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1. Úvod
Projekt „Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům“ je zaměřen na problematiku emisí z domácích
topenišť. Ty jsou jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší v České republice. Jsou značným
zdrojem prachových částic a polyaromatických uhlovodíků. Spalování pevných paliv (zejména uhlí
a dřeva) v kotlích o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kW, se podílí na celkových emisích
prachu (PM10) 38 % a na celkových emisích polyaromatických uhlovodíků (PAH) 66 % (viz
grafy). (Zdroj informace: MŽP ČR, Důvodová zpráva k novele zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

Snížit emise škodlivin z domácích topenišť je možné. Mezi nejdůležitější opatření patří:
a) úspory energie snížením tepelných ztrát domu a tím snížení potřeby vytápění
b) modernizace vytápění (účinnost kotle, požadavky na kvalitu paliv a kotlů, přechod na jiné palivo)
c) spalovat pouze to, co do kotle patří (nespalovat mokré dřevo, nepálit odpady atd.)

2. Charakteristika obce
Město Kopřivnice se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. V roce 2011 zde žilo
téměř 23 tisíc obyvatel. Od roku 1979 se město Kopřivnice dělí na vlastní město Kopřivnice a 3
místní části: Mniší, Lubina a Vlčovice.
Aktivity v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům byly po dohodě s vedením
města zaměřeny na místní části Vlčovice a Mniší, a to z důvodu, že se zde nachází množství
rodinných domů s vlastním vytápěním.
Obec Vlčovice je rozložena v údolí na levém břehu řeky Lubiny mezi kopci Tichavskou Hůrkou na
východě a Horečkou na západě. Katastr obce zaujímá rozlohu 5,42 km2 a nadmořská výška je 324
m. Všichni obyvatelé této části bydlí ve vlastních rodinných domech. (zdroj informace: Strategický plán
rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022)

Obec Mniší se rozkládá na úpatí vrchu Kazničova (615 m) a má rozlohu 3,7 km2. K obci patří
osada Pružiny, dříve též zvaná Pružinky nebo Spružinky podle potoka Pružinky, který jí protéká.
97,5% obyvatel bydlí v rodinných domech. (zdroj informace: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro
období 2007 – 2022)

2.1 Kvalita ovzduší v Kopřivnici
Kopřivnice a obce ve správním obvodu Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností jsou
opakovaně od roku 2004, na základě měření koncentrace znečišťujících látek a rozptylového
modelu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), zařazeny do tzv. oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší. Touto oblastí se dle §7 odstavce 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné
nebo více znečišťujících látek.
V případě města Kopřivnice je tato oblast vyhlášena z důvodu překročení imisního limitu pro
suspendované částice frakce PM10 a benzo(a)pyren opakovaně každý rok. Do oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší spadá území prakticky všech obcí ve správním území Kopřivnice jako obce s
rozšířenou působností, tedy jednoduše řečeno celý správní obvod Kopřivnice.

2.2 Měření znečištění ovzduší v Kopřivnici
Na území Kopřivnice byla do roku 2003 provozována stanice automatizovaného imisního
monitoringu (AIM). Stanice byla umístěna v Lubině, směrem na Příbor.
Od roku 2003, kdy proběhla redukce sítě stanic AIM, ČHMÚ, není na území města ani ve správním
obvodu Kopřivnice provozována žádná stanice ČHMÚ. Nejbližší stanice AIM provozovaná ČHMÚ
je umístěna ve Studénce. Z grafu je patrné, že k překračování imisního limitu pro prach dochází
v zimních měsících.

Roční chod imisních koncentrací PM10 v okresech Bruntál, Opava a Nový Jičín (zdroj: Situační
zpráva k programu snižování imisí a emisí znečišťujících látek Moravskoslezského kraje 2010).

Od 1. ledna 2009 do 6. ledna 2010 probíhalo v Kopřivnici měření znečišťujících látek v ovzduší a
to prostřednictvím manuální měřící stanice - vzorkovače Leckel MVS6. Vzorkovač umožňoval
měření 24hodinových průměrných koncentrací PM10 (tedy v podstatě polétavého prachu o velikosti
částice 10 m) gravimetrickou metodou s analýzou obsahu těžkých kovů (TK) a polyaromatických
uhlovodíků (PAH).
Moravskoslezský (MSK) poskytl ze svého rozpočtu Českému hydrometeorologickému ústavu
(ČHMÚ) dotaci na pořízení dvou referenčních vzorkovačů Leckel MVS6 v hodnotě cca 800 000,Kč. Druhý vzorkovač byl v roce 2009 umístěn v Hlučíně. Vzorkovače mají být „putovní“ a dle
požadavků ČHMÚ a MSK mají být každoročně umísťovány v různých koutech našeho kraje.
Vzorkovač musel být umístěn tak, aby byl co nejlépe zajištěn proti vandalismu, bylo možno jej
napojit na elektrickou přípojku a byla zajištěna jeho každodenní obsluha. Míst na území Kopřivnice
vhodných pro instalaci vzorkovače, nebylo, právě z důvodu zaručení splnění uvedených podmínek,
mnoho. Jako nejvhodnější místo pro umístění vzorkovače se, po konzultaci s ČHMÚ, jevilo atrium
v areálu Základní školy Milady Horákové. Nesporný dík za vstřícné jednání patří panu řediteli
školy Mgr. Lumíru Pospěchovi a panu Marku Doubravovi, který zajišťoval po celý rok
2009 obsluhu vzorkovače. Obsluha vzorkovače musela být totiž pravidelná - bylo třeba pokrýt
každý den v roce (tzn. včetně svátků, víkendů, dovolených atd.) a obsluha probíhala v pravidelnou
denní hodinu, tzn. mezi 7 – 8 hodinou ranní. Obsluha vzorkovače zajišťovala denně výměnu filtru
pro měření zvolené znečišťující látky v ovzduší (dle rozpisu ČHMÚ byly ve vzorkovači denně

měněny filtry pro měření požadované látky, tzn. buď byl vložen filtr pro záchyt PM10 nebo pro
PAH či TK), uskladnění filtru dle požadavků ČHMÚ (ve speciálním mrazícím boxu),
administrativu měření (zápis do patřičných protokolů o odběru vzorků atd.). ČHMÚ pak
zajišťovalo v pravidelných intervalech, přibližně v rozmezí cca 14 dnů, sběr vzorků, jejich analýzu,
údržbu a kalibraci přístroje a v neposlední řadě i zprostředkování dat z měření. Analýza vzorků
probíhala ve vzdálených specializovaných laboratořích a tudíž byly výsledky z analýz známy s cca
měsíčním zpožděním. (zdroj informací: Město Kopřivnice)
Jiným důležitým zdrojem informací je Komplexní dopravní studie města Kopřivnice, která byla
dokončena také v roce 2009. V rámci ní byla vypracována rozptylová studie. Z této studie vyplývá,
že znečištění města a jeho okolí je významně ovlivněno situací v celé Ostravské aglomeraci. Studie
konstatuje, že zhruba 50 až 70 % veškerého imisního dopadu je dáno zdroji mimo město. Menší
dopad je pouze ve více zatížených lokalitách, např. v okolí hlavních dopravních tahů. To však
neznamená, že není třeba řešit místní zdroje. Podle rozptylové studie by totiž imisní limit pro
benzo(a)pyren (na rozdíl od limitu pro prach) byl v Kopřivnici překročen i bez vnějších vlivů. Jeho
hlavním zdrojem jsou domácí topeniště. O to více to platí pro námi sledované lokality Vlčovice a
Mniší. Tabulka číslo 1 ukazuje podíl jednotlivých zdrojů na celkových koncentracích
benzo(a)pyrenu. Ty zde podle rozptylové studie dosahují hodnot 1,5 až 1,8 ng/m3. (zdroj informace:
Komplexní dopravní studie města Kopřivnice, říjen 2009)

Tabulka č.1: Podíl jednotlivých zdrojů na koncentracích benzo(a)pyrenu ve Vlčovicích a Mniší.
Typ zdroje
Velké zdroje
Malé zdroje
Doprava
(REZZO1)
(REZZO3)
(REZZO4)
0,33 až 0,53
1,1 až 1,2
0,07 až 0,31
Podíl na celkových
imisích (ng/m3)

3. Současný stav vytápění obytných domů v obci
Emise ze zdrojů REZZO 3 od roku 1994 významně poklesly, a to zejména díky tomu, že většina
domácností byla napojena na CZT nebo plynofikována. Zejména díky těmto opatřením klesly emise
tuhých znečišťujících látek o 90 %. Místní části jsou zásobovány zemním plynem pomocí jedné ze
dvou existujících distribučních sítí. Plošná plynofikace je ukončena, z technických a ekonomických
důvodů existují pouze některé lokality (často jednotlivé domy), které nejsou plynofikovány. Díky
tomu má Kopřivnice velmi nízké emise z malých zdrojů vztaženo na jeden hektar plochy či jednoho
obyvatele a to nejen mezi městy podobné velikosti. (Zdroj: Krajský program snižování emisí - http://iszp.krmoravskoslezsky.cz/assets/ovzdusi/Koncepce/kpse-msk---aktualizace-10-1-2011.pdf)

Emise z malých zdrojů ve vybraných obcích v roce 2008
Ve Vlčovicích a v údolních polohách Mniší se tak domácí topeniště na tuhá paliva stávají
rozhodující složkou negativních vlivů na ovzduší a z hlediska celkového trendu dochází k nárůstu
podílu této složky na celkovém znečištění ovzduší. Jedním z významných faktorů je i nárůst počtu
exponovaných obyvatel (viz tabulka vývoje počtu obyvatel v jednotlivých místních částech). Mezi
příčinami zvýšení znečišťování ovzduší z vytápění je také přechod, resp. návrat k vytápění tuhými
palivy u části majitelů rodinných domů a likvidace odpadů spalováním v domácích topeništích.
(zdroj informace: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 Příloha c. 1 Subprofily místních
částí Lubina, Vlčovice a Mniší)

Tabulka č. 2: Obydlené byty v Kopřivnici podle způsobu vytápění a použitých energií (zdroj: Sčítání
lidu, domů a bytů 2011)
Obydlené byty v Kopřivnici podle způsobu vytápění a použitých energií
26.3.2011 1.3.2001
Obydlené byty celkem
8 738
8 667
ústřední
7 668
7 865
etážové (s kotlem v bytě) 492
159
z toho převládající způsob vytápění kamna
372
527
z kotelny mimo dům
5 647
6 304
uhlí, koks, uhelné brikety 83
104
plyn
2 096
2 056
elektřina
262
120
z toho energie používaná k vytápění dřevo
186
58
z toho plyn zaveden do bytu
7 638
7 855

3.3.1991
8 369
7 288
366
709
.
.
.
.
.
7 025

4. Výsledky dotazníkového šetření v městských částech Vlčovice a Mniší, provedeném v říjnu
2011
V rámci projektu „Topíme ohleduplně k přírodě a k sousedům“ jsme provedli dotazníkový průzkum
mezi obyvateli místních částí Vlčovice a Mniší. Pomocí dotazníků jsme oslovili na 500 domácností.
Dotazník vyplnilo 154 respondentů (31% návratnost).
1. Původ a stáří kotle
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počet majitelů

10
29%

8
6

od výrobce

4
domácí výroba

2
71%

0
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stáří kotle v letech

Průměrné stáří kotle: 13,5 roku
Zaznamenané maximum: 50 let
Nejvíce kotlů ve stáří 20 let
2. Provádíte pravidelně údržbu a revizi svého kotle?
 Ano 95%
 Ne 5%
3. Provádíte pravidelně údržbu a revizi komínu?
 Ano, komín čistí kominík 72 %
 Ano, komín čistím sám 26 %
 Ne 2 %
4. Obtěžuje vás některý ze sousedů kouřem?
Ano 56 %
Ne 44%

5. Hlavní zdroj tepla v domácnostech
1%

Hlavní zdroj tepla

1%
4%

Plyn, LPG

5%

Kotel na pevná paliva – dřevo,
dřevěné brikety, pelety

7%

Elektřina
Kotel na pevná paliva – hnědé
uhlí, černé uhlí, uhelné brikety
Krb, krbová kamna, krbová
vložka, kachlová kamna

16%

Kotel na pevná paliva – koks

66%
Jiné (tepelné čerpadlo)

6. Vedlejší zdroje tepla

7%

Vedlejší zdroj

8%
33%
8%

Kotel na pevná paliva –
dřevo, dřevěné brikety,
pelety
Krb, krbová kamna,
krbová vložka, kachlová
kamna
Plyn, LPG

Kotel na pevná paliva –
hnědé uhlí, černé uhlí,
uhelné brikety
19%

Elektřina

25%

Kotel na pevná paliva –
koks

7. Jak získáváte dřevo na topení?
41

%

27
18
13
1
Kupuji dřevo v Mám svůj Kupuji štípané Jiný způsob
kládách a pak zdroj dřeva
dřevo
jej doma
(les apod.), za
zpracovávám dřevo neplatím

Jiné způsoby zahrnují:

Kupuji dřevo
na stojato a
pak jej
zpracovávám

Průměrná udaná cena m3 dřeva v kládách: 977,-

Odkory z pily 10
Dřevěné palety 2
Stavební odpad 1

Max. cena: 1300,Min. cena: 100,- (?)
Průměrná cena m3 štípaného dřeva: 1205,Max. cena: 1500,Min. cena: 900,-

8. Jak dlouho sušíte dřevo?

Více než 24 měsíců

10%

2%
13-24 měsíců

15%

39%

7-12 měsíců

Alespoň 6 měsíců

34%

Nesuším (z prostorových
důvodů – nemám kde),
spaluji ihned

9. Uvažujete o přechodu na jiný, ekologičtější způsob vytápění?
 Ano 29 % respondentů (40 občanů)
 Ne 71 % respondentů (99 občanů)
Z těch, co uvažují o změně vytápění, by preferovalo:
 modernější kotel na tuhá paliva
24
 tepelné čerpadlo
6
 solární vytápění
3
 plyn
3
 biomasa (pelety,brikety)
3
 jiné (neuvedeno)
1
10. Uvažujete o zateplení objektu?

14%

Ano – chystám se
zateplení v nejbližší
době realizovat

3%
11%

Ano, ale nechystám se
jej v nejbližší době
realizovat

34%

Ano, ale nemohu to
realizovat z důvodu
nepříznivé finanční
situace

38%

Ne – již máme objekt
zateplen

Ne

11. Máte dostatek možností, jak se ekologicky zbavit odpadu?
 Ano 81%
 Ne 19%
Požadavky:
Častěji kontejnery na trávu a bioodpad
Častěji kontejnery na stavební odpad
Více kontejnerů na plast
Více kontejnerů obecně
Častěji velkoobjemové kontejnery

12. Spalujete doma odpad?
 Ano 52%
 Ne 48%
Podíl spalovaných materiálů

7
6
2
2
7

9%

1% 3%
papír
dřevotříska (starý
nábytek)
plasty
jiný

87%

13. Zpracováváte nějak odpad ze zahrady a bioodpad?

Ano, kompostuji
9%

4%
Ano, spalitelný odpad
pálím (např. větve)

16%
50%

Ne, vhazuji do
směsného odpadu
Vozím do obecní
kompostárny (popř.
kontejnery na zeleň)

21%

Ne, ponechávám bez
zpracování (např. na
okraji pozemku apod.)

14. Jaké informace týkající se snižování emisí z vytápění, úspor energie či prevence spalování
odpadů by lidé uvítali?

K možnostem úspor
energie/nákladů na
energii

12%

K možnostem státní
podpory pro ekologičtější
vytápění

35%

32%

O možnostech snižovat
produkci odpadů
(prevence)
Mají dostatek informací

21%

5. Výpočet emisí z domácností (malých kotlů)
Emise z domácností se počítají na základě tzv. emisních faktorů a spotřeby paliv v domácnostech.
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 č.3 vidíte
výsledky měření 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 pro odvod spalin je vytvořena přepážka. Podle údajů Asociace podniků topenářské techniky
tvořily právě tyto kotle 86 % prodeje v letech 1999 až 2009.
Tabulka č. 3: Emise prachu PM10 při spalování různých paliv ve třech různých kotlích.
Typ kotle
Viadrus Herkules U26
Dakon DOR 32
Ling 25
(prohořívací kotel)
(odhořívací kotel)
(automatický
kotel)
Typ
vážený průměr/stabilní
vážený průměr/stabilní provoz provozu
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 informace: 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,
které spalují tuhá paliva. Výsledné emisní faktory zohledňují zastoupení jednotlivých technologií
(typ kotle). Zpřesněné návrhy emisních limitů v následující tabulce ukazují, že spalováním dřeva
lze docílit podstatně nižší emise oproti uhlí. (Zdroj informací: http://emisnifaktory.zuova.cz/)
Tabulka č. 4: Emisní faktory pro PM10 a benzo(a)pyren, používané pro bilanci emisí z lokálních
topenišť
Tuhé emise
Benzo(a)pyren
[g/GJ paliva]
[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
Následující tabulka obsahuje emise prachu z průměrného domu z ČR. Vyšší emise vykazuji kotle
starší konstrukce. (Zdroj informace: http://emisnifaktory.zuova.cz/doc/extrakt_ze_zaverecne_zpravy.pdf)
Tabulka č. 5: Roční produkce prachu z jednoho domu.
Roční produkce prachu (TZL) z jednoho domu [kg/(rok a dům)]
Typ paliva
konstrukce zařízení
HU1 HU2 ČU BUK
SMRK
automatický kotel
6
5
12
prohořívací kotel
249
59
16
odhořívací kotel
32
52
15
zplyňovací kotel 1
2
9
zplyňovací kotel 2
2
10

BIO
12

6. Modernizace domácích topenišť
V zásadě existují tři cesty, jak modernizovat vytápění tuhými palivy. První možností je provozovat
kotel za optimálních parametrů, neškrtit přívod vzduchu, spalovat palivo s maximální účinností.
Když škrtíme příliš přívod vzduchu nebo pokud v něm spalujeme nevhodný materiál, dochází
k nedokonalému spalování, rychlejšímu zanášení ploch a větším tepelným ztrátám. Výkon kotle by
měl odpovídat potřebám domu. Toho lze docílit tím, že otopnou 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.
Funkční schémata různých typů kotlů na obrázku níže (zleva doprava: prohořívací, odhořívací,
automatický a zplyňovací kotel, krbová kamna - převzato od VŠB Ostrava z článku
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_11_851-855.pdf).

Další 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 zde trvale zajišťuje optimální výkon kotle. Možná je i přestavba
stávajících 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 č. 6: Požadavky na teplovodní kotle dle ČSN EN 303-5
CO
prach
minimální účinnost
3
3
[mg/m při 10 % O2] [mg/m při 10 % O2]
[%]
dodávka
palivo
paliva
třída třída třída třída třída třída třída třída
třída 1
2
3
1
2
3
1
2
3
biologické 25000
8000 5000 200
180
150
ruční
fosilní
25000
8000 5000 180
150
125
51-57 61-67 71-77
biologické 15000
5000 3000 200
180
150
samočinná
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

7. Současný systém nakládání s odpady v obci jako prevence jejich spalování občany
Efektivní a fungující odpadové hospodářství lze spolu s osvětou obyvatel považovat za významný
faktor, který napomáhá v prevenci spalování odpadu v lokálních topeništích. Ne vždy je spalování
odpadu v topeništích motivováno snahou ušetřit na palivu, často představuje také pohodlný způsob,
jak s odpadu zbavit (zejména papíru, starého nábytku, odpadu ze zahrad, textilu apod.)

Proto je důležité, aby obyvatele města měli možnost se spalitelným odpadem nakládat jinak. Je
proto povzbudivé, že Kopřivnice dělá další kroky tímto směrem. Od roku 2008 zajišťuje na celém
území města v rámci systému města nakládání s komunálním odpadem sběr biologicky
rozložitelných odpadů prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. V době projektu město začalo
v rámci projektu Realizace MA 21 aneb Živá Kopřivnice s aktivitou Kampaň k nakládání s BRKO a
pořízení kompostérů, jejímž cílem je podpora domácího kompostování (zápůjčkami kompostérů),
zavedlo sběr textilu, hraček a dále využitelných materiálů pro charitativní účely. Z hlediska
předcházení vzniku odpadu je pozitivní i podpora místních farmářských trhů.
Město Kopřivnice má vyhlášku omezující spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích,
zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních (závazná vyhláška města Kopřivnice č.
3/2009) 2009 kterou se na území města Kopřivnice stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů. Podle ní mohou být rostlinné materiály spalovány, pouze jsou-li suché a za
dobrých rozptylových podmínek. To znamená nikoliv při výskytu srážek, kouřma, mlhy či bezvětří.
Stejně tak je třeba dodržet povolenou dobu spalování, tedy od pondělí do pátku v době od 7 do 21
hodin, v sobotu vždy od 7 do 12 hodin a v neděli a o svátcích je spalování zakázáno.
Diskutovanou otázkou mezi lidmi (diskusní fóra, dotazy ekoporaden) jsou rizika plynoucí ze
spalování dřeva ze starého nábytku. Zde je třeba lidem vysvětlit, že při výrobě nábytku se používaly
různé postupy a různé typy látek. V běžném kotli není dostatek vzduchu, dostatečné teploty a
dostatečná doba zdržení spalin, aby spalování bylo bezpečné. Rizikové látky neshoří, unikají
komínem do okolí. Vysoké koncentrace škodlivin byly naměřeny i v místnostech, kde byl umístěn
kotel.
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 Příloha č. 1 Subprofily místních
částí Lubina, Vlčovice a Mniší zmiňuje zaznamenaný nedostatek sběrných nádob na tříděný sběr
v části Lubina. Pokud se kontejnery naplní, mělo by město rozšiřování sběrné sítě město dále

podporovat (počet sběrných míst je pod doporučenou hodnotou od společnosti EKOKOM).
Obyvatele však je třeba upozornit na nutnost skládání kartonových krabic a sešlapávání PET lahví,
protože jinak město bude mít větší výdaje na svoz tříděného sběru a pokud by kontejnery nebyly
dostatečně vytížené, mohlo by město přijít i o bonusy od EKOKOMu za dostatečné vytěžování
nádob. Více nádob má smysl tehdy, vytřídí-li se více odpadu.
8. Aktivity města Kopřivnice ve snižování emisí z lokálních topenišť a relevantní
strategické dokumenty
Možné aktivity města Kopřivnice můžeme rozdělit na:
Informační a osvětové
- informování občanů o škodlivosti emisí z lokálních topenišť,
- o možnostech jejich snižování (správné vytápění v moderním kotli či přechod na nízkoemisní
zdroje jako je např. plyn),
- možnosti dotací
Aktivity v rámci výkonu samosprávy
– kontroly topenišť v rámci možností současné legislativy, ať už aktivní či na podnět občanů.
- zpracování programu na zlepšování kvality ovzduší
Zjišťovali jsme, jaké aktivity vyvíjelo město Kopřivnice v oblasti snižování emisí z lokálních
topenišť v uplynulých 3 letech (odpovědi poskytla paní Pavlína Tobiášová z odboru životního
prostředí Městského úřadu Kopřivnice) a jaké strategické dokumenty má město v oblasti ochrany
ovzduší k dispozici.
1. Dělalo město Kopřivnice nějaké osvětové a informační aktivity pro občany co se týče
prevence znečišťování ovzduší lokálními topeništi v uplynulých 3 letech?
V roce 2011 (únor-březen) byly do schránek rodinných domů distribuovány letáčky k informativní
kampani MSK „Opravdu chceme dýchat čistý vzduch?“
V říjnu 2011 proběhlo Fórum zdravého města „S vámi o všem? Ovšem! Tentokrát o ovzduší“.
V únoru 2012 se ve spolupráci se sdružením Arnika uskutečnila osvětová akce Jak správně topit, ze
které budeme mít video záznam, který použijeme při osvětě v následující topné sezóně.
2. Řešil městský úřad v posledních 3 letech nějaké stížnosti občanů na sousedy, kteří je
obtěžují kouřem z komína? S jakým výsledkem?
Stížnosti se týkaly především otevřeného spalování (pálení listí, odpadu,...).
3. Jaké legislativní úpravy v oblasti lokálních topenišť by město v ideálním případě přivítalo?
Podpora státu a dalších orgánů či institucí na zavedení nízkoemisních kotlů do domácností
podmíněná vstupem do nemovitosti, dále možnost orgánu ochrany ovzduší (I.či III. orgánu)
podmínit si ve vyjadřovacím řízení (tedy nově v závazném stanovisku) interval předkládání
protokolu o kontrole kotle na tuhá paliva a to včetně krbových kamen, krbů, které v naší legislativě
nejsou ošetřena (v zahraničí však ošetřena jsou).
Pokud selže řešení incidentu smírčí cestou (formou domluvy), měl by být umožněn vstup do
nemovitosti za účelem kontroly topeniště.
Možnost obce stanovit si při výstavbě rodinných domů zóny, kde nebude možno topit pevnými
palivy a v případě, že dojde v nemovitosti k instalaci krbu či krbových kamen, dokládat kontrolní
protokoly – (kontrola za účelem plnění podmínek závazného stanoviska atp.).
Město Kopřivnice má zpracováno několik dokumentů týkajících se kvality a ochrany ovzduší a také
energetického plánu:

Dokument Energetický plán města Kopřivnice pro období 2010 – 2022
V dokumentu jsou velmi dobře zpracovány témata úspor energie, energetického managementu,
ekonomické náročnosti, využití OZE, osvěty a také znečištění prostředí – zde je však kladen důraz
na snižování CO2.
Ač se jedná o energetický plán města primárně zaměřený na budovy a zdroje vytápění v majetku
města, bylo by vhodné doplnit jej také o samostatnou problematiku snižování emisí z lokálního
vytápění - a to jak z hlediska objektů v majetku města, tak z hlediska možností rozšíření CZT do
obytných částí města, ve kterých dnes dominují lokální topeniště na tuhá paliva.
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Kopřivnici a obce v územně správním celku
Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností
Město Kopřivnice spolu s městy a obcemi v územně správním celku Kopřivnice zadalo ve druhé
polovině roku 2005 zpracování koncepčního materiálu zabývajícího se studiem kvality ovzduší –
,,Místní program zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku
Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností‘‘ (MPZKO), který byl dokončen v listopadu 2006.
Koncepce byla v červenci 2008 schválena. Celý koncepční materiál ,,Akční plán zlepšování kvality
ovzduší v Kopřivnici na období 2008 až 2015“ vychází z koncepce MPZKO a navrhuje konkrétní
opatření, která lze v Kopřivnici realizovat za účelem zlepšení kvality ovzduší.
Ekologická stopa města
Město se v roce 2011 zapojilo do projektu Týmové iniciativy pro udržitelný rozvoj (TIMUR)
Ekologická stopa českých měst. Cílem tohoto projektu je přijetí deklarace nezvýšení nebo snížení
hodnoty ekologické stopy ve městě.
Ekologická stopa města Kopřivnice na rok 2010 stanovena na 5,87 gha. Biologická kapacita města
byla ve stejném roce stanovena na 0,41 gha. Největší díl na ekologické stopě města Kopřivnice má
spotřeba energie (46 %) a spotřeba a výstavba (26 %). Účinným způsobem je proto například
snížení nové výstavy na orné půdě či trvalých travních porostech či revitalizace bronwfields.
Významný dopad by také mělo snížení spotřeby energií na území města (zejména u průmyslových
podniků, ale i u domácností) a zvýšení energetické efektivity.
Při vědomí výše uvedených východisek se město Kopřivnice rozhodlo k stanovení následujícího
cíle: Do roku 2022 zachová hodnotu ekologické stopy na hodnotě zjištěné za rok 2010, tedy nejvýše
5,87 gha. Biologická kapacita města se v uvedeném období nezmění, nebo její změna nebude
významná.

9. Vyhodnocení a návrh opatření v oblasti snižování emisí z lokálních topenišť
Oblast osvěty a informovanosti občanů
V této oblasti je nutné průběžně seznamovat občany s tématem znečištění ovzduší (což město
Kopřivnice již činí), s možnostmi úspor energie v domácnosti a použití čistších zdrojů energie
včetně obnovitelných. Realizovat to lze pomocí přednášek, informačních letáků, článků v městském
zpravodaji, na webu města či pomocí médií jako je lokální televize a rozhlas.
V květnu proběhl 2010 informační seminář pro veřejnost o dotačním programu Zelená úsporám za
účasti zástupců SFŽP, SFRB a ČHMÚ).
V říjnu 2011 proběhlo diskusní fórum zdravého města S vámi o všem? Ovšem! Tentokrát o
ovzduší. Akce proběhla za účasti zástupců místních firem Komterm a Tafonco, které jsou
podstatnými znečišťovateli ovzduší v Kopřivnici, a odborníků z ČHMÚ, ČIŽP, Krajské hygienické
stanice, Výzkumného energetického centra při VŠB-TU a neziskové organizace Arnika. Akce byla
vysílána v přímém přenosu v KTK a její záznam je společně s prezentacemi účastníků k dispozici
na webových stránkách odboru životního prostředí.
15. 2. 2012 informační kampaň Jak správně topit v malých topeništích, v centru Kopřivnice, kterou
pořádalo město ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem (VEC) VŠB-TU Ostrava a
občanským sdružením Arnika.
V roce 2008 byl zřízen tzv. Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici, který
v současnosti tvoří především webový portál www.zivotniprostredi.koprivnice.org s informacemi o
stavu životního prostředí na Kopřivnicku a informační panel LCD TV, který přenáší imisní data
z nejbližší stanice systému AIM ve Studénce (koncentrace polétavého prachu (prašný aerosol PM10,
a doplňková meteorologická mapa, teplota, počasí či stav řeky Lubiny na hlásném profilu B ve
Vlčovicích.
Je rovněž vhodné seznámit s problematikou znečišťování ovzduší lokálními topeništi také pedagogy
v místních školách, kteří mohou zapojit studenty – např. v rámci environmentální výchovy si
mohou vyzkoušet tzv. měření tmavosti kouře Ringelmannovou metodou či se zapojit do osvěty
obyvatel pomocí distribuce informačních materiálů.
Město již oslovilo učitele kopřivnických škol, kteří se zabývají ekologickou výchovou s nabídkou
účasti na zábavně vzdělávací akci "Jak správně topit", kde si děti mohly vyzkoušet měření spalin,
výpočty a odhad znečištění při topení dřevem a plasty, vyplnily kvíz, zkoušely rozdělat oheň bez
zápalek.
Oblast podpory výměny a modernizace zdrojů vytápění
Lze doporučit cíleně informovat obyvatele o možnostech čerpání dotací na pořízení nového
automatického kotle (aktuálně dotační program Moravskoslezského kraje a MŽP na výměnu kotlů),
například formou článků v obecním zpravodaji, na webu města, v rozhlase, na úředních deskách,
s odkazem na příslušné formuláře.
Pro podporu kladného vyřízení dotací je možné vytvořit poradenské místo. Vyškolený pracovník
zde může pomoci s vyplněním žádosti o dotaci či poskytnout informace o nejvhodnějších typech
vytápění. V dotazníkovém průzkumu uvedlo přání získat informace o možnostech dotací 32%
respondentů.
Obec může alespoň nepřímo podpořit výměnu zdrojů vytápění. Může například vytipovat
problematické lokality a objektů v individuální zástavbě a v oblastech, které nejsou plynofikovány a
napojeny na CZT. První možností je nabídnutí podpory (i finanční) na revizi, případně na seřízení
kotle. Další možností jsou cílené bezúročné půjčky sociálně slabým občanům. S cílem
modernizovat zdroje vytápění i u sociálně nejslabších občanů, kteří by na nový kotel nedosáhli ani

s dotací, zavedly některé obce bezúročné půjčky vytipovaným sociálně slabým obyvatelům obcí.
Příkladem v Moravskoslezském kraji mohou být obce Klimkovice nebo Písečná.
Pro omezení přechodu zejména lokálních topenišť na méně čisté způsoby vytápění, mají obce
k dispozici i tyto legislativní nástroje: dle § 3 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve
znění pozdějších předpisů, jsou právnické a fyzické osoby povinny, je li to pro ně technicky možné
a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních
zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto
zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Je důležité, aby k tomuto paragrafu bylo během
stavebního řízení důsledně přihlíženo.
Oblast nakládání s odpady jako prevence proti jejich spalování v lokálních topeništích
Celkem 21% respondentů v dotazníkovém průzkumu by uvítalo informace o možnostech snižování
odpadů – zejména prevence. V této oblasti lze doporučit zejména cílenou osvětu v možnostech
předcházení vzniku odpadů – informace o šetrném spotřebitelství, možnostech znovuupotřebení
materiálů a výrobků, zmapování možností, kde lze ve městě odevzdat např. starý textil, nábytek
apod. (bazary, charita a další).
V rámci projektu Realizace MA 21 aneb Živá Kopřivnice probíhá v letošním roce Infokampaň ke
třídění komunálních odpadů (plastu, papíru, skla, nápojového kartonu a kovu). Je zaměřena jak na
děti, tak i dospělé a seniory. Infokampaň tvoří:
 celodenní akce (např. Den Země, Den dětí apod.) a zhotovení návrhu propagačních letáčků
na tuto akci
 přednášky pro různé cílové skupiny se zaměřením na třídění základních komodit – tzn.
plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů, na způsoby třídění a místa určená
k odkládání odpadů
 oslovení alespoň dvou významných firem ve městě – infokampaň pro zaměstnance
(možnost propojení s přednáškami pro veřejnost)
 spolupráce v rámci Akademie III. věku
 ¨vytvoření brožurky Praktický průvodce tříděním odpadů v Kopřivnici
V dotazníku 52% respondentů přiznalo spalování odpadu v lokálních topeništích, 87% z nich však
uvedlo jako spalovaný materiál papír. Nevíme, zda jde o menší množství papíru na podpal, nebo
spalování většího množství papírového odpadu.
Je vhodné upozornit občany na nevhodnost spalování určitých druhů papíru (celobarevné letáky,
časopisy na lesklém papíru), které mohou být zdrojem škodlivin v ovzduší a zároveň upozornit, že
spalováním papíru (nejedná-li se tedy pouze o kousek na podpal), se ničí cenná surovina, která je
dobře recyklovatelná.
Možnosti jak s zbavit odpadu – 81% respondentů v dotazníku uvedlo, že je s možnostmi jak
se zbavit odpadu spokojeno. Přesto lidé několikrát zmínili přání mít častěji přistavené kontejnery na
velkoobjemový odpad a odpad ze staveb a dále na bioodpad a odpad ze zahrad. Zároveň 9 %
z těch, co přiznali v průzkumu pálení odpadu, uvedlo, že spaluje v lokálním topeništi starý nábytek
a dřevotřísku.
Mezi další opatření, které je možné učinit, patří tisk a distribuce samolepek na schránky kvůli
nevyžádané reklamě. Průměrná česká domácnost dostává ročně do schránek přes 300 letáků, což
představuje 15 až 20 kg papíru na rodinu. Město by tak mohlo ušetřit i náklady na recyklaci této
cenné suroviny. Náklady na sběr a svoz papíru nejvíce zatěžují ekonomiku odpadového

hospodářství měst a obcí (společnost EKOKOM financuje pouze recyklaci obalů, které tvoří 26 %
z vytříděného množství papíru).
Jako opatření proti spalování mokrého dřeva (nepatří do nádob na kompost), může město najít
místa, kde by tento odpad mohl být shromažďován. Následně lze tento odpad podrtit a využít buď
přímo k mulčování či pro výrobu kompostu. Případně po vysušení, lze tento odpad spálit například
při pálení čarodějnic (lze podpořit vznik veřejného tábořiště). Jinou možností je zakoupit drtič větví
a ten lidem zadarmo či menší poplatek půjčovat.
Lokální vytápění v objektech v majetku města
Dle dokumentu EPM jsou budovy s lokálním vytápěním v majetku města převážně v místních
částech Lubina, Vlčovice a Mniší a v okrajových částech města. Jsou zde využívány kotle na zemní
plyn.
Z hlediska emisí do ovzduší představují kotle na zemní plyn nízkoemisní zdroj vytápění.
Pro úspory energie a využití obnovitelných zdrojů lze do budoucna doporučit zvážit napojení na
CZT a snížení energetické náročnosti budov např. pomocí zateplení. Samo město v dokumentu
uvádí, že při případné výměně kotlů budou zvažovány i kotle na biomasu a to z hlediska využití
obnovitelných zdrojů a energetické soběstačnosti. V tom případě bude nutno zvážit emisní přínos
takovéhoto zařízení a při případné výměně dbát na pořízení nejmodernějšího spalovacího kotle na
biomasu s automatickým přikládáním, aby se zde množství emisí minimalizovalo.
V dokumentu MPZKO z roku 2006 je uveden záměr výstavby kotelny na biopalivo – výroba až 30
% tepla z biopaliva, likvidace biologicky rozložitelných odpadů z území města a regionu. Dle
informací poskytnutých pracovnicí městského úřadu by se kotelna na kombinovanou výroba
elektřiny a tepla měla začít realizovat v průběhu roku 2012, v současné době probíhá koncesní
řízení na investora projektu.

10. Závěr
Město Kopřivnice přistupuje k otázce zlepšování ovzduší aktivně. Má podrobně zpracovány
dokumenty k problematice, jako je např. místní program ke zlepšení kvality ovzduší. Velká část
obytných domů je připojena na plyn nebo CZT. Město také věnuje čas osvětovým aktivitám pro
občany, mimo jiné i v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům. Realizací opatření
navržených v této analýze může město Kopřivnice nejen dále přispět ke snížení emisí z lokálních
topenišť, ale také ještě více zlepšit odpadovou politiku města, coby prevenci proti spalování odpadů
v domácnostech.
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