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Kvalita ovzduší je vnímána občany velmi citlivě. Proč je to pro veřejnost tak vážné
téma? Expozice lidského organismu látkami z ovzduší je řádově v jednotkách procent.
Kvalitu života i délku dožití ovlivňuje daleko více životní styl a na ten máme zásadní
vliv přímo my, jednotlivci.
Přesto existují důvody pro tak citlivé vnímání problematiky ovzduší. Prvním důvodem
je skutečnost, že u ovzduší nemáme svobodnou volbu, musíme prostě dýchat takové,
jaké je. A dýcháme intenzivně celý život. Plícemi nám projede více jak 250 tisíc m3
vzduchu za 70 let života. Jediný způsob, jak můžeme ovlivnit, co dýcháme, je podílet
se na ochraně ovzduší. Buď zvýšením vlastní odpovědnosti při topení, používáním
vozidel nebo působením na okolí, sousedy, podniky a firmy.
Člověk vyrobil již přes 4 milióny druhů chemických látek, mezi které patří plasty, umělá
vlákna, barviva, léčiva, prací prostředky, průmyslová hnojiva, pesticidy a další. Jejich
výroba a použití jsou často spojeny se znečišťováním vod a ovzduší. Jsme velmi závislí
na energii a od počátku průmyslové revoluce většinu energie získáváme z fosilních
paliv – uhlí, ropy a zemního plynu.
Původní přírodní zdroje (sopečná činnost, požáry, rostliny, zemský prach) jsou emisně
velmi vydatné, mají však svůj řád, tj. umístění zdroje, časovou omezenost epizody.
Člověk přispěl k tomuto běžnému rytmu přírody bezohlednou činností energetiky,
průmyslu, dopravy, intenzifikací zemědělství, hromaděním odpadů a látek, které
příroda nezná.
Žijeme v technologicky propojeném světě, zahlceni informacemi a dezinformacemi.
Problematika ovzduší je dnes plná emocí, senzací a byznysu. Ať už získáme jakoukoliv
informaci, platí jednoduché pravidlo – vždy používat rozum.
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EMISE A JEJICH PŮVOD
EMISE – látky vystupující ze zdroje do prostředí
IMISE – látky (EMISE) rozptýlené v prostředí
TRANSMISE – látky přenesené atmosférou na dálku

EMISE

IMISE

význam termínu

vydávání, vysílání, vypouštění

příjem, absorbce

vztah ke zdroji

pro případ znečištění ovzduší jsou emise
všechno to, co konkrétní zdroj (nebo zdroje)
vypustí do ovzduší,
má svého konkrétního majitele

rozptýlené emise do
venkovního ovzduší,
nelze určit majitele

limit

omezuje množství škodlivin vypouštěných
konkrétním subjektem do venkovního ovzduší

stanoví znečištění
akceptovatelné pro ochranu
zdraví a vegetace v daném
místě

hodnota limitu

tuny, kilogramy ve vzdušnině za časovou
jednotku provozu zdroje

mikrogramy, nanogramy na m3
volného ovzduší

Ovzduší je znečišťováno primárně, kdy vstupují škodliviny do ovzduší přímo ze zdroje,
nebo sekundárně, kdy se vytvářejí škodliviny následnými procesy.
Rozdíl mezi emisními a imisními limity je zásadní a je dán jejich vznikem a úrovní
měřených koncentrací.
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CO JE TO SMOG A JAK VZNIKÁ
Smog je chemické znečištění atmosféry, způsobené lidskou činností. Chemické látky
rozptýlené v ovzduší s podporou slunečního záření vzájemně reagují. Směs těchto
látek významně ovlivňuje lidské zdraví.
Slovo SMOG vzniklo spojením anglických slov SMoke a fOG (kouř a mlha).
Vznik smogu je dán existencí zdrojů znečišťování ovzduší a vhodných meteorologických
podmínek. Na tvorbě smogu se podílejí průmyslové zdroje, lokální topeniště i doprava.
Vznik smogu podporuje teplotní inverze, vysoká vlhkost, pomalu proudící vítr a velká
intenzita slunečního záření. Tvar krajiny a nepřirozené překážky mohou smogové
epizody protahovat mnoho dní. Při smogových situacích neproudí vítr.
Meteorologické podmínky a smog

první výskyt
znečišťující látky
další nutné faktory
zdroje

klasický
Londýn
SO2, NO2, tuhé částice
mlha
spalování fosilních paliv

vliv na člověka

dráždění dýchacích cest

chemické reakce
čas výskytu nejhorších
epizod

redukční

fotochemický
Los Angeles
NOx, O3, HCx – VOC, CO
slunce
automobilová doprava
dráždění očí, ovlivnění nervového
systému
oxidační

zima (0 – 5 0C)

léto (25 – 30 0C)
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LONDÝNSKÝ SMOG
Vzniká kombinací emisí ze spalování tuhých paliv s mlhou. Je typický pro zimní období.
První epizody se objevují zpravidla v přechodném období, tj. na podzim, kdy dochází k
velkým rozdílům teplot ve dne a v noci. Dlouhotrvající smogové situace jsou
zapříčiněny zastavením pohybu znečištěného vzduchu a trvalým přísunem emisí ze
všech zdrojů.
Londýnský smog obsahuje zejména:
• oxid siřičitý
• oxid dusičitý
• prachové částice
Látky obsažené ve smogu mají převážně redukční vlastnosti. Smog vypadá jako
špinavá mlha a má svůj charakteristický zápach po spalování.
Velký londýnský smog
Londýnský smog je znám již z
římských dob. První opravdu
zdokumentované smogové
situace v Londýně byly již ve 14.
století a souvisely s počátky
využívání uhlí. Nejznámější
smogovou epizodou je však Velký
londýnský smog, který způsobil v
zimě 1952/53 přes 12 tisíc
úmrtí. Příčinou úmrtí tisíců lidí
bylo přelidněné město,
průmyslová expanze a zima.
Většina lidí v Londýně topila uhlím. Když přestal foukat vítr, inverze uzavřela smog v přízemní
vrstvě. Smrtící směs vydržela v Londýně 3 měsíce. Na základě Velkého londýnského smogu byly
přijaty první významné směrnice pro boj se smogem.
Zdravotní důsledky londýnského smogu
Existuje řada studií, které hodnotí vazbu mezi znečištěným ovzduším a zdravím. Nejvíce
rizikovou skupinou jsou děti, senioři a oslabení (astmatici, kardiaci). V důsledku vystavení
nadlimitním koncentracím suspendovaných částic PM10 zemřelo v roce 2013 předčasně v ČR
5 800 obyvatel.
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LOSANGELESKÝ SMOG
Tento typ smogu byl popsán ve 40. letech v Los Angeles. Na rozdíl od londýnského je
podmínkou vzniku dostatečné množství oxidů dusíku, uhlovodíků (zejména těkavých),
oxidů uhlíku a přízemního ozónu. Tuto směs většinou do ovzduší dodává ve velkých
městech doprava. K rozběhnutí typické fotochemické reakce je potřeba ještě intenzivní
sluneční záření. Díky němu vzniká kyslíkový radikál (aktivní kyslík), který je velmi
reaktivní a ihned se účastní řady reakcí.
Zdravotní důsledky losangeleského smogu
Fotochemický smog je jedním z nejzávažnějších problémů všech velkých měst Evropy.
Odhaduje se, že je mu vystaveno 30 % obyvatel evropských měst. V České republice
ovlivňuje tento typ smogu přes 80 % populace.
dýchací potíže
ovlivnění nervového systému
snížení imunity organismu
mutagenita, karcinogenita
genotoxicita
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ZLÍNSKÝ KRAJ A OVZDUŠÍ
Zlínský kraj patří dlouhodobě mezi regiony s velmi kvalitním ovzduším.
584 140 obyvatel
307 obcí
30 měst
2 142 km silnic
přes 270 tisíc vozidel
225 tisíc domácností
141 tisíc domů
30 tisíc kotlů na tuhá paliva
investice na ochranu životního
prostředí 2,05 mld. Kč

Zlínský kraj v číslech, Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ

Porovnání oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 2006–2014, Zdroj: Grafické ročenky ČHMÚ

Kvalita ovzduší ve Zlínském kraji může být ovlivněna kromě zdrojů znečištění také
terénem a počasím (rozptylovými podmínkami). Přestože patří Zlínský kraj k těm
“nejčistším” v ČR, na pětině území kraje byl v roce 2014 naměřený nadlimitní
benzo(a)pyren.
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PRŮMYSLOVÉ ZDROJE
Průmyslové zdroje znečišťování ovzduší jsou nejvíce diskutované, nejvíce kontrolované
a nejvíce medializované zdroje. V 70. letech byla negativně vnímána energetika, dnes
je to zejména metalurgie. Původně nastavené strategie vysokých komínů se ukázaly
jako nedostatečné, emitované látky se přesunou jinam a dochází tím ke sdílení
znečištění ovzduší na velkém území. Pokud je lokalizován průmyslový komplex
nevhodně, ovlivní naprosto zásadně situaci terén a lokální meteorologické podmínky.
Průmyslové zdroje mají stanoveno množství znečištění, které mohou do ovzduší
vypouštět. Tuto hranici, tzv. emisní limit či emisní strop, nesmí překročit. Dodržování
tohoto omezení je pravidelně měřeno a kontrolováno. Pokud by zdroj limit nesplnil, je
jeho provozovatel pokutován.
Srovnání průmyslových emisí tuhých částic
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Zdroj: Emisní bilance ČHMÚ 2014

Význam emisí z průmyslových komplexů pro Zlínský kraj je malý, tvoří pouze 2 % emisí
tuhých látek z celkových průmyslových emisí TZL v České republice. Tím se řadí na
třetí místo za Hlavní město Praha a Liberecký kraj. Příznivé jsou také emise oxidu
siřičitého a oxidů dusíku.
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Podíl typů zdrojů na znečišťování ovzduší
Tuhé znečišťující látky
Česká republika 2014 (%)

lokální topeniště
63 %

doprava
16 %

průmysl
22 %

Tuhé znečišťující látky
Zlínský kraj 2014 (%)

lokální topeniště
65 %
průmysl
15 %
doprava
21 %

Zdroj: Emisní bilance ČHMÚ

Největší podíl na znečišťování ovzduší mají stejně jako v České republice také ve
Zlínském kraji lokální topeniště a je nutné vzít v úvahu, že jsou v provozu maximálně
6 měsíců v roce!

Zdroj: Grafická ročenka ČHMÚ 2014

Mapa vyznačuje území, na kterém je překračován limit pro PM10 (částice prachu) více
než 35x za rok.
10

LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ
30 tisíc kotlů na tuhá paliva v domech v kraji
1 000 tun prachu z rodinných domů
až 59 kg prachu na rodinný dům s černým uhlím
až 249 kg prachu na rodinný dům s hnědým uhlím
5 rodinných domů vyrobí až 1 tunu prachu za rok
nevýhodou je komín v dýchací zóně
domy emise vyprodukují za 4–6 měsíců topné sezóny

Podle mnohých studií je ovzduší v malých obcích v topné sezóně podobné, jako v
průmyslových lokalitách. Velkou výhodou kraje jsou nadmořská výška a velmi dobré
rozptylové podmínky.
Co vzniká při spalování v domácím kotli
tuhé znečišťující látky
(TZL)

typickým problémem kotlů na tuhá paliva, kdy jsou tvořeny především
zbytky ze spalovaných paliv (tj. popel, saze, apod.)

oxid siřičitý (SO2)

historicky největší problém byl vždy při spalování uhlí, zejména hnědého s
vysokým obsahem síry; naopak výhodným palivem je dřevo, kde se síra
prakticky nevyskytuje

polyaromatické uhlovodíky
(PAH, PAU)

jsou nejzávažnějším problémem lokálních topenišť; podle statistik ČHMÚ
jich domácí kotle vypustí do ovzduší přes 65 % z celkového množství
emisí; příčinou jsou relativně nízké teploty spalování, nekvalitní palivo,
špatné provozní podmínky a spalování komunálního odpadu

dioxiny (PCDD/F)

vznikají za nízkých teplot (300–600 0C) při domácím spalování;
podmínkou jejich vzniku je přítomnost chloru; proto je velmi nevhodné
spalování odpadů, zejména plastů

formaldehyd

vzniká při spalování nábytku, ošetřeného dřeva

těžké kovy

uvolňují se při spalování odpadů, dřevo obsahuje některé kovy
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Kolik stojí teplo
Rodinný dům 100 GJ/rok, plocha 150 m2 (Zdroj: http://www.tzb-info.cz)
Palivo

spalování

spotřeba paliva

teplo (Kč)

teplá voda (Kč)

Hnědé uhlí

kamna na uhlí

5 662 kg

11 988

4 431

Černé uhlí

kamna na uhlí

4 412 kg

17 716

6 548

Koks

prohořívací kamna
na koks

2 218 kg

13 402

5 449

Dřevo

krbová kamna na
dřevo

4 653 kg

11 891

4 395

Dřevěné brikety

klasický kotel na
dřevo

3 715 kg

12 855

4 978

Dřevěné pelety

kotel na pelety

2 955 kg

11 210

4 748

Štěpka

kotel na štěpku

4 637 kg

8 356

3 236

Zemní plyn

kondenzační kotel

1 278 m3

11 992

5 418

Elektřina akumulace

akumulační nádrže

14 108 kWh

18 997

7 572

Elektřina přímotop

podlahové plochy

11 924 kWh

18 358

8 781

Tepelné čerpadlo

země/voda

3 510 kWh

5 950

2 016

Nejvíce domácností v ČR využívá připojení na CZT nebo plyn, 15 % domácností spaluje
tuhá paliva.
0,4

36 %
0,3

34 %

0,2

15 %
8%

0%
topný olej

elektřina

plyn

czt

tuhá paliva

6%
0

ostatní

0,1

Zdroj: Sčítání domů a bytů 2011, ČSÚ
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DOPRAVA
Doprava ovlivňuje zejména komunikace označované jako liniové zdroje. Emise z
dopravy přispívají ke skleníkovému efektu.
Doprava zásadně ovlivňuje krajinu a souvisí s ní také velké emise při stavbě dopravní
infrastruktury. Doprava je významným producentem odpadů v podobě olejů, pneumatik
a autovraků. Kromě lidského zdraví ohrožuje také rostlinné a živočišné druhy v jejich
prostředí – biotopy.
Doprava se podílí na tvorbě fotochemického smogu. Díky slunečnímu záření a oxidům
dusíku dochází ke tvorbě přízemního ozónu, který reaguje s řadou organických látek.
Výsledkem je směs, pro kterou je typický namodralý opar. Fotochemický smog je
jedním z nejzávažnějších problémů Evropy.
180

9
137,4

135

5,8
170,6

90

45

0

Zlínský kraj
Česká republika

6,8
43,5
TZL (kt/rok)

VOC (kt/rok)

NOx (kt/rok)

Srovnání emisí z dopravy ve Zlínském kraji s ČR, databáze REZZO 4, 2014 Zdroj: Emisní bilance ČHMÚ
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Rychlý přehled zdravotních účinků emisí z dopravy
látka

účinek

oxid uhelnatý (CO)

blokuje přenos kyslíku krví

oxidy dusíku (NOx)

dušení a nucení ke kašli, omezují přenos kyslíku krví, zvyšují pravděpodobnost
onemocnění dýchacích cest

uhlovodíky (HC)

některé skupiny uhlovodíků dráždí sliznici a oči, některé karcinogenní

prachové částice (PM)

přímo zhoršují dýchací funkce, synergický efekt s jinými látkami, nosič dalších
látek

oxid siřičitý (SO2)

vstřebává se v horních cestách dýchacích; automobilové emise obsahují sice
jen malé množství SO2, ale může násobit efekt dalších látek

přízemní ozón (O3)

toxický, snižuje plicní funkce, bolest hlavy, ovlivňuje nervový systém

polycyklické
aromatické uhlovodíky
(PAU)

karcinogenní, teratogenní, mutagenní

benzen (zástupce
VOC)

ovlivňuje nervový systém, imunotoxický, karcinogenní

aldehydy

dráždí oči, sliznice, způsobují poruchy dýchání, kašel, nevolnost, astma, kožní
alergie, zvyšují riziko rakoviny a leukémie

olovo (Pb)

olovo v emisích automobilů předtím desítky let způsobovalo především
poškození mozku u dětí včetně poklesu jejich inteligence

nanočástice

díky své velikosti mohou ovlivnit organismus na úrovni buňky, velmi široké
účinky

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY
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Suspendované částice PMx (…prašný aerosol, tuhé částice, polétavý prach)
Směs pevných a kapalných částeček, které se díky své velikosti a hmotnosti vznášejí,
jsou suspendovány.
Hlavní cestou vstupu prachu do lidského organismu jsou dýchací cesty.
Hrubé prachové částice (menší než 10 µm) jsou
zadržovány v horních cestách dýchacích, mohou být
spolknuty, vykašlány nebo vykýchány.
Menší částice (menší než 2,5 µm) se zachycují
postupně v horních cestách dýchacích.
Nejmenší částice (menší než 1 µm) pronikají
hlouběji až do plicních sklípků.
Prach je doslova všudypřítomný. Pochází z přírodních i antropogenních procesů. Kromě
spalovacích procesů, průmyslových technologií, pochází hodně prachu také ze
zemědělské činnosti, stavebnictví, dopravy.
Samotný prach nemá toxické, ale mechanické účinky – drážděním sliznic dýchacích
cest, spojivek očí a pokožky, u citlivějších osob i alergickými reakcemi. Prostřednictvím
suspendovaných částic se mohou do organismu dostávat další látky, které jsou
nebezpečné, např. polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny. Tyto látky mohou
mít karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní účinky.

µg/m3

LIMIT

PM10

typ limitu

důsledky překročení limitu

50

24hodinový

vzestup celkové úmrtnosti o 0,5 % při zvýšení 24hodinové
průměrné koncentrace částic PM10 o 10 µg/m3

PM10

40

roční

vzestup celkové úmrtnosti o 3 % při zvýšení roční
průměrné koncentrace částic PM10 o 10 µg/m3

PM2.5

25

roční

podobně jako u PM10

Krátkodobé i dlouhodobé expozice vedou ke zvýšení úmrtnosti, zvýšení počtu příznaků
onemocnění dýchacího a kardiovaskulárního systému, zvýšení počtu akutních
hospitalizací a zvýšené spotřebě léků.
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Benzo[a]pyren (skupina PAU – PAH)
Je polycyklický aromatický uhlovodík s 5 benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a
mutagenní. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až
600 °C. Jedná se o odolnou látku, která je v prostředí velmi stabilní.
Do ovzduší se dostává zejména spalováním fosilních paliv. Statisticky největším
zdrojem emisí benzo(a)pyrenu v ČR jsou lokální topeniště, až 75 %. Velký význam mají
průmyslové procesy, jako je výroba železa, koksu, zpracování ropy a ropných produktů.
Benzo(a)pyren je významně obsažen také v emisích z dopravy.

Mapa průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v ČR 2014. Zdroj: Grafická ročenka
ČHMÚ

Benzo(a)pyren může vyvolat rakovinu, poškození dědičných vlastností. Může také
poškodit reprodukční schopnost, poškodit plod v těle matky, vyvolat reakci při styku s
kůží. Je vysoce toxický pro vodní organismy.
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Oxid siřičitý SO2
Oxid siřičitý se v přírodě vyskytuje zejména v sopečných plynech a při vstupu do
stratosféry se podílí na tvorbě kyseliny sírové. Nejvýznamnější antropogenní zdroj je
spalování zejména uhlí, nafty atd. Po odsíření elektráren problém vysokých
koncentrací SO2 zmizel.
Oxidy dusíku (NO + NO2 = NOx)
Z hlediska ochrany ovzduší se pod termínem oxidy dusíku (NOx) rozumí směs oxidu
dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). NO2 je agresivní, prudce jedovatý plyn s
charakteristický odporně nasládlým zápachem. Do ovzduší se emise NOx dostávají
převážně jako produkt spalovacích procesů. Oxid dusnatý silně dráždí dýchací cesty,
způsobuje cyanosu a brání tak přenosu kyslíku v krvi, hemoglobin mění na oxidovaný
methemoglobin. Nitrosní plyny jsou podezřelé z karcinogenity. Poškozují rostliny,
účastní se vzniku smogu a poškozují ozonovou vrstvu.
Troposferický ozon O3
Existence ozonu v troposféře je známa více než 150 let. Stratosférický ozon je pro
Zemi a pro existenci života na ní prospěšný, protože tvoří ozonovou vrstvu. Naopak
troposférický, neboli přízemní ozon je zdraví škodlivý.

Mapa průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v ČR 2014. Zdroj: Grafická ročenka ČHMÚ

Výskyt ozonu závisí na sluneční aktivitě.
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Oxid uhelnatý CO
Vzniká nejčastěji procesy založenými na spalování uhlíkatých paliv za nízké teploty a
nedostatku kyslíku, kdy nedochází k úplné oxidaci uhlovodíků na oxid uhličitý a vodní
páru. Je obsažen v emisích z automobilů, což je důvodem vysokých koncentrací podél
komunikací. Vysoké koncentrace CO vznikají při špatném spalování v domácích kotlech.
Na emisích oxidu uhelnatého se nejvíce podílí lokální vytápění domácností – přes
50 %.
Těžké kovy (As, Pb, Cd, Ni, Hg)
Těžké kovy znečišťují ovzduší zejména při spalování fosilních paliv, při výrobě kovů a
vlivem dopravy. Vyšší koncentrace těžkých kovů se v současnosti objevují ojediněle a
lokálně. Nebezpečí těžkých kovů spočívá spíše v jejich možném přechodu a akumulaci
v jiných složkách životního prostředí.
Dioxiny
Dioxiny vznikají jako produkty spalování obecních odpadů, avšak také při procesu
hoření běžně používaného topiva, jako je dřevo či uhlí, nebo třeba i při kouření cigaret.
Nejvýznamnějším zdrojem jsou hutní komplexy a spalovny. Nejspolehlivější způsob
odstranění rozklad při teplotách přesahujících 1 000 °C. Dioxiny jsou velice stabilní –
persistentní – a nejčastěji se vážou na tuky a mají vysokou schopnost bioakumulace.
Ovlivňují imunitní systém a nervovou soustavu. V některých případech mohou být i
karcinogenní.
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IMISNÍ SITUACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI
K překračování imisních limitů dochází ve Zlínském kraji u stejných škodlivin jako jinde
v České republice, tedy u PM10, benzo(a)pyrenu a přízemního ozonu.

zóna/aglomerace
Zlínský kraj
Česká republika

PM10 – roční
průměr

PM10 36 max.
koncentrace

PM2.5

benzo(a)pyren

-

4,95

-

18,53

0,41

8,16

1,79

10,67

Problémem kraje nejsou trvale vysoké koncentrace, ale kombinace vydatnosti
lokálních zdrojů se špatnými rozptylovými podmínkami. V lednu 2016 byl na stanicích
v kraji krátkodobě naměřen 4násobek denního limitu PM10. Na 5 % plochy kraje byl v
roce 2014 překročen denní imisní limit pro PM10 více jak 35 dnů v roce. Na téměř 19
% plochy Zlínského kraje je překračován limit pro benzo(a)pyren.

Území, na kterém došlo k překročení denního limitu PM10, Zdroj: Grafická ročenka ČHMÚ
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Dlouhodobý imisní trend na stanicích ve Zlíně
ISKO 1621

ISKO 1510

50

LIMIT
PM10 (ug/m3)

38

25

13

2005

2010

2013

2014

Průměrné roční koncentrace PM10 na stanicích ve Zlíně, Zdroj: Tabelární ročenky ČHMÚ

Stanice 1510 vykazuje u PM10 trvale klesající trend. Stanice 1621 je umístěna v
centru města a je více závislá na lokálních podmínkách.
Monitorovací stanice ve Zlínském kraji
označení stanice

lokalita

vlastník

ZOTM 1961

Otrokovice – město

Město Otrokovice

ZSNV 1134

Štítná n. Vláří

ČHMÚ

ZTNV 2068

Těšnovice

ČHMÚ

ZUHR 1479

Uherské Hradiště

ČHMÚ

ZVMZ 2069

Valašské Meziříčí

ČHMÚ

ZVSH 1359

Vsetín – hvězdárna

ČHMÚ

ZZLN 1510

Zlín (Zlínské vodárny)

ČHMÚ

ZZLT 1621*

Zlín (Areál Svit)

Město Zlín

* stanice v rekonstrukci
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LEGISLATIVA
Základními právními předpisy v oblasti ochrany ovzduší v ČR jsou zákon č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, a zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Hlavním cílem platného zákona o ochraně ovzduší je snížit úroveň znečištění, tam kde
je kvalita ovzduší již špatná a udržet a nezhoršit ji tam, kde je dobrá. Snahou je
individuální přístup ke zdrojům.
Zákon stanovuje:
• práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
• nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší
• působnost správních orgánů
• opatření k nápravě
• sankce
Součástí zákona jsou:
•
•
•
•
•
•

imisní limity (příloha č. 1)
stanovení zón a aglomerací (příloha č. 3)
základní povinnosti v měření emisí (příloha č. 4)
definice smogové situace a pravidla varovného systému SVRS
nízkoemisní zóny pro města a obce
kompenzační opatření

Imisní limity pro ochranu zdraví
Imisní limity jsou uváděny jako maximální průměrná koncentrace dané látky za časový
interval a u vybraných látek také jako maximální počet překročení daného limitu za
kalendářní rok.
Limit je společenská dohoda. Vychází z aktuálních znalostí nebezpečných vlastností
posuzovaných látek. Většina látek má bezprahové účinky, tedy mají vliv na zdraví vždy.
Podkročení limitu znamená, že případné onemocnění bude u posuzovaných látek na
společensky přijatelné úrovni.
Pro jednotlivé látky jsou zároveň uvedeny meze pro posuzování. Jedná se o kritérium
pro monitoring a modelování.
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Imisní limity jsou součástí zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a jsou uvedeny
v příloze č. 1. Samostatně jsou definovány limity pro ochranu zdraví a pro ochranu
ekosystémů a vegetace.
Znečišťující látka

Doba
průměrování

Imisní limit
[µg.m-3]

1 hodina

350
max. 24x za rok

24 hodin

125
max. 3x za rok

1 hodina

200
max. 18x za rok

SO2

NO2
kalendářní rok
24 hodin
PM10

40
50
max. 35x za rok

kalendářní rok

40

PM2.5

kalendářní rok

25

Pb

kalendářní rok

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

10 000

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120
max. 25x
průměr za 3 roky

benzen

kalendářní rok

5

Tabulka vybraných imisních limitů, Zdroj: Příloha 1 zákona o ochraně ovzduší

Emisní limity
Emisní limity jsou nejvýše přípustná množství látek vypouštěných do ovzduší ze zdroje
znečišťování ovzduší. Vyjadřují se jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky v
odpadních plynech nebo hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času.
Vzhledem k tomu, že emisní limit je vázaný na technologii a zdroj, není možné ho
vyjádřit jednoduše jako imisní limit.
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Kjótský protokol
Kjótský protokol byl přijat v prosinci roku 1997 a jsou v něm vymezeny cíle a způsoby
snižování skleníkových plynů. Českou republikou byl Protokol ratifikován 15. 11.
2001, má celkem 190 smluvních stran. V prosinci 2012 byl na konferenci smluvních
stran schválen dodatek, kterým byla rozšířena snaha snížit do roku 2020 emise
skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990. Redukce se týkají emisí oxidu
uhličitého (CO2), metanu (CH4), oxidu dusného (N2O), hydrogenovaného fluorovodíku
(HFCs), polyfluorovodíku (PFCs) a fluoridu sírového (SF6), vyjádřených ve formě
ekvivalentu CO2, tzv. uhlíkového ekvivalentu.

Regulace průmyslových zdrojů – smog
Smogový varovný a regulační systém (SVRS) provozuje ČHMÚ na základě pověření
Ministerstvem životního prostředí. SVRS umožňuje regulaci zdrojů znečišťování
ovzduší, které významně ovlivňují kvalitu ovzduší daného území. Sledují
sesuspendované částice PM10, oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a troposférický
ozon (O3).
Území České republiky bylo pro účely SVRS rozděleno do 15 oblastí pro částice PM10 a
13 oblastí pro oxid siřičitý a oxid dusičitý, které převážně kopírují území jednotlivých
krajů.
Na základě dlouhodobého hodnocení ČHMÚ byl vytvořen seznam reprezentativních
stanic, podle jejichž měření je vyhlašována smogová situace a regulace zdrojů. Tento
seznam je uveden ve Věstníku MŽP.
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JAK SE MĚŘÍ OVZDUŠÍ
Ochrana čistoty ovzduší na území České republiky má více než 50letou historii. V 90.
letech vznikla na celém území ČR automatizovaná síť sledování kvality ovzduší (ISKO)
zaměřená na oxid siřičitý, prach a oxidy dusíku. Významným zlomem konce 90. let bylo
odsíření elektráren a pokles emisí prachových částic. Postupně se pozornost zaměřila
na sledování jemných částic PM10 a ozonu.
V současnosti existují 2 základní linie monitoringu ovzduší. Sledování kvality ovzduší
provádí ČHMÚ Praha jako organizace zřízená pro tento účel Ministerstvem životního
prostředí. Výsledky slouží k řízení kvality ovzduší v ČR a veškerému reportingu. Měření
ČHMÚ je již dlouhou dobu propojeno se Systémem monitorování zdravotního stavu
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, který realizuje Státní zdravotní ústav a
Zdravotní ústavy pověřené Ministerstvem zdravotnictví. Oba systémy spolupracují a
vzájemně sdílejí data. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách ČHMÚ
www.chmi.cz.

AIM Automatický imisní monitoring
automatické přístroje
minutové, hodinové koncentrace

MIM Manuální imisní monitoring
odběrová čerpadla
24hodinové průměry
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Monitorované látky
Základní monitoring je zaměřený na všechny látky, které jsou uvedeny v zákoně o
ochraně ovzduší, a existuje pro ně limit:
• prašný aerosol/suspendované částice PM10, PM2.5 a lokálně PM1
• plynné škodliviny SO2, CO, NO/NO2, O3
• těkavé organické látky (benzen, toluen, styren)
• obsahy vybraných těžkých kovů v PM10 – As, Pb, Cd, Ni, Hg
• obsahy vybraných PAU – benzo(a)pyren + 11 dalších toxických látek
Výběr měřených látek na konkrétní stanici se řídí znalostí lokality a není na všech
stanicích stejný.
ISKO – Informační systém kvality ovzduší
Každoroční hodnocení kvality ovzduší vychází z dat Informačního systému kvality
ovzduší (ISKO), který provozuje ČHMÚ. Mimo údajů ze stanic imisního monitoringu
ČHMÚ přispívají do ISKO další organizace, které se podílejí na sledování znečištění
venkovního ovzduší v České republice (např. Zdravotní ústavy, Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, ČEZ, městské úřady).
Index kvality ovzduší (IKO)
ČHMÚ vytvořilo metodiku, která hodnotí kvalitu ovzduší podle naměřených koncentrací
škodlivých látek ve stupnici.

SO2

NO2

CO

O3

PM10

1h
µg/m³

1h
µg/m³

8h
µg/m³

1h
µg/m³

1h
µg/m³

velmi dobrá

0 – 25

0 – 25

0 – 1 000

0 – 33

0 – 20

2

dobrá

25 – 50

25 – 50

1 000 – 2 000

33 – 65

20 – 40

3

uspokojivá

50 – 120

50 – 100

2 000 – 4 000

65 – 120

40 – 70

4

vyhovující

120 – 350

100 – 200

4 000 – 10 000

120 – 180

70 – 90

5

špatná

350 – 500

200 – 400

10 000 – 30 000

180 – 240

90 – 180

6

velmi
špatná

nad 500

nad 400

nad 30 000

nad 240

nad 180

Index

Kvalita ovzduší

1
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PÁR DOPORUČENÍ
Co nespalovat v kamnech

• Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
• Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo
•
•
•
•
•

patří do sběrného dvora.
Nápojové kartony patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky, časopisy, papír patří do tříděného odpadu nebo do
sběrného dvora.
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu.
Nebezpečné odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru.

Při spalování plastů vzniká nejvíce jedovatých látek. V žádném domácím
topeništi se nevytváří teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky
bezpečně zlikvidovaly.

KOTEL NA UHLÍ

KRBOVÁ KAMNA

300 - 650 0C

200 - 400 0C
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Pravidla šetrné jízdy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvažujte využití auta, spojujte cesty i přepravu osob.
Pokud je to možné, omezte cesty na krátkou vzdálenost.
Vyhněte se dopravním špičkám a přetíženým trasám.
Dobře si vyberte auto, a to včetně nutné velikosti.
Pečujte o auto (servis, materiály, čistota).
Dbejte na správný způsob jízdy – plynulá a neagresivní jízda (brzda, plyn).
Jezděte v nízkých otáčkách, příliš vysoké otáčky znamenají hluk a vyšší
spotřebu.
Nevozte zbytečné věci, každých 100 kg vás může stát 0,5 l paliva.
Motorem brzděte jen výjimečně.
Vyberte si pneumatiky s nízkým valivým odporem.
Podporujte šetrné druhy dopravy.
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10 zlatých pravidel slušného chování
1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého
komína.
2. Suš dřevo minimálně 1 až 2 roky – více se ohřeješ a bude z toho méně
kouře.
3. Nespaluj odpadky.
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas
(neplatí pro automaty a zplyňovací kotle).
6. Pravidelně čisti kotel a komín (najdi si svého kominíka na stránkách
Společenstva kominíků ČR).
7. Dle svých možností používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

Vždy mysli na sebe a na své blízké.
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Zdroje informací
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Multimediální ročenka životního prostředí, http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php
Integrovaný registr znečišťování, http://www.irz.cz
Státní zdravotní ústav, http://www.szu.cz/
Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz
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Použité a používané zkratky
BAT
BREF
ČHMÚ
ČIA
ČIŽP
KHS
REZZO
GIS
IMS
IPPC
IRZ
MSK
CZT
PAU
PM10
PM2.5
PMx
TZL
SO2
NO2
NO
O3
CO
Pb
As
Cd
Ni
Hg
VOCs
B(a)P

Best Available Techniques – Nejlepší dostupné techniky
Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách
Český hydrometeorologický ústav
Český institut pro akreditaci
Česká inspekce životního prostředí
Krajská hygienická stanice
Registr znečišťujících látek (Emisní bilance)
Geografický informační systém
Imisní monitorovací systém
Integrated pollution prevention and control – Integrovaná prevence
Integrovaný registr znečišťování
Moravskoslezský kraj
Centrální zásobování teplem
Polyaromatické uhlovodíky
Suspendované částice – částice s aerodynamickým průměrem 10 µm
Suspendované částice – částice s aerodynamickým průměrem 2,5 µm
Suspendované částice, x označuje velikost částic v mikrometrech
Tuhé znečišťující látky
Oxid siřičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusnatý
Ozon
Oxid uhelnatý
Olovo
Arsen
Kadmium
Nikl
Rtuť
Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky
Benzo(a)pyren
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