý kotel je pro spalování dřeva vhodný. V zásadě platí, 

že dřevo je možné účinně spalovat v kotlích na dřevo, černé uhlí a koks. Ne tak účinně 

v kotlích na hnědé uhlí. Je to dáno konstrukcí kotle a způsobem uvolňování hořlavých 

(těkavých) látek z paliva.  

 

Funkční schémata různých typů kotlů vidíte na obrázku níže (zleva doprava: prohořívací, 

odhořívací, automatický a zplyňovací kotel, krbová kamna - převzato od VŠB Ostrava ). 

 

 

  

 

 

Třetí možností je pořídit si kotel s automatickým přikládáním. Běžný kotel na uhlí, s ruční 

obsluhou, má průměrnou účinnost využití paliva 50 až 60 %, automatický kotel má 

účinnost 80 % i více. Malé dávkování paliva vám zde trvale zajišťuje optimální výkon 

kotle. Možná je i přestavba kotlů na automat. 

Technické požadavky na malé kotle stanovuje norma ČSN EN 303-5. Dle této normy jsou 

teplovodní kotle na pevná paliva rozděleny do 3 základních tříd. 

 

 

 



 

 

Tabulka 3: Požadavky na teplovodní kotle dle ČSN EN 303-5 

dodávka 

paliva 

palivo CO 

[mg/m
3
 při 10 % 

O2] 

prach 

[mg/m
3
 při 10 % 

O2] 

minimální účinnost 

[%] 

třída 

1 

třída 

2 

třída 

3 

třída 

1 

třída 

2 

třída 

3 

třída 

1 

třída 

2 

třída 

3 

ruční biologické 25000 8000 5000 200 180 150 51-57 61-67 71-77 

fosilní 25000 8000 5000 180 150 125 

samočinná biologické 15000 5000 3000 200 180 150 

fosilní 15000 5000 3000 180 150 125 

Poznámka: minimální účinnost je funkcí logaritmu jmenovitého výkonu, proto menší hodnoty v tabulce platí pro výkon 5 

kW, vyšší naopak pro výkon 50 kW  

  

 

V letech 2007 až 2010 realizovala Vysoká škola báňská z Ostravy ve spolupráci s dalšími 

partnery projekt zaměřený na zjištění emisních faktorů pro perzistentní organické látky a 

těžké kovy z malých zdrojů. V rámci toho projektu měřila i emise prachu. Následující 

tabulka obsahuje emise TZL z průměrného domu z ČR. Vyšší emise vykazují kotle starší 

konstrukce – viz tabulku: 

 

 

Roční produkce prachu (TZL) z jednoho domu [kg/(rok a dům)] 

konstrukce zařízení 

Typ paliva 

HU1 HU2 CU BUK SMRK BIO 

automatický kotel 6 5 12     12 

prohořívací kotel 249   59 16     

odhořívací kotel 32   52 15     

zplyňovací kotel 1 2     9     

zplyňovací kotel 2       2 10   

krbová kamna       7     

Zdroj: http://emisnifaktory.zuova.cz/doc/extrakt_ze_zaverecne_zpravy.pdf 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

6. Nelegální pálení odpadů 

Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin, proto velmi 

záleží na tom, co a jak se v nich spaluje. Typ paliva doporučují výrobci kotlů. Z výsledků 

měření emisí (viz předchozí kapitoly) vyplývá, že pokud toto doporučení dodržíme, budou 

naše emise odpovídat námi provozované technologii. Jiná situace nastává při spalování 

odpadu. Odpady obsahují složky, které vedou či mohou vést ke vzniku nebezpečných 

látek, některé odpady nebezpečné látky přímo obsahují. Odpady představují příliš 

různorodý materiál k tomu, aby jej šlo bezpečně spalovat. V domácím kotli nelze zajistit 

dobré podmínky spalování (např. dostatečný přívod vzduchu, dostatečnou teplotu 

spalování, dostatečnou dobu zdržení) a tak při spalování nutně vznikají zplodiny 

nedokonalého hoření, jako jsou polyaromatické uhlovodíky či oxid uhelnatý. Jediný odpad, 

s jehož spalováním lze souhlasit, je chemicky neošetřené, dostatečně vyschlé dřevo. 

Nedoporučujeme pálit ani papír. Není to efektivní a recyklace papíru přináší několikrát víc, 

než jeho pouhé spálení.  

 

Co říkají k pálení odpadů zákony? 

Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 

185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného 

obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých 

možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou 

fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, 

čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo předepsané výrobcem. Obec 

může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování 

listí a trávy.  

 

Co dělat, když vás pálením odpadu obtěžuje soused? 

Na prvním místě, pokud je to možné, by měla být snaha o domluvu. Upozorněte souseda, 

že vás jeho kouř obtěžuje a zkuste společně najít příčinu a řešení. Pokud však se sousedem 

není rozumná domluva, je na místě stížnost. Kompetentním orgánem pro kontrolu 

lokálních topenišť je obecní úřad. Ten může zahájit přestupkové řízení, vyzvat k nápravě a 

případně uložit hříšníkovi pokutu. Podle současné legislativní úpravy nemůže úředník 

vstoupit do soukromého obydlí a zkontrolovat topeniště přímo na místě. Je tedy odkázán 

na vizuální kontrolu kouře z komína. Jako důkazní prostředky mohou posloužit například 

svědectví spoluobčanů či fotodokumentace nebo videozáznam kouře z komína.  

Obrátit se můžete také na městskou policii. Ta by měla věc zjistit, vyšetřit a předat k 

dořešení příslušnému obecnímu úřadu, při kterém je ustavena přestupková komise. 

Důležité je však přivolat policii v době, kdy je možné tento přestupek očividně zjistit – čili 

v době, kdy soused zatápí a kouř vychází z komína. 

 

Jak se pálení odpadu může obec bránit? 

I zde je nejlepší pravidelná osvěta a to jednak k pálení odpadů, jednak k nakládání 

s odpady obecně. Lidé by měli být pravidelně informováni o výsledcích hospodaření 

s odpady v obci, o tom kam který odpad dát (viz přílohu č. 4), zda na území obce vznikají 



 

 

černé skládky a jak byl takový případ řešen. Důležité je podporovat u lidí dobrý vztah 

k obci, dbát na čistotu veřejných prostranství či organizovat společný úklid obecních 

pozemků. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7. Nakládání s odpady v obci 

Nakládání s odpady v obci se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Podle tohoto 

zákona je každý, kdo produkuje odpad, povinen dbát na to, aby ho bylo co nejméně a aby 

obsahoval co nejméně nebezpečných látek. Je povinen vzniklé odpady třídit a případně je 

bezpečně odstranit.  

Původcem komunálních odpadů (mezi ten nepatří např. pneumatiky, stavební 

odpad) z domácností je, podle zákona o odpadech, obec. Podle zákona o odpadech může 

obec vydat obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je pro obyvatele obce závazná (je 

součástí českého právního řádu) a jsou povinni se jí řídit.  

Obce jsou povinny ve vyhlášce určit místa, kde mohou lidé odkládat své odpady. 

Jako minimum musí zajistit sběr nebezpečných odpadů (např. zbytků barev, spotřební 

chemie apod.). Většina měst a obcí dnes pro své obyvatele zajišťuje možnost třídění 

papíru, plastů, skla, na mnoha místech se třídí nápojové kartony, kovy, textil a bioodpad. 

Sváží se i objemný odpad (nábytek koberce, matrace…).  

Provoz sběrného dvora je dost nákladný a tak v menších obcích nebývají. Obec 

však může mít dohodu s jinou obcí či městem (existují svazky obcí, které si takto 

pomáhají) a v takovém případě můžete využívat i tuto službu, i když ne přímo ve vaší obci. 

V současnosti se v mnoha obcích a městech začíná řešit otázka bioodpadu. V menších 

obcích je výhodné podporovat domácí kompostování (návod, jak kompostovat, zápůjčka 

kompostérů, půjčování drtičů větví apod.). Menší komunitní kompostárnu může 

provozovat i obec. Další možností je budování tzv. malých zařízení na zpracování 

bioodpadu. Malé zařízení na zpracování bioodpadu může zpracovat najednou (v jedné 

zakládce) max. 10 tun surovin. Ročně smí zařízení zpracovat max. 150 tun bioodpadu. 

V případě, že vzniklý kompost bude využit pouze na údržbu místní veřejné zeleně, není 

nutné sledovat kvalitu kompostu. Provoz malých zařízení schvalují obce s rozšířenou 

působností. Jediná provozní podmínka, kterou musí zařízení splňovat, je při každé 

zakládce udržet po dobu 5 dní teplotu v kompostu ve výši 45 °C (kvůli hygienizaci) a 

uskutečnit nejméně 2 překopávky (přeházení kompostu kvůli provzdušnění a promíchání 

materiálu).  

 

Do malých zařízení se mohou přijímat tyto odpady: 

02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv (ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, 

myslivosti, rybářství) 

20 01 38 Dřevo (bude nutno nadrtit, nesmí obsahovat nebezpečné látky) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovů) 

20 03 02 Odpad z tržišť (bioodpady) 

  

 

Financování odpadového hospodářství měst a obcí 

Obce mají právo vybírat úhradu za všechny služby, které v oblasti odpadů poskytují. 

Existují tři varianty výběru peněz. Nejčastěji obce využívají možnost zavést místní 

poplatek podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Maximální částka, kterou 



 

 

obec od 1 obyvatele smí vybrat, je 1000 Kč. Nemotivuje však příliš lidi k předcházení 

vzniku a třídění odpadů. Další dva způsoby plateb definuje zákon o odpadech. Poplatek za 

komunální odpad platí všichni, plátcem je ale majitel nemovitosti nebo společenství 

vlastníků. Umožňuje motivovat lidi, protože výši plateb je možné vázat na velikost 

popelnice a frekvenci jejího odvozu. Třetí možností je vybírat úhradu na základě 

smlouvy. Tento způsob využívají obce, které provozují tzv. známkový systém. Způsoby 

plateb nelze kombinovat.  

Firmy a podnikající osoby mohou s obcí uzavřít písemnou smlouvu o využívání 

systému obce. Smlouva musí obsahovat výši odměny za tuto službu.  

 

V tabulce č. 1 vidíme přehled průměrných nákladů města a obcí na provoz odpadového 

hospodářství v přepočtu na jednoho obyvatele.  

Tabulka č. 2 ukazuje, z jakých zdrojů financují obce odpadové hospodářství.  

 

Tabulka č. 1: Průměrné náklady hospodaření s odpady v obcích v roce 2010 (Kč/obyv./rok) 

SKO Tříděný sběr SD Objemný odpad Koše NO Černé skládky Ostatní Celkem 

522,0 136,2 89,4 50,1 36,5 14,5 11,1 59,4 881,9 

 

1) SKO – směsný odpad, 2) SD - sběrné dvory, 3) NO – nebezpečný odpad 

Tabulka č. 2: Průměrné příjmy do odpadového hospodářství v obcích v roce 2010 

(Kč/obyv./rok) 

Od obyvatel Živnosti Za suroviny Od chatařů Odměna EKO-KOM* Odměna dalších KS* Celkem 

446,7 29,6 16,6 26,6 95,0 5,9 620,4 

 Odměna od dalších kolektivních systémů (EKO-KOM financuje zpětný odběr 

obalů, další systémy zpětný odběr elektroodpadu, baterií) 

 

 

Kontrola nakládání s odpady v obcích, přestupky, pokuty 

Obec kontroluje právnické osoby (firmy) a fyzické osoby oprávněné k podnikání 

(podnikající osoby), zda nakládají s odpady v souladu se zákonem. Kdyby např. zneužívaly 

systém obce (kontejnery na tříděný sběr apod.), může jim být udělena pokuta až 

300 000 Kč. 

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích může obec také kontrolovat pořádek a 

čistotu na pozemku, který tyto osoby užívají. Za porušení je může pokutovat až do výše 

100 000 Kč. Pokud firma/podnikatelé znečistí veřejné prostranství, ohrozí životní prostředí 

či odloží odpady mimo vyhrazená místa, hrozí jim pokuta až do výše 200 000 Kč. 

U fyzických osob (občanů) kontroluje obec, zda nakládají s odpady v souladu se 

zákonem o odpadech. Ten umožňuje pokutovat částkou až 20 000 Kč nelegální odstavení 

auta vyřazeného z registru a nelegální vyhození elektrozařízení mimo místa k tomu určená. 

Další sankce umožňuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Založení černé 

skládky a nakládání s odpady v rozporu se zákony a obecní vyhláškou lze pokutovat až do 



 

 

výše 50 000 Kč. Pokud občan nedodržuje pořádek na svém či pronajatém pozemku a 

narušuje tak ráz obce, může být pokutován až do výše 10 000 Kč.  

Pokuty u občanů řeší přestupková komise obce, u právnických osob je nutno vést 

správní řízení.  

Pokud by občan hromadil odpady na svém pozemku či ho k tomuto účelu pronajal, 

mohla by mu Česká inspekce životního prostředí udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Totéž 

platí pro nelegální transport odpadů. Právnické osoby mohou dostat pokutu až 

50 000 000 Kč. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1: Podíl domácností na národních primárních emisích prachu (PM10) a 

polyaromatických uhlovodíků (PAH)  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Příloha č. 2: Platné imisní limity 

Platné imisní limity pro ochranu zdraví obyvatel podle NV 597/2006 Sb. vč. změny 

42/2011 Sb. 

 

 

Imisní limity 

 

Znečišťující 

látka  

Doba průměrování  Imisní 

limit  

Přípustná četnost 

překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg/m
3
 24 

24 hodin 125 µg/m
3
 3 

Oxid uhelnatý  maximální denní osmihodinový průměr 
1)

 

10 mg/m
3
 - 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m
3
 18 

1 kalendářní rok 40 µg/m
3
 - 

PM10 24 hodin 50 µg/m
3
 35 

1 kalendářní rok 40 µg/m
3
 - 

PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg/m
3
 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m
3
 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg/m
3
 - 

  

Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle 

 

Znečišťující látka  Doba průměrování  Cílový imisní limit  

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng/m
3
 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng/m
3
 

Nikl  1 kalendářní rok 20 ng/m
3
 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m
3
 

Troposferický ozón maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120 µg/m
3
 

  

Cílový imisní limit v městských pozaďových lokalitách pro PM2,5 

 

Znečišťující látka  Doba průměrování 
2)

  Cílový imisní limit  

PM2,5 roky 2013, 2014, 2015 20 µg/m
3
 

  

Poznámky: 

1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 

osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných 

každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tedy první 

výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 

01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 

24:00 hodin. 



 

 

2) Cílový imisní limit pro PM2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako 

průměr ročních průměrných úrovní znečištění ovzduší PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 

ve všech městských pozaďových lokalitách. Hodnoty jsou zjišťovány z míst odběru vzorků 

zřízených podle bodu 1.6 části A přílohy č. 5 k nařízení. 

3) Kromě výše uvedených limitů pro ochranu zdraví obyvatel NV 597/2006 Sb. 

stanovuje limity pro ochranu vegetace. Jedná se limity pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a 

troposferický ozón. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

 

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky pro 

vypočtenou měrnou spotřebu energie v kWh/(m
2
.rok), jejíž hodnota je zaokrouhlena na 

celé číslo, přičemž číslice 5 se zaokrouhluje směrem nahoru. Měrné spotřeby energie 

v kWh/(m
2
/rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními.  

 

 

  

 

Třída A se považuje za mimořádně úspornou, B za úspornou, C za vyhovující, D za 

nevyhovující, E za nehospodárnou, F za velmi nehospodárnou, G za mimořádně 

nehospodárnou. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Odpad - kam s ním 

 

Kam se starým papírem? 

Na starý papír jsou určeny modré kontejnery a nádoby. Do nich můžeme vyhodit noviny, 

časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i karton, různé papírové 

obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Krabice vždy sešlápněte či rozložte naplocho, aby 

se zmenšil jejich objem a místo v kontejneru nezabíral vzduch. 

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 

21 a 22. 

Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíte odstraňovat kancelářské 

svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane 

hladká kaše. Kovové části jsou pak ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky 

s fóliovým okénkem. 

 

Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný, znečištěný nebo mokrý papír, papír 

voskový a uhlový. Dále sem nepatří hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské 

pleny.  

 

 

Kam s plasty? 

Pro plasty jsou vyhrazené žluté kontejnery. Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od 

nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu.   

Obaly, které jsou určeny do žlutých nádob, jsou označeny symbolem recyklačního 

trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE, HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6. 

Z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat, např. kelímky od 

jogurtu. Tyto zbytky se odstraní při zpracování. To platí i pro obaly od kosmetických 

výrobků, např. od šamponů a krémů. 

 

Do kontejnerů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které 

je značeno číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále nevhazujeme nádoby od 

různých barev, motorových olejů či chemikálií.  

 

 

Kam se sklem? 

Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do bílých a zelených kontejnerů. Lidé si 

často myslí, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit, aby se rozbily. Není 

to pravda - lidé na třídicích linkách pak mají více práce s jejich dotříděním.  

Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70, 71 a 72, někdy i 

zkratkou GL.  

 

Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, 

nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvézt do sběrného dvora. 



 

 

 

Kam s nápojovými kartony? 

Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček 

či vína. Je třeba je vymýt a smáčknout. Sbírají se buď samostatně do oranžových nádob, 

nebo společně s plasty (pokud to je na žlutých sběrných nádobách vyznačeno). Některé 

obce na tyto obaly zavedly oranžové pytle. Lidé mají pytle doma a po naplnění kartony je 

umístí ke kontejnerům na ulicích. 

  

 

Kam s kovovými odpady?  

Hliníkové obaly  

Nejlepší je se hliníkovým obalům vyhýbat. Výroba hliníku je energeticky velmi náročná 

(nejnáročnější ze všech nápojových obalů) a těžba a zpracování bauxitu má mnoho 

negativ. Tenkostěnné fólie se v ČR běžně netřídí a zpracovat je umí jen několik provozů. 

Proto je dobré dávat přednost alternativám k tomuto materiálu. Pokud už nějaký hliníkový 

odpad vznikne, je samozřejmě dobré ho recyklovat. Ušetřit se tak může až 95 % energie 

vložené do výroby hliníku. 

Hliník sbírají některé školy. Dobrým příkladem je Gymnázium Chotěboř, kde žáci 

přesvědčili místní sběrné suroviny, že za rok vytřídí dostatek hliníku, aby se jim vyplatilo 

ho od nich vykupovat. A vytřídí ho skutečně každý rok přes 100 kg.  

Jak rozeznat hliníkovou fólii od plastu či železa najdete v článku: 

http://blog.bio.cz/tridte-kov-je-to-lehke-jako-hlinik-a-da-se-tim-vydelat  

 

Ostatní kovový odpad 

Ostatní kovy jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou, o kterou je velký zájem. 

Železo, barevné kovy, litinu vykupují za slušné peníze sběrné suroviny. Na menších obcích 

výkupny nebývají, potom je lepší v obci uspořádat sběr. Např. dobrovolní hasiči si tím 

mohou přivydělat na svoji činnost. 

 

 

Kam s bioodpadem?  

Mezi bioodpad patří jednak rostlinné zbytky jídel z kuchyně - slupky, zbytky zeleniny a 

ovoce (se slupkami od tropického ovoce opatrně, mohou obsahovat zbytky chemikálií), 

kávová sedlina, čajové sáčky, zvadlé květiny, skořápky, zbytky jídel (s těmi také opatrně, 

mohou lákat hlodavce a být zdrojem zápachu). Mezi bioodpad patří i odpad ze zahrádek – 

tráva, seno, sláma, podrcené větve, kůra, piliny, listí, hnůj.  

Bioodpady lze kompostovat doma na zahradě. Pokud nemáte svůj pozemek, můžete 

založit s podobně smýšlejícími lidmi komunitní kompostárnu. Tu může zřídit i obec. 

A pokud vzniklý kompost použije na údržbu zeleně v obci, nebude k tomu potřebovat ani 

žádné povolení, ani kontrolu jakosti kompostu. Další možností obce je vybudovat tzv. malé 

zařízení na zpracování bioodpadu podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V takovémto zařízení je možné za rok 

zpracovat až 150 tun bioodpadů. Jako výhodná se jeví možnost, když toto zařízení pro 

obec spravuje místní zemědělec. Speciální způsob zpracování bioodpadu je 

http://blog.bio.cz/tridte-kov-je-to-lehke-jako-hlinik-a-da-se-tim-vydelat


 

 

vermikompostování, což je zpracování bioodpadu pomocí většího množství žížal. 

Vermikompostér můžete mít třeba i na balkóně. 

V posledních letech se také na našem území postavilo velké množství kompostáren. 

Do nich se bioodpad sváží pomocí speciálních hnědých kontejnerů (umožňují svážet 

bioodpady až jednou za 14 dní). Některé obce organizují sběr bioodpadu jen na jaře a na 

podzim pomocí velkoobjemových kontejnerů.  

 

Masité a mléčné výrobky a zbytky jídel z těchto výrobků lze kompostovat v pouze 

k tomuto účelu vybavených kompostárnách.  

  

 

Kam s elektroodpadem? 

Pro účely nakládání s elektroodpady jsou elektrozařízení rozdělena do 10 skupin. Do 

skupiny 1 jsou zařazeny velké domácí spotřebiče, jako jsou chladničky, mrazničky, 

sporáky, myčky nádobí, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, velké ventilátory, elektrická 

topidla apod. Do skupiny 2 patří malé domácí spotřebiče, jako jsou šicí stroje, žehličky, 

vysavače, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, holicí strojky apod. Do skupiny 

3 patří komunikační a informační zařízení jako jsou počítače, tiskárny, kopírky, faxy, 

telefony, kalkulačky, mobily apod. Do skupiny 4 patří spotřební elektronika, jako jsou 

televize, rádia, videokamery, zesilovače apod. Do skupiny 5 patří osvětlovací zařízení, 

svítidla, zářivky, výbojky apod. Do skupiny 6 patří elektrické nástroje jako vrtačky, pily, 

sekačky apod. Do skupiny 7 patří vybavení pro volný čas a hry, do skupiny 8 lékařské 

přístroje, do skupiny 9 patří přístroje pro monitorování a kontrolu (termostaty apod.) a do 

skupiny 10 výdejní automaty. 

Pro elektroodpad platí tzv. povinnost zpětného odběru. Tuto povinnost zajišťuje 

několik společností. Na webu jednotlivých společností lze najít seznam odběrných míst, 

často si lze zdarma objednat i odvoz. Někdy musí mít obec s danou společností uzavřenou 

smlouvu. Podrobnosti naleznete na webových stránkách organizací a na vašem úřadě. Patří 

sem: 

ASEKOL – www.asekol.cz (sběrná místa, spolupráce s obcemi, E-box) 

Elektrowin – www.elektrowin.cz (sběrná místa, spolupráce s obcemi, projekt 

„Recyklujte s hasiči“) 

REMA - http://www.remasystem.cz (sběrná místa, projekt „Buďte líní“, zajišťuje 

svoz od občanů) 

RETELA - www.retela.cz (sběrná místa včetně seznamu prodejen) 

Ekolamp - www.ekolamp.cz (pouze sběr osvětlovacích zařízení – skupina 5) 

 

V současnosti v ČR existuje více než 12 000 sběrných míst, kam mohou lidé nosit 

elektroodpad. Jsou jimi obecní sběrné dvory, mobilní svozy a prodejny elektrospotřebičů. I 

prodejna, která není místem zpětného odběru, musí při koupi nového výrobku odebrat starý 

(kus za kus). Elektroodpady se také začaly sbírat do červených kontejnerů, E-box zase 

můžete nalézt například na vašem úřadě. 

 

 

http://www.asekol.cz/
http://www.elektrowin.cz/
http://www.remasystem.cz/
http://www.retela.cz/
http://www.ekolamp.cz/


 

 

Kam s bateriemi a akumulátory? 

Baterie a akumulátory se sbírají obdobným způsobem jako elektroodpad. Odevzdat je 

můžete ve sběrném dvoře, na některých úřadech a školách, sbírají je jejich prodejci (pokud 

je prodejna místem zpětného odběru). Doporučujeme vám pořídit si dobíjecí baterie a 

akumulátory, vyjde to levněji a je to i příznivější pro životní prostředí. Sběr tohoto odpadu 

organizuje společnost ECOBAT – www.ecobat.cz  

 

 

Kam s nebezpečnými odpady? 

Mezi nebezpečné odpady patří rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 

zbytky barev, tiskařských barvy, zbytky lepidel, nepoužité léky atd. Na většině výrobků 

(nebo na jejich obalech) je v současné době uvedeno, jakým způsobem s nimi má být 

nakládáno poté, co se stanou odpadem. Likvidace těchto odpadů je velmi drahá, proto je 

lepší již při prodeji upřednostnit ty výrobky, které jsou méně škodlivé. 

Jejich sběr musí ze zákona zajistit každá obec. Tyto odpady je možné odevzdat buď 

ve sběrném dvoře, nebo prostřednictvím mobilního sběru, který je v menších obcích 

zajištěn dvakrát do roka. Léky lze bezplatně odevzdat v lékárně. 

  

 

Kam s objemným odpadem? 

Mezi objemné odpady patří vyřazený nábytek, koberce, lina, zrcadla, ale také lyže či 

sáňky. Prostě věci, které se nevejdou do nádoby na směsný odpad a nepatří mezi jiný druh 

odpadu (elektroodpad). Mnoho obcí je sváží pomocí velkých kontejnerů. Odevzdat se 

mohou také samozřejmě ve sběrném dvoře. Vyhodit by ale byla škoda věci, které by někdo 

další mohl využít. Je lepší někomu je nabídnout. Město Semily takto postupovalo při 

rekonstrukci kina. Lidem před jeho rekonstrukcí oznámilo, že si mohou z kina daný den 

odnést vše, co chtějí. Existuje mnoho dalších podobných projektů. Objemné odpady se 

nesmí dávat vedle kontejnerů na ulici. Kdo je takto odloží, vystavuje se možné pokutě. 

 

 

Kam odvézt dřeviny - prořezané křoviny a větve stromů? 

Dřevem lze samozřejmě topit. Aby při jeho spalování nevznikaly nebezpečné látky (tzv. 

nedokonalé zplodiny hoření), mělo by být minimálně dva roky proschlé. 

Dalším způsobem, jak dřevo využít, je nadrtit ho a přidat do kompostu. Některé 

obce mají obecní drtič větví a obecní sběrné místo, kde mohou lidé tento bioodpad 

odkládat. Drcení větví se dá zajistit i jiným způsobem, zapůjčováním obecního drtiče. 

Ve větších městech mohou lidé odvézt větve a spadané listí do sběrných dvorů. 

 

 

Kam se stavebními odpady - cihly, tašky, kousky betonu? 

Stavební odpady nejsou komunálním odpadem, a tak se obce nemusejí starat o jejich 

likvidaci. Za jejich likvidaci si zodpovídá občan sám a musí si ji uhradit z vlastní 

peněženky. Pozor, odpad musí být předán firmě, která má na příjem tohoto odpadu 

http://www.ecobat.cz/


 

 

akreditaci! Občan může požadovat likvidaci stavebního odpadu od firmy, která u něj 

provádí stavební práce. 

Svoz a uložení stavebního odpadu je drahé, pokud chcete ušetřit, roztřiďte ho na 

jednotlivé druhy. Obce, které mají sběrný dvůr, často umožňují svým občanů menší 

množství odpadu zde odložit. 

  

 

Kam s minerálními oleji? 

Na minerální oleje se vztahuje tzv. povinnost zpětného odběru. V praxi to znamená, že 

jejich prodejce má povinnost při prodeji výrobků informovat spotřebitele (kupujícího) o 

způsobu zajištění jeho zpětného odběru. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité 

výrobky odebírat přímo v provozovně (prodejně), a to bez nároku na úplatu od 

spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke 

zpětnému odběru na nákup zboží.  

 

 

Kam s rostlinnými oleji? 

Rostlinné oleje (například z fritování) jsou cennou surovinou, o kterou je v současnosti 

velký zájem (v souvislosti s povinností přidávat biopaliva do pohonných hmot). 

V současnosti běží projekt pro školy - http://www.sberoleje.cz/ - který organizuje firma 

Prague Management International a od škol tuto surovinu vykupuje. Jinou možností (při 

větší produkci) je předat tento materiál odpadové firmě, která se mu věnuje (např. firma 

Viking Group - http://www.vikinggroup.cz). Rostlinné oleje je také možné odevzdávat ve 

sběrném dvoře či při mobilním svozu nebezpečného odpadu. 

   

 

Co s autovrakem? 

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, 

které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo 

věcí a stalo se odpadem. Autovraku se lze zbavit pouze předáním osobě, která je 

provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování 

autovraků. 

Důležité: K žádosti o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je vždy potřeba 

doložit „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“. 

 

 

Kam s pneumatikami? 

Pneumatiky nejsou komunálním odpadem, a tak se obce nemusejí starat o jejich likvidaci. 

Pokud má obec sběrný dvůr, většinou tam pneumatiky můžete odevzdat, někde bez 

poplatku, někde za poplatek. 

Pneumatiky je možné zdarma vrátit tam, kde jste si je koupili nebo na místo, které 

prodejce označí jako místo zpětného odběru. Je možné odevzdat je také v autorizovaných 

servisech. 

http://www.sberoleje.cz/
http://www.vikinggroup.cz/


 

 

Pokud najdete pneumatiku odloženou v krajině a chcete věnovat svůj čas na její 

likvidaci, pak máte 3 možnosti: 1) vyhledat prodejce, který vám ji odebere  

2) požádat obecní úřad, v jehož katastru leží, aby se o její 

likvidaci postaral buď sám, nebo prostřednictvím majitele pozemku  

3) odvézt ji na sběrný dvůr a zaplatit za likvidaci. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


