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Stanovisko odboru ochrany ovzduší  

ke št ěpkovacím za řízením d řevní hmoty a jejich za řazení  

podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochran ě ovzduší, v platném zn ění 

 

Vzhledem k častým dotazům, které se týkají štěpkovacích zařízení dřeva, uvádí odbor ochrany 

ovzduší následující stanovisko z hlediska požadavků legislativy ochrany ovzduší. 

  

Dle § 2 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen zákon 

o ochraně ovzduší), je mobilním zdrojem „samohybná a další pohyblivá, případně přenosná 

technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo 

je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení“.  

Mezi mobilní zdroje kromě dopravních prostředků patří také menší zařízení vybavená 

spalovacím motorem, který je zabudován jako nedílná součást jejich technologického vybavení, 

např. zahradní drtiče dřeva, pily, motorové sekačky a jiná obdobná zařízení. Mobilními zdroji 

jsou tedy i dotazovaná štěpkovací zařízení na zpracování dřeva (např. ke zkracování větví 

stromů nebo keřů kolem komunikací a k další údržbě vegetace). Naopak zařízení či technické 

jednotky, které je možné přemístit, ale kde hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek není 

pohonná jednotka tohoto zařízení nebo jednotky, ale jiná činnost, pro kterou jsou tato zařízení 

určena, je třeba kategorizovat jako stacionární zdroje a takto s nimi nakládat. Pro kategorizaci 

na mobilní a stacionární zdroje je tedy rozhodná skutečnost, že u mobilních zdrojů je 

znečišťování ovzduší obvykle vyvoláno pohybem zdroje znečišťování, zatímco stacionární zdroj 

je sice možné přemístit (nebo se může přemístit sám svým vlastním pohybem), ale ke 

znečišťování ovzduší dochází na konkrétním místě a nikoliv vlivem přesouvání zdroje 

znečišťování. 

Mezi stacionární zdroje tak patří např. přemístitelné (mobilní) drtičky kameniva, stavební suti 

a podobných materiálů, přemístitelné výrobny atd. Do skupiny stacionárních zdrojů je proto třeba 

zařadit i větší štěpkovače či drtiče dřeva, pokud hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek není 

pohonná jednotka tohoto zařízení, ale samotná činnost štěpkování či drcení dřeva.  
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Pokud se v případě štěpkovače či drtiče dřeva jedná o stacionární zdroj, musí jeho provozovatel 

plnit povinnosti stanovené v § 17 zákona o ochraně ovzduší. Pokud v těchto zařízeních dochází 

ke zpracování dřeva o roční spotřebě materiálu větší než 150 m3 včetně, lze jej zařadit pod kód 

7.7. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. V tomto případě platí povinnosti dané vyhláškou 

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (kód 6.6. přílohy č. 8).  

 

Způsob zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování je uveden v § 6 zákona o ochraně 

ovzduší. Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel u znečišťující látky, pro kterou má stanoven 

specifický emisní limit nebo emisní strop, anebo, pokud je tak výslovně stanoveno v prováděcím 

právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující látky, pro niž má stanovenu pouze 

technickou podmínku provozu.  

 

Úroveň znečišťování se zjišťuje měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné 

technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, rozhodne v souladu s § 6 

odst. 2 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně 

znečišťování se namísto měření použije výpočet. V případě většiny štěpkovačů 

s nedefinovaným výduchem se bude jednat o tento případ, neboť jejich technické uspořádání 

obvykle nedovoluje provést měření emisí v souladu s příslušnými normami. Možné způsoby 

výpočtu stanovuje vyhláška č. 415/2012 Sb. v § 12. Konkrétní způsob výpočtu pro daný zdroj 

stanovuje krajský úřad v povolení provozu podle § 12 odst. 4 písm. b) zákona o ochraně 

ovzduší.  
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