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Stávající regulace – zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší
§ 16 – Povinnosti osob

Odst. 4 – V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami.

Odst. 5 - Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro
spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem
jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro
jeho odstranění podle zákona o odpadech. Při stanovení podmínek nebo
zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění
ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
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Stávající regulace v praxi…

• 29 MČ = 29 originálních přístupů

• Regulace zcela bez ohledu na kvalitu 
ovzduší v místě

PŘITOM BRNO…

• má největší počet SSO v přepočtu na 
obyvatele, kde lze tento odpad odevzdat

• má městkou Centrální kompostárnu Brno

...CHYBÍ ODVAHA NEBO DATA?



Motivace…

Jaké látky a v jakém množství jsou emitovány do
ovzduší při pálení zahradního odpadu?

Jakým koncentracím je vystaven sám palič?

Je smysluplná dosavadní regulace spočívající v
koncentraci těchto činností do tzv. pálících dnů?

Je to skutečně „akceptovatelná“ činnost v
obydlených oblastech?

→potřebujeme data z měření konkrétního
pálení!
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Monitoring pálení – lokalita
Monitoring pro JMK provedlo Centrum dopravního výzkumu

Lokalita Lažánky u Veverské Bítýšky – sportovní areál 
- 750 m od obytné zástavby,
- > 50 m od hranice lesa,
- požární dozor SDH Lažánky,
- dostatečně kapacitní přípojka elektřiny – 220 V
- řádně nahlášeno HZS JMK dle zákona o požární ochraně
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Monitoring pálení – spalované materiály
Měření spočívalo v založení kontrolovaného ohniště a 
spalování různých typů suchého rostlinného materiálu –

a) tráva, popř. směs s obsahem trávy min. 80 % objemu

b) listí, popř. směs s obsahem listí min. 80 % objemu

c) dřevo (směs listnatých a jehličnatých dřevin běžně
spalovaných v otevřených ohništích)

d) směs a) – c) v objemovém poměru 1:1:1

Každý druh materiálu byl spalován odděleně tak, aby se
měření jednotlivých druhů materiálů navzájem
neovlivňovalo.
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Monitoring pálení – měřicí technika
K identifikaci plynných škodlivin byl použit 
kontinuálně měřící přístroj Airpointer (Recordum
Messtechnik GmbH, Rakousko) 

Přístroj Airpointer je kompaktní, integrovaný, 
vícesložkový měřící systém pro měření škodlivin 
v ovzduší se zabudovanou jednotkou regulace 
teploty, nulového vzduchu a systémem pro sběr 
a zpracování údajů. 

Hlavní výhoda je provoz na 220 V přípojku el. energie

Hlavice pro průběžné nasávání vzdušniny je ve výšce 
cca 1,8 m nad terénem. 

Měřené látky - NOx, CO, SO2, PM10, PM2,5, PM1, PAH 
a PCDD/F). 
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Monitoring pálení – průběh měření
Kontrolované založení ohně ze suchého 
palivového dřeva

Postupné přidávání suchého „zahradního odpadu“ v takovém 
množství, aby se mohl velmi rychle opět rozhořet
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…průběh měření
Plán byl postupně ROZUMNĚ přidávat 
materiály tak, aby monitoring pálení každého 
z materiálů proběhl v délce cca 4 h…
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Výsledky měření
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…a v Lažánkách je uklizeno a obnovena alej
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Tisková zpráva - https://www.jmk.cz/content/25025
Zpráva + infografiky - https://jmk.brandcloud.pro/cs#/document/13157/130625

https://www.jmk.cz/content/25025
https://jmk.brandcloud.pro/cs#/document/13157/130625
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