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ANOTACE 

DOSTÁLKOVÁ, Alena. Smogová situace na území města Ostravy a návrh opatření k jejímu 

omezení či zamezení. [Bakalářská práce]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 49 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou smogových situací na území města Ostravy, jak 

působí na zdraví obyvatelstva, životního prostředí a zda je nutné vyhlásit krizový stav.  

První kapitola se zabývá teoretickým vyjádřením jednotlivých pojmů, které jsou k této 

problematice vymezeny. V dalších kapitolách je vytyčeno a popsáno území, na kterém se 

provádí analýza možné délky trvání smogové situace a dále je popsáno, co všechno jí 

ovlivňuje, co způsobuje a jak se vyhlašuje a ukončuje. Dále je zde popsáno, zda by měl být 

vyhlášen krizový stav při smogových situacích. 

V poslední kapitole jsou uvedeny programy, které se zabývají snižováním emisí. Zmíněny 

jsou, jak národní program, tak krajský program a jiné iniciativy města Ostravy v této 

problematice. 

Klíčová slova: smogová situace, Ostrava, regulační opatření 

ANNOTATION 

DOSTÁLKOVÁ, Alena. Smog situation in Ostrava and proposed measures to avoid or 

reduce it. [Bachelor Thesis]. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, 2013. 49 p. 

This bachelor’s thesis is aimed on smog situation issue in Ostrava city area and its influence 

on population health, environment and whether state of emergency should be declared. First 

part of the thesis explains theoretical terms that applies to the issue.  Next parts consist of 

description and delimitation of the area that is analyzed for possible duration of smog 

situation and further it is described with what the situation is influenced and caused and how 

the beginning and end is announced.  Further it is described in what cases state of emergency 

should be declared under smog situation. 

In the last part of the thesis you can find programmes that deal with reduction of emission 

such as national programme, regional programme and other Ostrava city activities in this 

issue. 
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ÚVOD  

Zpívá známý písničkář Jaromír Nohavica ve své písni „až to se mnou sekne“ o osudu nás 

všech, co žijeme na území města Ostravy?  

Když se řekne ovzduší, mělo by nás napadnout, že ovzduší je součástí životního prostředí, 

ve kterém žijeme. A proto bychom se měli snažit, aby bylo co nejčistší a nejpřirozenější.  

A to z důvodu, že v něm bydlíme, vychováváme naše děti a trávíme v něm spoustu času. 

Ovzduší tedy chápeme jako něco, co nás obklopuje a co dýcháme. Ve vzduchu má své 

zastoupení kyslík, dusík, a celou řada plynů, par a aerosolů, které člověk dýchá. Zcela čisté 

ovzduší nikdy neexistovalo, ale bylo čistší, nežli je teď. S rozmachem průmyslu začalo 

docházet ke znečišťování a obyvatelstvo se začalo o tento problém zajímat. Jak jsem již 

výše zmínila, ovzduší je to co dýcháme. Proto bychom měli dbát na to, aby bylo co 

nejméně poskvrněné. Opak je ale pravdou. Každého obyvatele Moravskoslezského kraje  

a speciálně statutárního města Ostravy napadne ke slovu ovzduší jen přívlastek znečištěné. 

Čí je to vlastně vina, že se nám špatně dýchá a objevují se u obyvatelstva zdravotní 

problémy, které jsou mnohdy velmi závažné? Těchto otázek je mnoho a proto jsem se 

rozhodla na některé z nich odpovědět ve své bakalářské práci. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy navrhnout opatření k omezení či eliminaci smogových 

situací v Ostravě. Když jsem se podívala na cíl své práce, řekla jsem si, že to nebude 

nejlehčí věc, kterou jsem si mohla vybrat, a to z důvodu toho v jaké době žijeme. Již v 18 

století, kdy začalo docházet k rozvoji průmyslu a hlavně k objevu černého uhlí, se začaly 

budovat průmyslové areály, které se rozvíjely a začaly znečišťovat ovzduší. Pro nikoho to 

nebyl velký problém, protože měli lidé práci, a to bylo pro některé nejdůležitější. Osobně 

se domnívám, že pro obyvatelstvo Ostravy je stále práce důležitá, protože dnešní 

ekonomické podmínky pro život nejsou nejlepší, ale proč bychom měli obětovat své 

zdraví? Mnoho lidí se začalo zajímat o to, co vlastně dýcháme a to je vidět hlavně na počtu 

sdružení, která se zakládají na území Moravskoslezského kraje, dále také různé petice, 

které se na zlepšení ovzduší podepisují. A v neposlední řadě různé besedy, které jsou na 

toto téma neustále vedeny a snaží se šířit informace o škodlivinách v ovzduší. Bohužel to 

je tak všechno, co my, jakožto obyvatelstvo Ostravy, můžeme udělat. Konat za nás musejí 

jiní. Zda se jim daří zlepšit naše město, ve kterém žijeme či nikoliv, to už bude jednou  

z otázek mé bakalářské práce. 



2 

 

REŠERŠE LITERATURY 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 Tento zákon se zabývá ochranou ovzduší, snižováním úrovně znečišťování, tak aby 

byla omezena rizika pro lidské zdraví. Upravuje přípustné úrovně znečištění  

a znečišťování ovzduší a způsob jeho posuzování. Ve vztahu k dané problematice 

vymezuje pojmy, jako jsou emise, imise, imisní limity, znečišťující látka, smogová 

situace a další, které najdeme hned v první kapitole. 

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 

rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. 

 Tato vyhláška vzhledem k problematice mé práce obsahuje způsoby a podmínky 

posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, dále rozhoduje, jak se bude 

informovat veřejnost o úrovni znečištění. V neposlední řadě se zabývá rozsahem 

informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

 Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

samosprávných celků a pravá a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením a při ochraně kritické infrastruktury a evropské 

kritické infrastruktury. Vzhledem k této bakalářské práci jsem z tohoto zákona 

použila pojmy, jako je krizová situace, krizový stav a aplikovala jsem je 

v podkapitole, které se zaměřuje na to, zda má být vyhlášen krizový stav při 

smogových situacích. 

Typový plán „Dlouhodobá inverzní situace“ 

 Tento plán pojednává o vzniku dlouhodobé inverzní situace za špatných 

povětrnostních podmínek a definuje, kdy se stává z této situace, situace krizová. 

Tento dokument mi v mé bakalářské práci vymezil, kdy dochází k smogové situaci 

a jakým způsobem ji lze řešit. 
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ŠIMONOVÁ, K. Analýza vývoje kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. [Bakalářská 

práce]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2011. 

 Autorka této bakalářské práce analyzovala kvalitu ovzduší  

v celém Moravskoslezském kraji. Popsala zdroje znečištění, znečišťující látky a 

také, jak často dochází k překročení imisních limitů na tomto území, což je pro mou 

práci také důležité, s tím rozdílem, že jsem se v některé části zaměřila pouze na 

Ostravu samotnou.  

HRABOVÁ, A. Ochrana ovzduší v Moravskoslezském kraji. [Bakalářská práce]. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2011. 

 V této bakalářské práci se pojednává o ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

Vzhledem k problematice mé bakalářské práce jsem zde mohla najít programy pro 

zlepšování kvality ovzduší, kterou jsou pro mou práci důležité. 

HERČÍK, M., Životní prostředí. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita, 2006. ISBN 80-248-1073-5 

 Tato publikace pojednává o dalších důležitých pojmech, které souvisejí s ochranou 

ovzduší a poskytuje i jiné definice než ty z legislativy. Zabývá se celkově ochranou 

životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

V této části si vymezím nejdůležitější legislativu k této problematice a určím pojmy, které 

se k tomuto tématu váží a jsou definovány právě v legislativě.  

V současné době vyšel nový zákon, který se zabývá ochranou ovzduší a to je zákon č. 201 

z roku 2012. Spolu s tímto zákonem byla vydána vyhláška č. 330/2012 Sb. o způsobu 

posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni 

znečištění při smogových situacích. Dalším dokumentem, kterým se v této problematice 

řídíme je vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dalším 

dokumentem je zákon č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních 

horninových struktur a o změně některých zákonů. Dále právní předpis č. 73/2012 Sb.  

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.  

2.1. Zákon o ochraně ovzduší 

Zákon č. 201 z roku 2012 byl schválen 2. května a nabyl účinnosti 1. září téhož roku. 

Tento zákon vystřídal právní předpis, který již byl zrušen a to zákon č. 86/2002 Sb..  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje, přípustné úrovně 

znečištění a znečišťování ovzduší, způsob posuzování přípustné úrovně znečištění  

a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení, nástroje ke snižování znečištění  

a znečišťování ovzduší, práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při 

ochraně ovzduší a také práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů 

veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

v dopravě.   

2.1.1. Terminologické vymezení ze zákona 

Ovzduší – vnější prostředí v troposféře. 

Ochrana ovzduší - se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně 

znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním 

ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími 
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ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených 

v důsledku znečištění ovzduší.  

Znečišťující látka – každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít 

škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. 

Emise (znečišťování) – vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. 

Emisní limit – je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny 

znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje. 

Emisní strop – je nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnášené do ovzduší za 

kalendářní rok.  

Znečišťování – vypouštění, neboli vnášení látek znečišťujících do atmosféry. Tento pojem 

označuje činnost nebo děj.   

Imise – znečišťující látky, které se vyskytují v přízemní vrstvě atmosféry a škodlivě působí 

na zdraví lidí a přírodu.  

Znečištění – lze chápat jako přítomnost, neboli obsah (imisi) těchto látek v ovzduší 

v takové míře a době trvání, při nichž se projeví nepříznivé ovlivňování životního 

prostředí. Je to tedy pojem, který označuje určitý stav.  

Přístupná úroveň znečištění – Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu 

jejich působnosti dle zákona.  

Imisní limit – je nejvyšší přípustná úroveň znečištění stanovená zákonem č. 201/2012 Sb. 

Zdroje znečišťování -   

a) stacionární zdroj je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická 

jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li  

o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo 

zkoušení nových výrobků a procesů. Mohou jimi být šachty, lomy, plochy 

s možností zapaření, hoření a úletu znečišťujících látek, skládky paliv, surovin  

a odpadů. 

b) mobilním zdrojem se rozumí 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. 
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Mobilními zdroji znečišťování jsou pohyblivé zdroje vybavené spalovacími 

motory, dopravní prostředky, nesilniční mobilní zdroje, přenosné nářadí.  

c) Spalovací stacionární zdrojem se myslí stacionární zdroj, ve kterém se oxidují 

paliva za účelem využití uvolněného tepla. 

Provozovatel stacionárního zdroje – je právnická nebo fyzická osoba, která stacionární 

zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za 

provozovatele vlastník stacionárního zdroje. 

Těkavá organická látka (VOC) – jakákoliv organická sloučenina nebo směs organických 

sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20  C má tlak 0,01 kPa nebo více nebo 

má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití. 

Spalovna odpadu – stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu, jehož 

hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů, a jakýkoliv stacionární zdroj, ve 

kterém více než 40% tepla zaniká tepleným zpracováním nebezpečného odpadu nebo ve 

kterém se tepelně zpracovává neupravený směsný komunální odpad. [17] 

2.2. Další důležité pojmy z ochrany ovzduší 

PM10, PM2,5, PM1,0 - Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či 

particulate matter – PM) jsou drobné pevné či kapalné částice rozptýlené ve vzduchu, které 

jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Částice mají své specifické označení 

podle velikosti – například PM10 označuje polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů. 

Zdrojem pevných částic může být přírodní proces, ale také lidská činnost, např. spalování 

uhlí, ropy, dřeva nebo odpadů, těžba uhlí, kamene či štěrku. Významným zdrojem 

prachových částic jsou automobily s dieselovými motory, které nemají katalyzátor a jejich 

výfukové plyny obsahují množství malých prachových částic vznikajících nedokonalým 

spalováním nafty. [6] 

Oxid siřičitý je hlavní znečišťující látkou v ovzduší. Dostává se do ovzduší antropogenní 

činností, např. spalování uhlí, zpracovávání rud, které obsahují větší množství síry a při 

výrobě kyseliny sírové. [3] 

K Oxidům dusíku patří: oxid dusný, dusnatý, dusičitý a dusičný a ve směsi jsou 

označovány jako NOx Spolu s těkavými organickými látkami a ultrafialovým zářením se 

podílejí na vzniku přízemního ozónu. Z něho vzniká letní tzv. fotochemický smog. Jeho 
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hlavní příčinou jsou emise z dopravy. Další velkým zdrojem oxidů dusíku jsou emise 

spalin ze spalovacích procesů, především z velkých zdrojů (REZZO 1). [2] 

Oxid uhelnatý je bezbarvý toxický plyn, o trochu lehčí než vzduch. Je jednou  

z nejběžnějších a nejrozšířenějších látek znečišťujících ovzduší. Vzniká nedokonalým 

spalováním uhlíkatých materiálů a jako produkt v některých průmyslových a biologických 

procesech. Hlavním zdrojem oxidu uhelnatého jsou emise z dopravy (REZZO 4) a ze 

spalovacích procesů (REZZO 1 až 3). [1] 

Aromatické uhlovodíky vznikají z nedokonalého spalování fosilních paliv. Do prostředí 

se tedy dostávají zejména při výrobě energie, spalování odpadů, ze silniční dopravy, při 

krakování ropy, při výrobě hliníku, z metalurgických procesů, při výrobě koksu, asfaltu, 

při výrobě cementu, z rafinerií, krematorií a z požárů. [4] 

Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené naší činností. V zimním půlroce vzniká 

v podmínkách inverzního charakteru počasí, kdy je nízká oblačnost a mlha smíchávána  

s nečistotami v ovzduší. Mlha je oblak, který leží bezprostředně nad zemí a snižuje 

dohlednost na jeden kilometr. Hlavní znečišťující látkou v ovzduší jsou prachové částice 

PM10, PM2,5, PM1,0, které způsobuje ve větších městech nejen průmysl, ale i automobilová 

doprava. Název smog pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). 

[6] 

Troposférický ozón je sekundární znečišťující látkou v ovzduší, která nemá vlastní 

významný emisní zdroj. Vzniká za účinku slunečního záření komplikovanou soustavou 

fotochemických reakcí zejména mezi oxidy dusíku, těkavými organickými látkami 

(zejména uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. Zdrojem výše uvedených polutantů je 

zejména automobilová doprava. Ozon je velmi účinným oxidantem. Poškozuje převážně 

dýchací soustavu, způsobuje podráždění, morfologické, biochemické a funkční změny  

a snižuje obranyschopnost organismu. Je prokazatelně toxický i pro vegetaci. V ČR je 

cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí pro ozón pro maximální denní 8h klouzavý 

průměr stanoven na 120 μg/m
3
. [6] 

 

 



8 

 

3. PĚTILETÝ VÝVOJ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA 

Tato část mé bakalářské práce se bude zabývat analýzou kvality ovzduší od roku 2006 až 

po rok 2010.  

3.1. Charakteristika území 

Ostrava se nachází na severovýchodě České republiky a podle počtu obyvatel přes 300 

tisíc a rozlohou, která činní 214 km², je třetím největším městem. Ostrava spadá do 

Moravskoslezského kraje.  

Ostrava je statutární a krajské město, poblíž hranice s Polskem i Slovenskem, což městu 

dává velmi výhodnou a strategickou polohu. Město tvoří celkem 23 městských obvodů. 

Hustota zalidnění je 1 500 obyvatel na km². Významnost Ostravě dal především 

v minulosti rozvoj průmyslu.  

 

Obrázek 1: Členění Ostravy do městských obvodů [13] 
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3.2. Historický vývoj průmyslu v Ostravě 

Hlavním momentem pro rozvoj města Ostravy bylo objevení kvalitního černého uhlí  

(r. 1763), které mělo za následek vytvoření těžkého průmyslu. Jeho výskyt o čtyři roky 

později potvrdil báňský odborník Jan Jakub Lutz. Přesto s pravidelnou těžbou začal majitel 

panství František Josef hrabě Wilczek až v roce 1787. Prudký růst aglomerace nastartovalo 

v roce 1828 založení železáren ve vsi Vítkovice olomouckým arcibiskupem Rudolfem 

Habsburským. Napojení na Severní dráhu Ferdinandovu v roce 1847 prostřednictvím 

nádraží ve Svinově a Přívoze způsobily, že Ostrava se ve druhé polovině 19. století stala 

jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek rakousko-uherské monarchie. Rozkvět 

průmyslu vyvolal i příliv obyvatelstva. V roce 1830 žily v Moravské Ostravě necelé dvě 

tisícovky lidí, za padesát let přesáhl jejich počet 13 tisíc. Během druhé světové války se 

větší podniky přeorientovaly na válečnou výrobu. Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 

20. století se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů 

těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava, v té době nazývaná „město uhlí a železa“ 

nebo také „ocelové srdce republiky“. V roce 1949 se začalo se stavbou rozsáhlého 

průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě-Kunčicích. Masivní podpora těžkého 

průmyslu znamenal příliv nových pracovních sil do Ostravy a okolí.  

V důsledku restrukturalizace průmyslu byla razantním způsobem utlumena důlní činnost. 

Poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 1994 z jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František) 

ukončil více než dvě století trvající dějiny aktivního důlního podnikání v Ostravě. 

Vítkovické vysoké pece, které tvoří výraznou městskou dominantu, vyhasly v roce 1998. 

Ve Vítkovicích se začali orientovat na strojírenskou výrobu. Na území města se ocelářství 

soustředilo do Nové huti (dnes Arcelor Mittal). [12] 

3.3. Smogová situace a podmínky jejího vzniku a ukončení 

Dle zákona č. 201/2012 Sb. 

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem 

siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozónem překročí 

některou z prahových hodnot.  

Pro zejména sledovaný prach PM10 je informativní prahová hodnota považována za 

překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň 
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znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
 překročila 24hodinová průměrná koncentrace 

částic PM10 hodnotu 100 μg.m
-3 

ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za 

posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast 

rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10 (přičemž trend koncentrací částic PM10 

se vyhodnocuje z časové řady klouzavých 12 hodinových průměrů hodinových 

koncentrací). [17] 

3.4. Proč vzniká smogová situace? 

Můžeme rozlišit dvě období, kdy mohou smogové situace vznikat. A to buďto letní nebo 

zimní smogové situace. Během letních měsíců se vyskytují za horkého a suchého počasí 

v odpoledních hodinách a to nejčastěji od května do srpna. Důvodem jsou vysoké 

troposférického ozónu. Naopak zimní smogové situace se vytváří především od října do 

března a jsou spojeny s vysokou koncentrací poletavého prachu, oxidu siřičitého a oxidu 

dusičitého. Vytvářejí se v blízkosti průmyslových areálů, místech s hustou dopravou a také 

díky lokálním topeništím.  

Všeobecným důvodem vzniku smogové situace jsou zvláštní meteorologické podmínky.  

A to především teplotní inverze, která vzniká nejčastěji v zimních měsících, kdy na území 

Statutárního města Ostravy (dále jen „SMO“) dochází ke smogovým situacím nejčastěji. 

Děje se tak z důvodu toho, že Slunce přes den nestačí ohřát zemský povrch a z tohoto 

důvodu se ani neohřeje vzduch při zemi, který je následně těžší než teplejší vzduch nad 

ním a tudíž nemá důvod, proč by stoupal. Proto se nemohou znečišťující látky rozptýlit do 

vyšších vrstev atmosféry a vytvoří se tak zvaná poklička, kdy dojde k nahromadění 

škodlivin v dýchací vrstvě atmosféry.  Tomuto jevu se říká inverze. Není však řečeno, že 

každá smogová situace musí být doprovázená právě inverzí. Smogová situace vzniká také 

často právě v mrazivém počasí a to z důvodu toho, že právě mrazivé počasí je spojeno  

s větším výskytem znečišťujících látek, z důvodu vyšší intenzity vytápění a používání 

nekvalitního paliva. Dalším důvodem zhoršování může být bezvětří nebo velmi slabý vítr, 

který nedokáže stav smogové situace zlepšit, ale naopak jej zhoršuje. Kdyby nastal rychlý 

vítr, došlo by k rozfoukání znečišťujících látek do vyšších míst atmosféry a my bychom 

tak nemuseli dýchat škodliviny. Smog dále podporuje málo srážek, zatažené počasí a mlha. 

Příčinou vzniku mlhy při smogu je již zmiňovaná inverze, ale mlhu může také vytvářet 

vysoká koncentrace škodlivin. Někdy však dochází ke vzniku mlhy, i když koncentrace 
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škodlivin jsou v normálu. Není tedy podmínkou, že při smogové situace se vyskytuje mlha, 

naopak někdy i při slunečném, ale mrazivém počasí jsou limity pro znečišťující látky 

překračovány a obyvatelé si ani nepřipouštějí, že dýchají škodliviny.  

Smogová situace se může za těchto podmínek, které jsem zmínila výše, vyvinout během 

48-72 hodin. A její trvání je závislé od inverzního charakteru ovzduší. K jejímu ukončení 

z pravidla dochází při zlepšení větrných podmínek.   

3.5. Co sebou nese smog za zdravotní rizika? 

Je smutné, když se z různých zdravotních analýz dozvíme, že my Ostravané jsme vůči 

smogu odolnější. Otázkou zůstává, zda je to dobře či špatně. Vědci specializování na vliv 

škodlivin v ovzduší na zdraví zjistili, že máme ve srovnání s obyvateli Prahy aktivnější 

gen, který smog odbourává. A to díky tomu, že jsme více zvyklí se potýkat s nadlimitními 

hodnotami škodlivin. A to z důvodu toho, že kdybychom byli vystaveni velké dávce 

škodlivin najednou, mohlo by nás to i usmrtit, ale tím, že jsme vystavováni postupně 

menším dávkám, náš orgasmus si na to zvyká.  

Je logické, že každý z nás se vyrovnává s dávkou škodlivin jinak. Největším problémem 

jsou suspendované částice frakce PM10 a PM2,5. Částice PM10 pronikají do horních částí 

dýchacího ústrojí a mohou se dostat až do trávicího traktu. Ještě zákeřnější jsou pak částice 

PM2,5 a to z důvodu, že se dostávají až do plicních sklípků. Akutní účinky těchto částic 

způsobují dráždění sliznice dýchacích cest, zvyšují produkci hlenu a snižují samočistící 

schopnosti dýchacího ústrojí. Kvůli tomuto může dojít ke vzniku infekce a ta poté může 

způsobovat již chronické záněty průdušek. Při dlouhodobém vystavování nadlimitních 

koncentrací lidskému tělu je zjištěno méně, avšak je jasné, že tyto částice ovlivňují naše 

zdraví pouze v negativním směru.  

Smog všeobecně způsobuje především to, že se nám špatně dýchá. Také ovlivňuje zdraví 

chronicky nemocných lidí, kterým je v době přetrvávající smogové situace ještě hůře. 

Smog také může způsobovat záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů  

a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, větší počet úmrtí, při častém 

opakování snížení délky života (o 5-6 let), snížení viditelnosti a dohlednosti – větší počet 

autohavárií, plošné poškození dřevin (u nás více než 70 %), ztráty na výnosech 

zemědělských plodin. [19] 
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Ohroženými skupinami jsou hlavně malé děti do tří let a to z důvodu toho, že se škodliviny 

drží u země a proto má dítě větší šanci je vdechnout ve větší koncentraci, starší lidé, kteří 

mají zhoršenou schopnost odbourávat škodliviny, dále a těhotné ženy, chronicky nemocní 

občané a to zejména alergici, astmatici, kardiaci a lidé se sníženou imunitou. 

U dospělých osob, které nemají žádné zdravotní potíže, nejsou nutná žádná omezení. 

Jediné, co může zdravé obyvatelstvo omezit je to, že bychom při smogové situaci neměli 

vykonávat žádnou fyzickou aktivitu venku, protože dochází ke zvýšené frekvenci dýchání. 

3.6. Jak se vhodně chovat při nastalé smogové situaci? 

Když jsem se zaměřovala na tuto část, snažila jsem si přečíst, co nejvíce článku na toto 

téma a sledovala jsem i různá videa. Je neuvěřitelné, jak informováni jsou v tomto oboru 

všichni občané SMO a jiných lokalit, kde obyvatelstvo sužuje smog nejvíce.  

Pokud se tedy dozvíme o tom, že byla vyhlášena smogová situace nebo, že vůbec hrozí na 

našem území, doporučuje se omezit pobyt venku, a to zvláště v ranních hodinách až do 10 

hodin a od 16 do večerních hodin. Dále by se nemělo sportovat venku či pracovat a to 

především v dobách, kdy je obsah škodlivých látek v ovzduší nejvyšší. Dále bychom měli 

omezit větrání a místo dlouhého pouze na krátké a intenzivní větrání. Omezit vlastní 

produkci škodlivin, například nekouřit a nepracovat s těkavými látkami jako jsou barvy, 

laky, rozpouštědla a lepidla, nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní palivo 

v domácích topeništích a nepoužívat automobilovou dopravu. Měli bychom také dbát na 

své zdraví a pravidelně během zimních měsíců posilovat naší obranyschopnost a čelit, tak 

negativním účinkům smogové situace. A v neposlední řadě se informovat o smogové 

situaci a to například na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu či pravidelně 

sledovat média. 

3.7. Vyhlašování a ukončení smogové situace 

Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo životního prostředí 

neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně 

informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních 

zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu. [17] 
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Osoba, která provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je povinna bez nároku na 

úhradu nákladů neprodleně a bez úprav obsahu a smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace 

o riziku vzniku nebo o vzniku smogové situace a o jejím ukončení, a to na základě žádosti 

ministerstva. [17] 

V následující kapitole věnované analýze smogové situaci na území města Ostravy se 

dozvíme, jaké jsou limity pro vyhlašování smogové situace a za jakých podmínek se může 

ukončit. 

3.8. Analýza vývoje emisí na území statutárního města Ostrava 

Významný podíl na poklesu produkce znečišťujících látek bylo ukončení těžkého 

průmyslu a průmyslové výroby v Ostravě. V současné době však stále Ostrava patří k 

nejhůře znečištěným oblastem České republiky. Sice dochází k velkým investicím, které 

jsou určeny právě pro zlepšení ovzduší a životního prostředí, ale stále je hlavně v zimních 

měsících problém, aby nedocházelo k překračování limitů, které jsou určeny zákonem  

o ochraně ovzduší. Vyplývá tak i z měření Českého hydrometeorologického ústavu. Nejde 

pouze o znečišťující tuhé látky, ale také o prachové částice, které se také významným 

podílem zúčastňují znečišťování ovzduší.  

Tuto špatnou situaci se snaží vylepšit právě nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., 

který oproti starému zákonu č. 86/2002 Sb. má přísnější stupnici pro překračování limitů  

a také vetší pokuty pro znečišťovatele. Zdá se však, že stále je to málo, aby se daná situace 

v Ostravě zlepšila.  

V současné době se chystá novela zákona č. 201/2012 Sb. Tuto novelu připravuje 

Moravskoslezský kraj na červen.  

Pracuje se tedy na paragrafovém znění novely zákona. Smyslem novely je v prvé řadě 

ponechat výnosy z poplatků za znečišťování ovzduší vybraných v tomto kraji, aby zde také 

zůstali. Do této doby jsou poplatky přes 100 milionů korun příjmem Státního fondu 

životního prostředí a zpět do kraje se vrací minimum. Tyto prostředky chce hejtman použít 

na věci související s ochranou ovzduší. Dalším významným bodem je zajistit obcím 

dostatečný kontrolní nástroj tak, aby bylo možno ovlivnit kvalitu ovzduší co nejlépe, 

protože právě lokální topeniště jsou dalším významným zdrojem znečištění.  
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3.8.1. Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší - REZZO 

Zdrojem znečišťování ovzduší chápeme takový zdroj, který vypouští do znečišťující látky 

do ovzduší. 

Tento registr je veden Českým hydrometeorologickým ústavem, ale je zajišťován 

Ministerstvem životního prostředí. Nalezneme v něm informace o jednotlivých zdrojích 

znečištění. 

REZZO 1 – velké stacionární zdroje  

Jsou to stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW  

a zařízení zvlášť závažných technologických procesů.  

REZZO 2 – střední stacionární zdroje  

Jedná se o stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, 

zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, 

zapaření nebo úletu znečišťujících látek.  

REZZO 3 – malé stacionární zdroje  

Zde patří stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu, nižším než 0,2 MW 

zařízení technologických procesů, nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů, 

plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, 

skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení  

a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší. Také emise z lokálních topenišť.  

REZZO 4 - mobilní zdroje 

Do této kategorie zařazujeme zařízení se spalovacími nebo jinými motory. Největší 

skupinou jsou tedy silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla  

a letadla. [7] 

Tento registr shromažďuje údaje o těchto látkách: 

 tuhé látky, 

 oxid siřičitý, 

 oxidy dusíku, 

 oxid uhelnatý, 

 těkavé organické látky.  
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3.8.2. Emise jednotlivých zdrojů znečišťování  

V této podkapitole jsou uvedeny jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší podle kategorie 

REZZO na území statutárního města Ostravy v letech 2006-2010. Vzhledem k tomu, že 

nebyla stále vydaná data za rok 2011 a 2012 musím v této části použít data, která 

k dispozici mám. 

Tuhé znečišťující látky (dále jen „TZL“) 

Emise TZL, které vypouštějí zdroje kategorie REZZO 1 (velké stacionární zdroje) 

v největším množství, mají největší podíl na znečišťování v porovnání s ostatními zdroji 

znečišťování.  

Tabulka 1: Vývoj emisní bilance TZL podle kategorií REZZO na území statutárního města Ostrava od roku 

2006-2010 [kt/rok] [5] 

KATEGORIE 

ZDROJŮ 

2006 2007 2008 2009 2010 

REZZO 1 2,17 2,54 2,03 1,44 1,60 

REZZO 2 0,006 0,009 0,01 0,009 0,008 

REZZO 3 0,09 0,14 0,25 0,14 0,15 

REZZO 4 

(údaj za celý 

kraj MSK) 

2,08 2,05 1,97 2,07 2,03 

 

Z tabulky č. 1 můžeme tedy vyčíst, že situace v roce 2007 byla nejhorší za tento časový 

interval. A to tedy hlavně u největších zdrojů znečišťování kategorie REZZO 1. Po tomto 

roce docházelo ke snižování, a to pravděpodobně z důvodu, že došlo ke zpřísnění 

legislativy. Mobilní zdroje tedy REZZO 4 jsou uvedeny pouze údaje za celý kraj, není 

rozděleno na území Ostravy zvlášť.  

Oxid siřičitý (dále jen „SO2“) 

Další znečišťující látkou je SO2, který vypouštějí do ovzduší opět nejvíce kategorie 

REZZO 1. Nejvíce se podílejí tedy podniky, které používají ke své výrobě fosilní paliva. 

Například sektor průmyslové energetiky. 
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Tabulka 2: Vývoj emisní bilance oxidu siřičitého podle kategorií REZZO na území města Ostrava od roku 

2006-2010 [kt/rok] [5, autor] 

KATEGORIE 

ZDROJŮ 

2006 2007 2008 2009 2010 

REZZO 1 16,03 15,65 11,94 10,39 10,19 

REZZO 2 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03 

REZZO 3 0,13 0,13 0,20 0,23 0,23 

REZZO 4 

(údaj za celý 

kraj MSK) 

0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, že u kategorie REZZO 1 je vidět jasný pokles emise oxidu 

siřičitého. Naopak v dalších kategoriích nastává vzrůstající trend či setrvávající stav. 

Důvodem proč dochází ke snižování těchto emisí, se domnívám, že dochází k modernizaci 

provozů a využívají se jiná paliva než fosilní. 
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Oxidy dusíku (dále jen „NOx“) 

Emise NOx jsou závažným problém a to z důvodu, že vznikají spalováním plynu a nafty 

z toho tedy vyplývá, že právě jedním ze zdrojů znečišťování jsou motorová vozidla tedy 

kategorie REZZO 4. Dalšími zdroji jsou všechny chemické procesy, kde je nakládáno 

s těmito oxidy, tedy kategorie REZZO 1. 

Tabulka 3: Vývoj emisní bilance oxidů dusíku podle jednotlivých kategorií REZZO na území města Ostravy 

od roku 2006-2010. [kt/rok] [5, autor] 

KATEGORIE 

ZDROJŮ 

2006 2007 2008 2009 2010 

REZZO 1 12,28 12,13 11,56 9,59 10,43 

REZZO 2 0,05 0,08 0,10 0,07 0,09 

REZZO 3 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 

REZZO 4 

(údaj za celý 

kraj MSK) 

8,45 8,59 8,49 8,22 7,11 

Tato tabulka č. 3 zobrazuje od roku 2006 do roku 2009 mírné zlepšení o zhruba 3 kt/rok 

v kategorii REZZO 1, ale v roce 2010 dochází opět k dalšímu zvyšování emisí oxidů 

dusíku. Pokud se podíváme na kategorii REZZO 4, která ukazuje hodnoty za celý 

Moravskoslezský kraj je opět patrné zlepšení. Dle tabulky také lze vyhodnotit, že opravdu 

největšími zdroji znečištění jsou právě kategorie REZZO 1 a REZZO 4. 
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Oxid uhelnatý (dále jen „CO“) 

Největším emisním zdrojem je nedokonalé spalování, jak u automobilů, tak v průmyslu  

a v teplárnách. Největší podíl na znečišťování mají kategorie REZZO 1 a REZZO 4. 

Tabulka 4: Vývoj emisní bilance oxidu uhelnatého podle jednotlivých kategorií REZZO na území města 

Ostravy od roku 2006-2010. [kt/rok] [5, autor] 

KATEGORIE 

ZDROJŮ 

2006 2007 2008 2009 2010 

REZZO 1 66,88 78,71 63,40 39,86 48,84 

REZZO 2 0,04 0,06 0,07 0,05 0,07 

REZZO 3 0,48 0,48 0,74 0,78 0,82 

REZZO 4 

(údaj za celý 

kraj MSK) 

18,48 19,06 17,07 16,12 12,02 

Dle tabulky č. 4 je viditelné, že objem emisí CO zdroji znečištění kategorie REZZO 1 má 

skokovou tendenci. Pokud porovnáme rok 2007 s rokem 2009, je vidět poměrně vysoké 

snížení těchto emisí. Důvodem tohoto stavu může být právě zpřísnění legislativy či 

zmodernizování výroby, to znamená, že podniky zavádí nové ekologičtější postupy 

výroby. Pokud se podíváme na kategorie REZZO 2 a REZZO 3, lze vidět, že přispívají 

k znečišťování ovzduší malou mírou. Ohledně kategorie REZZO 4 přesněji mobilních 

zdrojů, které jsou druhým výrazným znečišťovatelem, lze pozorovat snížení emisí v tomto 

časovém intervalu. A to nejspíše díky hromadné městské dopravy, kterou lidé více 

využívali.  

Těkavé organické látky (dále jen „VOC“) 

Těkavé organické látky jsou všechny organické sloučeniny antropogenního původu, jiné 

než metan, které jsou schopné vytvářet fotochemické oxidanty NOx v přítomnosti 

slunečního záření. [16] 
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Tabulka 5: Vývoj emisní bilance VOC podle jednotlivých kategorií REZZO na území celého 

Moravskoslezského kraje od roku 2006-2010. [kt/rok] [5, autor] 

KATEGORIE 

ZDROJŮ 

2006 2007 2008 2009 2010 

REZZO 1 2,58 2,05 2,05 1,92 2,58 

REZZO 2 0,30 0,39 0,62 0,55 0,51 

REZZO 3 11,53 11,25 10,86 10,55 10,44 

REZZO 4 4,33 4,43 3,93 3,61 3,93 

 

V této tabulce č. 5 jsem použila data z celého Moravskoslezského kraje a to z důvodu toho, 

že data, která byla naměřena pouze pro území města Ostravy, byla nevypovídající  

a neukazovala hlavní znečišťovatele, kterými jsou zdroje kategorie REZZO 3. Největší 

objem emisí za těchto pět let byl zaznamenán v roce 2006 a poté docházelo ke snižování. 

Amoniak (dále jen „NH3“) 

V Moravskoslezském kraji je největším zdrojem vypouštějící amoniak do ovzduší zdroje 

kategorie REZZO 3.  

Tabulka 6: Vývoj emisní bilance amoniaku podle jednotlivých kategorií REZZO na území celého 

Moravskoslezského kraje od roku 2006-2010. [kt/rok] [5, autor] 

KATEGORIE 

ZDROJŮ 

2006 2007 2008 2009 2010 

REZZO 1 1,10 1,08 0,99 0,82 0,07 

REZZO 2 0,92 0,86 0,76 0,58 0 

REZZO 3 1,46 1,51 1,54 2,09 3,77 

REZZO 4 0,20 0,21 0,20 0,20 0,18 

 

V tabulce č. 6 jsou zobrazeny údaje emisí NH3 na celém území kraje a to kvůli větší 

vypovídající schopnosti. Z této tabulky vyplývá, že nejvýznamnějšími znečišťovateli jsou 



20 

 

malé zdroje kategorie REZZO 3. Lze také vidět rostoucí tendenci emisí amoniaku do 

ovzduší. 

Dle posledních zveřejněných žebříčků znečišťovatelů z roku 2011 v Moravskoslezském 

kraji bylo zjištěno, že mezi největší znečišťovatele patří společnost Arcellor Mittal a.s., 

dále Třinecké železárny, ČEZ elektrárna Dětmarovice, Evraz Vítkovice Steel a.s., Dalkia 

Industry CZ, a.s., DUKOL Ostrava, s.r.o., BorsodChem MCHZ, s.r.o..  

3.9. Vývoj imisí na území statutárního města Ostrava 

Moravskoslezský kraj a stejně tak území města Ostravy je známo, jako jedna z oblastí 

s nejhorším ovzduším v České republice. V této kapitole se zabývám hlavně 

suspendovanými částicemi PM10, kvůli kterým dochází k znečišťování ovzduší  

a překračování povolených limitů a následně to vede k vyhlašování smogové situace, která 

může trvat hodiny, dny nebo až týdny.  

K názorné ukázce toho, že jeden z největších problému jsou částice PM10 je následující 

graf, který srovnává jednotlivé části naší republiky.  

 

 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění průměrné denní koncentrace PM10 na začátku roku 2010 [5] 

 

Dle grafu č. 1 je patrné, že právě MSK je na tom nejhůře a to se jedná o časový úsek od 1. 

1. – 28. 2. 2010, kdy byla situace nejhorší. Hodnota LV nám určuje denní limitní hodnotu 

pro suspendované částice PM10. Dle grafu je patrné, že je tento limit překračován skoro 
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deseti násobně v dnech od 24. do 27. ledna. Rok 2010 jsem si vybrala záměrně z důvodu 

toho, že ve srovnání s ostatními roky, je právě tento rok nejhorší, co se týče překročení 

limitů. 

3.9.1. Měřící stanice na území města Ostravy 

Každodenně je stav ovzduší v Ostravě sledován pomocí měřících stanic, které fungují 

v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ministerstvo životního prostředí 

pověřilo Český hydrometeorologický ústav správou imisního monitoringu. Sledují se 

úrovně znečištění na území celé České republiky. Podmínky posuzování a hodnocení 

kvality ovzduší specifikuje prováděcí vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování 

a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při 

smogových situacích. Tato vyhláška nám také říká, kde mají být měřící stanice umístěny, 

kolik jich musí být na území podle počtu obyvatel aglomerace nebo zóny.  
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3.9.2. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví obyvatel 

V této podkapitole uvádím imisní limity, které jsou uvedeny v zákoně o ochraně ovzduší. 

Zaměřuji se zde na ty limity, které jsou určeny pro ochranu zdraví obyvatel. 

Tabulka 7: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení. [5, autor] 

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro 

posuzování 

[µg.m
-3

] 

Imisní limit 

[µg.m
-3

] 

LV 

Dolní 

LAT 

Horní 

UAT 

SO2 1 hodina - - 350 

max. 24x za rok 

24 hodin 50 

max. 3x 

za rok 

75 

max. 3x 

za rok 

125 

max. 3x za rok 

NO2 1 hodina 100 

max. 

18x za 

rok 

140 

max. 

18x za 

rok 

200 

max. 18x za rok 

Kalendářní rok 26 32 40 

PM10 24 hodin  25 

max. 

35x za 

rok 

 

35 

max. 

35x za 

rok 

50 

max. 35x za rok 

Kalendářní rok 20 28 40 

PM2,5 Kalendářní rok 

 

12 17 25 

Pb Kalendářní rok 0,25 0,35 0,5 

CO Maximální denní 

8hod. klouzavý 

průměr 

5 000 7 000 10 000 

Benzen Kalendářní rok 2 3,5 5 

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, tj., 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. [17] 
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V této tabulce vidíme limity, které platí od 1. září, kdy nabyl účinnosti nový zákon. Do té 

doby platili limity ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který již neplatí. Všechny 

limity zůstali stejné, pouze limity pro suspendované částice PM10 se při 24 hodinovém 

měření zvětšili u dolní meze z 20 na 25 µg.m
-3

 u horní meze z 30 na 35 µg.m
-3

 a imisní 

limit se zůstal stejný. Změnil se také počet překročení povolených a to ze 7 za rok na 35 za 

rok.  

Tabulka 8: Imisní limity pro ochranu zdraví  [5, autor] 

Znečišťující látka Doba průměrování 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

 

Troposférický ozón Maximální denní 

osmihodinový průměr 

120 μg.m
-3

 

V této tabulce č. 8 najdeme imisní limity pro ochranu zdraví, které se neliší od limitů, které 

platili v zákoně č. 86/2002 Sb., 

3.9.3. Roční imisní vývoj suspendovaných částic PM10 od roku 2008 do roku 2012 

V této podkapitole se zaměřím na další problém, kvůli kterému dochází ke znečišťování 

ovzduší na území města Ostravy. Ač se může zdát z předchozí části, která byla zaměřena 

na znečišťující zdroje kategorie REZZO 1-4, že dochází ke zlepšování ovzduší a to 

z důvodu toho, že u většiny sledovaných znečišťujících látek dochází ke snižování emisí, 

tak právě u suspendovaných částic PM10 dochází k překračování limitů a proto se zde 

zaměřím na srovnání ročních koncentrací v časovém úseku pěti let. 

Původci imisního zatížení suspendovanými částicemi PM10 jsou antropogenní zdroje jako 

spalovací procesy, a to hlavně v motorech automobilů, elektrárnách a při vysokoteplotních 

procesech jako je svařování, tavení rud a kovů. Dále pak v cementárnách, vápenkách, 

lomech a při těžbě.  

Následující graf je zaměřen pouze na území MSK. Ukazuje, jak se celá situace vyvíjí 

v širším časovém období a to od roku 1996 – 2008.   
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1 2 3 4 5 

2008 43,1 30 40,5 47 37,2 

2009 43,8 34 40,7 46,5 40,2 

2010 50,5 39,9 51,3 52,1 51 

2011 43,6 34 42,2 44,9 40,9 

2012 42,4 35,1 41,3 43,9 40,9 
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Vývoj imisí PM10 

Tabulka 9: Imisní koncentrace PM10 v MSK [15] 

 

Na tomto grafu přikládám pro zkonkrétnění celé situace v ohledu na náš kraj a v širším 

časovém úseku.  Z tohoto grafu je patrné, že nejvyšší nárůst koncentrací PM10 byl v roku 

2003. Tyto údaje jsou zprůměrované ze všech měřících stanic na území MSK, pro 

dokreslení jak je to na území SMO přikládám další graf, vybraných měřících stanic. 

Obrázek 3: Grafické znázornění vývoje ročních imisí suspendovaných částic PM10 za období od roku 

2008 do roku 2012 [5, autor] 
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Legenda grafu: 

Měřící stanice: 1 - Ostrava – Českobratrská, 2 – Ostrava-Poruba/ČHMÚ, 3 – Ostrava– 

Fifejdy, 4 – Ostrava – Přívoz, 5 – Ostrava-Zábřeh  

Na grafu můžeme vidět údaje z pěti měřících stanic na území Ostravy. Jak víme z tabulky 

č. 7, že imisní limit suspendovaných částic PM10 je 40 μg.m
-3

, je zjevné, že docházelo 

k překračování těchto limitů na více než polovině z nich. Nejhorší situace pak byla v roce 

2010, kdy došlo k překročení o více než 10 μg.m
-3

. Když jsem si všechny data z měřících 

stanic zprůměrovala, nejhorší situace vyšla na stanici v Ostravě-Přívoze a poté hned na 

Českobratrské ulici.  

Domnívám se, že nejhorší situace v roce 2010 byla z důvodu toho, že docházelo 

k největšímu znečišťování, jak ze strany průmyslu, tak ze strany dopravy. Z grafu lze také 

vyčíst, že v roce 2012, když docházelo k jednáním ohledně nové legislativy, tak se situace 

mírně zlepšila a nedocházelo k překračování imisních limitů. 

3.9.4. Počet překročení imisních limitů na vybraných měřících stanicích 

Touto podkapitolou bych chtěla ukázat, kolikrát došlo k překročení imisních limitů na 

vybraných měřících stanicích za rok 2010 a 2011.  

Tabulka 10: Počet překročení imisních limitů na území Ostravy v roce 2010 a 2011. Doba průměrování je 

24 hodin a imisní limit je 50 μg.m-3. [5, autor] 

 

 

 

 

Znečišťující látka  PM10 

Lokality Počet překročení 

2010 2011 

Ostrava-Českobratrská 100 95 

Ostrava – Poruba/ČHMÚ 79 58 

Ostrava - Fifejdy 126 85 

Ostrava - Přívoz 119 94 

Ostrava - Zábřeh 110 76 

 

Z tabulky č. 9 je zjevné, že nejvíce znečištěné oblasti, od kterých jsem měla data, jsou opět 

v Ostravě-Přívoze a na Českobratrské ulici, jak už jednou vyšlo v grafu č. 1. 
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Z nejnovějších dat, která jsou dostupná, je již jasné, že počet překročení imisních limitů u 

suspendovaných částic PM10 pro tento rok 2013 je již vyčerpán. To znamená, že na území 

města Ostravy by již nemělo dojít k překročení těchto limitů.   

Jako reakce na tuto situaci vznikl MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA OSTRAVY v roce 2010.  

Regulační řád 

Jediným způsobem, kterým můžeme eliminovat smogovou situaci je vyhlášení regulačních 

opatření v době, kdy dojde k výraznému zhoršení kvality ovzduší. Cílem je, co nejrychlejší 

snížení vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Může dojít i k omezení výroby na zdrojích 

znečištění. V současné době je v Ostravě požíván místní regulační řád SMO.  

Signál upozornění a signál regulace je pro zdroje znečišťování, které jsou v tomto řádu 

uvedeny zabezpečeno pro oxid dusičitý a oxid siřičitý vždy v období od 1. 10. do 31. 3. 

následujícího roku a pro suspendované částice PM10 celoročně. [10] 

Tabulka 11: Zdroje znečišťování v Ostravě zapracované do Regulačního řádu [10, autor] 

Název provozovny – stacionární zdroje Název provozovatele 

DIAMO, státní podnik – sanace odvalu 

Heřmanice 

DIAMO, státní podnik 

Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. - 

NS 822 a 830 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING 

a.s. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. - 

ENVI 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING 

a.s. 

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. - slévárna 

železných kovů 

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. - divize 

Slévárna barevných kovů 

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. - studený odval ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. - závod 2 Servis ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Signály vyhlašuje Magistrát města prostřednictvím Městské policie Ostrava, a to na 

základě předpovědi meteorologických prvků a rozptylových podmínek pro území 

statutárního města, které denně zpracovává Český hydrometeorologický ústav a na základě 

měření úrovně znečištění ovzduší.  

Signál upozornění se vydá, v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní 

pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
 byla překročena: 

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 μg.m
-3

 ve třech po sobě 

následujících hodinách, 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 μg.m
-3

 ve třech po sobě 

následujících hodinách, nebo 

c) dvaceti čtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 μg.m
-3

 ve dvou po 

sobě následujících dnů a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích 

stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic 

PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých 

dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. [17] 

Signál regulace vyhlašuje Magistrát města Ostravy, když na polovině měřících lokalit 

reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
 je překročena: 

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m
-3 

ve třech po 

sobě následujících hodinách, 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m
-3 

ve třech po 

sobě následujících hodinách, nebo 

c) dvaceti čtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m
-3 

ve 

třech po sobě následujících dnech, 

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních 

pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10, který se vyhodnocuje 

z časové řady klouzavých 12 hodinových průměrů hodinových koncentrací. [17] 

Pro případy překročení regulační prahové hodnoty stanovuje krajský úřad zvláštní 

podmínky provozu. Pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k 

úrovni znečištění. Krajský úřad informuje ministerstvo bez zbytečného odkladu  

o aktuálním výčtu těchto zdrojů. [17] 
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Při vyhlášení regulačních opatření musí stacionární zdroje plnit opatření dle regulačního 

řádu.  

Signály upozornění a regulace odvolává magistrát města opět prostřednictvím Městské 

policie Ostrava a to v těchto případech:  

 na žádné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území není překročen zvláštní 

imisní limit, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu 

siřičitého, oxidu dusičitého nebo 24 hodin v případě suspendovaných částic PM10  

a není na základě meteorologické předpovědi očekáváno zhoršení rozptylových 

podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňujících vysoké 

koncentrace v průběhu 48 hodin, následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty 

zvláštních imisních limitů,  

 časový interval 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého se zkracuje až 

na 3 hodiny v případě, že rozptylové podmínky nelze označit jako nepříznivé  

a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 

hodin nepříznivé rozptylové podmínky nebo meteorologické podmínky 

podmiňující vysoké koncentrace opět nastanou. [17] 

Pokud jsou tyto podmínky splněny, dojde i k ukončení celé smogové situace.  

Poplatky za znečišťování ovzduší 

Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje, např. spalovny 

paliv, kompostárny, sanační zařízení, čistírny odpadních vod, tepelná úpravna uhlí, atd. 

Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné 

stacionárním zdrojem. Od poplatků se osvobozují ty provozovny, u kterých celková výše 

poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Poplatkovým obdobím je 

kalendářní rok. Pokud výše stanoveného poplatku za skončené poplatkové období 

přesahuje částku 200 000 Kč, je poplatník povinen platit měsíční zálohy pro další 

poplatkové období. Správu za znečišťování ovzduší vykonávají krajské úřady místně 

příslušné podle umístění jednotlivých stacionárních zdrojů. Správu placení vykonávají 

celní úřady. Výnos z poplatků je do roku 2016 příjmem Státního fondu životního prostředí 

České republiky. Od roku 2017 je 65% výnosu z poplatků příjmem Státního fondu 

životního prostředí, 25% příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází a 10% 

příjmem státního rozpočtu. [17] 
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Informování veřejnosti 

Veřejnosti se informace ohledně signálů upozornění a regulace vyvěšují na webových 

stránkách SMO a prostřednictvím sdělovacích prostředků.  

Obyvatelé musí být informování o: 

 datu, hodině a místu výskytu, a pokud jsou známy důvody pro tento výskyt,  

 druh zvláštního imisního limitu, který byl překročen  

 nejvyšší hodinové nebo denní koncentrace a předpovědi změn koncentrací 

(zlepšení, stabilizace nebo zhoršení) a důvody pro tyto změny,  

 dotčená území,  

 předpokládaná doba trvání,  

 typ populace potenciálně citlivé na výskyt,  

 preventivní opatření, která by měla být přijata dotčenými citlivými skupinami,  

 v případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace při překročení 

zvláštního imisního limitu pro oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 bude 

vydána následující výzva řidičům automobilů na území statutárního města Ostravy: 

„Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise  

z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého  

a suspendovaných částic PM10“,  

 v případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace při překročení 

zvláštního imisního limitu pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované 

částice PM10 bude vydána následující výzva občanům: „Žádáme občany, aby po 

dobu vyhlášení signálu upozornění nebo regulace nespalovali na otevřených 

ohništích dřevo, rostlinné zbytky a jiný odpad ze zeleně, který za normálních 

podmínek spalovat lze, neboť emise z otevřených ohnišť se podílejí na zvýšené 

koncentraci oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10“. [10] 

3.10. Smogová situace a vyhlašování krizového stavu 

V této podkapitole se zabývám problematikou, zda vyhlásit při smogové situaci krizový 

stav či nikoliv a dále jaké by to sebou neslo opatření a co všechno by se muselo změnit. 

Pro účely tohoto zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se rozumí krizovou 

situací mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž 
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je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový 

stav“). Dalším důležitým pojmem z tohoto zákona je krizové opatření. Jedná se  

o organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích 

následku, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. [19] 

Mimořádnou událostí se tedy dle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. [18] 

Dalším důležitým pojmem pro tuto problematiku je stav nebezpečí, jehož definici najdeme 

v zákoně o krizovém řízení.  

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, 

zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, 

a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánu krajů a obcí, 

složek integrovaného záchranného systému nebo subjektu kritické infrastruktury. 

Dle mého názoru není možné vyhlásit krizový stav při smogové situaci a to z několika 

důvodů. [19] 

Když si rozebereme přesnou definici stavu nebezpečí, tak je to všeobecně něco, co nám 

pomůže zvládnout krizovou situaci pomocí krizových opatření lépe a rychleji a to 

z důvodu toho, že budeme mít větší pravomoc, jak toho docílit. Stav nebezpečí lze vyhlásit 

jen s uvedením důvodu, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro jeho 

část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich 

rozsah. Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje. [19] 

Další příčinou proč si myslím, že by vyhlášení krizového stavu nefungovalo, je to, že 

navrhnout pro smogovou situaci krizová opatření je velmi složité. Krizová opatření nám 

dopomáhají k tomu, aby došlo ke zmírnění či odstranění následků, které jsou způsoby 

krizovou situací. Jak už jsem zmiňovala výše, smogová situace vzniká při špatných 

rozptylových podmínkách, kdy nemohou škodlivé látky se rozptýlit a drží se u země, tudíž 

dochází k tomu, že obyvatelé Ostravy musí tyto škodliviny dýchat. Zatím je nemožné 

ovlivnit počasí, nelze ho regulovat jako průmyslové závody a změnit tak smogovou situaci. 

Na druhou stranu regulace výroby by mohla být jedním z krizových opatření, samozřejmě 

se již provádí při smogové situaci, avšak sebou nese také spoustu problému a to hlavně 
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ekonomických. Nemám na mysli teď zisky průmyslových areálů, ale spíše dopad regulace 

na běžné zaměstnance, kteří nemohou pracovat na určitou dobu. A přicházejí tak o své 

peníze. Musíme se také zamyslet nad možností, že by regulace výroby elektrické energie 

měla negativní dopady na elektroenergetiku a teplárenství, ale i na ostatní průmyslová 

odvětví. Naštěstí je to jen malou komplikací a při této situaci, je zajištěna elektrická 

energie dovozem.  

Dalším možným opatřením, ne však krizovým, by byla regulace cen plynu. Kdyby došlo 

ke zlevnění cen plynu na únosnou částku, lidé by přestali topit nekvalitním palivem  

a neznečišťovali tak do značné míry ovzduší.  

Dále bych se zaměřila na městskou hromadnou dopravu, která by byla zdarma v dobách 

nadlimitních koncentrací znečišťujících látek. Tato myšlenka již byla v roce 2010 

realizována, ale dle mého názoru došlo ke špatné medializaci celé kampaně a nepodařili se 

přesvědčit obyvatelé, aby své automobily vyměnily za městskou hromadnou dopravu. Na 

toto téma jsem hovořila s dvěma podnikateli, kteří používají automobilovou dopravu každý 

den. A přemisťující se během dne minimálně pětkrát na jiné místo Ostravy. Zajímalo mě, 

co by se muselo stát, aby vyměnili automobil za tramvaj či autobus alespoň v době 

smogové situace. Jejich reakce a názory byli totožné. Jediné dvě věci, které by je donutili a 

to, kdyby zdražil benzín a nafta o desítky korun anebo, kdyby došlo k lepšímu propojení 

Ostravy z hlediska autobusové a tramvajové sítě. Protože zatím pro ně není možné se 

všude dostat včas a proto volí dražší, ale rychlejší způsob dopravy. Není úplně jisté, zda by 

to mělo kýžený efekt, kdyby všichni přesedli z automobilů na městskou hromadnou 

dopravu. 

Pokud bychom přece jen přemýšleli o vyhlášení krizového stavu při smogové situace, tak 

by se musela změnit legislativa a zapracovat limity, které by patřili čistě k vyhlašování 

krizového stavu. Protože kdybychom se řídili limity, které nám určují maximální možnou 

výši koncentrací, a podle nich bychom vyhlašovali, tak by mohlo dojít také k tomu, že 

krizový stav a s ním spojená krizová opatření by byla vyhlášena během zimních měsíců 

skoro pořád. 
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Tabulka 12: Kompletní tabulkové zhodnocení analýzy smogové situace na území SMO 

Úkol Výsledek 

1. Charakteristika území Vytyčení analyzovaného území a 

charakteristika průmyslu. 

2. Proč a kdy vzniká smogová situace  Dva největší faktory, které ovlivňují 

smogovou situaci: počasí a koncentrace 

škodlivých látek v ovzduší. 

3. Analýza vývoje emisí u kategorie 

zdrojů REZZO 1-4 

Emise TZL – největší znečišťovatel 

REZZO 1. 

Emise SO2 – největší znečišťovatel  

REZZO 1 

Emise NOx – největší znečišťovatel 

REZZO 1 a REZZO 4 

Emise VOC – největší znečišťovatel 

REZZO 3 

Emise NH3 – největší znečišťovatel 

REZZO 3 

4. Analýzy vývoje imisí PM10 Nejhorší situace rok 2010. 

5. Vyhlášení krizového stavu Je v současné době nereálné. Muselo by se 

zapracovat na nových limitech pro tuto 

situaci a na krizových opatřeních, která by 

se musela vytvořit přímo pro smogovou 

situaci. 

6. Omezení či eliminace smogové 

situace 

Regulační řád SMO slouží k omezení 

smogové situace. 
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Tato tabulka č. 11 má demonstrovat ukázku a celkové shrnutí toho, jak jsem ve své práci 

postupovala. Je to celková rekapitulace, jak jsem pokračovala krok po kroku. Zvolila jsem 

tabulku pro přehlednější a kratší zhodnocení mé analýzy.  

3.10.1. Návrh ke zlepšení stávající situace 

V prvé řadě je důležité si říct, co nám nejvíce způsobuje znečištění ovzduší. Nejčastěji se 

používá vyjádření poměrové a to 30:30:30. Toto označení nám udává, že z 30% se na 

znečištění podílí průmysl, z dalších 30% doprava a neméně důležitou částí 30% lokální 

topeniště. Samozřejmě se to liší od jednotlivých lokalit, ale v zásadě se jedná o správné 

vyjádření stávající situace na území SMO. [14] 

Mým návrhem je nejdříve provést analýzu na jednotlivých územích města a poté se 

zaměřit právě na to, co nám vyjde jako nejhorší a to v prvé řadě zlepšovat. Když se 

budeme bavit o průmyslu, tak došlo k zlepšení ze strany stacionárních zdrojů. Příkladem je 

Arce lor Mittal a.s., který investoval miliardu korun do odprašovacího filtru, který zachytí 

o 70% více prachových částic než stávající elektrostatické filtry na jiných provozech. Je 

instalován na provozu, který produkoval největší množství prachu. Z tohoto tedy jasně 

vyplývá, že nejvýznamnější znečišťovatelé ovzduší by se měli zaměřit na zkvalitnění  

a vybavení svého provozu, aby docházelo při výrobě k co nejmenším emisím škodlivých 

látek do ovzduší. V případě výstavby nových průmyslových zdrojů bych doporučila je 

situovat do míst, s co nejmenší hustotou obydlení.  

Velkým přínosem by také bylo, kdyby došlo k úbytku emisí od sousedního Polska. A to 

z toho důvodu, že tři čtvrtiny celkového počtu škodlivých látek, je právě produkováno 

našimi sousedy. Tuto analýzu provedl Zdravotní Ústav Ostrava. Proto může naše snažení  

o lepší a čistější ovzduší často přicházet vniveč. V této oblasti je však iniciativa 

statutárního města Ostravy na dobré cestě, protože dochází k častým jednáním s Polskem a 

dokonce byla vytvořena česko-polská skupina, která si dala za cíl, vytvářet projekty pro 

zlepšení ovzduší, které by financovala Evropská Unie.  

Stále narůstajícím znečišťovatelem je doprava. Nejedná se pouze o emise ze spalovacích 

motorů, ale také se musíme zamyslet nad otěrem brzdových destiček a pneumatik při 

používání automobilů a také samotné jezdění, které způsobuje opětovné zviřování 

prachových částic. Jedním z možných řešení je zavádění nízkoemisních zón, které by 

mohly v době zhoršené kvality ovzduší nebo již při smogové situaci poskytnout úlevu pro 
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nejvíce smogem postižené oblasti. Dle zákona 201/2012 Sb. je tedy možné vyhláškou 

vymezit území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají dovolen vjezd do 

této zóny. Prospěšným krokem je také čištění komunikací v Moravskoslezském kraji, které 

probíhá ve čtrnáctidenních cyklech a je to jedno z úspěšných opatření proti prachu, jenž je 

usazen na silnicích. Dalším pomocným krokem by byla výstavba cyklistických stezek, aby 

lidé měli chuť cestovat jinak než právě automobily. Také by se mělo zaměřit na zkvalitnění 

a zlevnění služeb Městské hromadné dopravy, a to ze stejného důvodu. Dalším účinným 

prostředkem by byla celková osvěta obyvatelstva v této problematice. Ukázat a vysvětlit 

lidem proč je lepší jít na nákup pešky než startovat na krátké vzdálenosti automobil. Právě 

při používání automobilů na krátké vzdálenosti se ukazuje, že významně přispívají ke 

znečišťování, neboť katalyzátory používané v automobilech začínají pracovat správně, až 

po ujetí několikakilometrové vzdálenosti. Na území SMO by také bylo účinné, kdyby 

došlo k přesměrování dopravy v rámci územního plánování. S cílem zamezení vytváření 

problematických míst nebo prostřednictvím oddělení frekventovaných silnic od obytných 

částí města. 

Třetím znečišťovatelem jsou ti, kteří topí v kamnech a spalují to, co nemají. Jedná se tedy 

o lokální topeniště. V současné době je velmi znepokojující kolik obyvatelstva a to hlavně 

na venkově, stále topí nebo pálí odpad na zahradách a tím se výrazně podepisují na 

znečišťování ovzduší. Je proto důležité se zaměřit na to v čem topíme – to znamená druh 

spalovacího zařízení, čím topíme – otázka vhodného paliva, kdo topí – kvalita obsluhy  

u spalovacího zařízení a jak topíme – správnost instalace a zároveň péče o zařízení. Tyto 

čtyři aspekty hrají největší roli, pokud chceme kvalitně topit. Proto i v této oblasti je 

důležité obyvatelstvo vzdělávat a také kontrolovat a popřípadě sankciovat, jinak 

nedocílíme toho, aby došlo k výrazným změnám v našem ovzduší. A v rámci informování 

je důležité zmínit i možnost dotace za výměnu stávajícího nekvalitního kotle za nový.  

Na závěr této podkapitoly bych chtěla říct, že my se můžeme snažit, aby došlo omezení 

smogových situací na území Ostravy, ale bohužel dle mého názoru nelze dojít tak daleko, 

aby došlo k úplné eliminaci.  
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4. PROGRAMY PRO SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

V této kapitole jsem se zaměřila na programy, které v České republice probíhají na 

snižování emisí a celkově analyzují situaci. Dalším bodem je samotná strategie 

Moravskoslezského kraje a plány vedení na zlepšení špatné situace v Ostravě.  

4.1. Celorepublikové programy 

Národní program snižování emisí České republiky (dále jen „národní program“) je 

vypracován podle § 9, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Tento program poukazuje na důvody, které mění ovzduší a stanovuje strategii státu, která 

vede ke zlepšení negativních dopadů. Národní program obsahuje údaje o hodnotách emisí 

skleníkových plynů spolu s analýzou do dalších let a uvádí konkrétní plány na snížení 

těchto emisí. Zpracovává se nejméně jednou za 4 roky a schvaluje jej vláda.  

Národní program obsahuje:  

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to emisní stropy pro 

Českou republiku, směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozónem a národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami a úrovně 

znečišťování a předpokládaný přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro 

skupiny stacionárních zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, 

e) lhůty pro dosažení emisních stropů, hodnot pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozónem, 

f) orgány odpovědné za realizaci národního programu,  

g) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv na zdraví  

a kvalitu ovzduší. [17] 

Posledním dosud platící koncepcí v oblasti ochrany ovzduší je dokument Národní program 

snižování emisí České republiky, který byl schválen vládou dne 11. června 2007.  

Tento program je vypracován dle zákona č. 86/2002 Sb., přesněji v § 6, který tímto 

transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. října 2001, 
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o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky (dále jen “NECD“). 

Integrovaný národní program snižování emisí v České republice byl schválen v roce 2004 

a byl přijat usnesením vlády České republiky č. 454/2004. Jeho aktualizace proběhla v roce 

2006 v souladu s požadavky na revize národních programů podle NECD. S ohledem na 

současný nevyhovující stav kvality ovzduší a vzhledem ke snaze splnit cíle, ke kterým se 

členské státy zavázaly přijetím Tematické strategie o znečišťování ovzduší, přijaté 

Evropskou komisí dne 21. září 2005, byla přijata adekvátní opatření ke snížení 

znečišťování ovzduší PM10 a PM2,5, benzo(a)pyrenem a NOx. Národní program snižování 

emisí České republiky byl zpracován s využitím energetických vstupů poskytnutých 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tyto energetické vstupy byly zároveň použity  

v letošním roce pro projekce emisí skleníkových plynů.  

Opatření realizovaná v letech 2002 - 2006 a zahrnutá ve scénáři WM (”With measures”) se 

ve velké míře shodují s opatřeními přijatými na úrovni celé Evropské unie (např. úspory 

energie, podpora obnovitelných zdrojů, Národní program snižování emisí ze stávajících 

zvláště velkých spalovacích zdrojů). Jedná se především o soubor legislativních opatření 

vycházejících z evropské legislativy, která jsou podporována ekonomickými nástroji na 

národní úrovni (většinou finančními dotacemi). Aktualizovaný Národní program snižování 

emisí České republiky se opírá o scénář WAM (”With additional measures”), který 

vychází ze scénáře WM a navrhuje jeho rozšíření o dodatečná opatření zaměřená na 

snížení emisí PM10, PM2,5, prekurzorů těchto částic a snížení emisí polycyklických 

aromatických uhlovodíků. [11] 

Globální cíle 

 Snížit s důrazem na podporu nových environmentálně šetrných technologií a 

využití potenciálu energetických úspor, zátěž životního prostředí látkami 

poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci 

postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která 

plynou ze znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle 

Environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje České republiky. [11] 

Specifické cíle 

 Plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních 

stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak, 



37 

 

 přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity,  

 přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný cílový 

imisní limit. [11] 

Významným pozitivním efektem snižování emisí oxidů dusíku a těkavých organických 

látek je snižování úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem, neboť se jedná  

o významné prekurzory troposférického ozonu. Obdobně to platí pro snižování emisí oxidů 

dusíku, oxidu siřičitého a amoniaku, které mají významný potenciál pro tvorbu 

sekundárních částic. [11] 

4.2. Vlastní iniciativy statutárního města Ostrava 

V této části jsem se zaměřila na samotnou Ostravu. Jak to funguje v čele města, zda se 

zajímá a snaží se zlepšit ovzduší a pokud ano, tak jaké způsoby a nástroje používá.  

I přesto, že má vedení města legislativou svázané ruce tak, se snaží s ovzduším něco dělat.  

4.2.1. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (akční plán) 

Cílem tohoto dokumentu je souhrn konkrétních technických opatření, která budou 

realizovaná v období let 2011-2015 a která se podepíší na zlepšení kvality ovzduší. Tento 

program se zaměřuje hlavně na poletavý prach neboli suspendované částice PM10. A to 

z důvodu, že právě tyto částice ohrožují zdraví obyvatelstva nejvíce a to zejména v nárůstu 

respiračních onemocnění.  

Zde nalezneme konkrétní projekty, které se již realizují či budou do roku 2015 realizovány.  

ZELEŇ JAKO OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 

Cílem projektů je posílení ekologické stability krajiny za účelem snížení imisní zátěže na 

území SMO. Hlavním cílem je zajištění obnovy krajinných struktur a to výsadbou  

a obnovou remízů a alejí, zakládání a revitalizace sídelní zeleně, obnova parků, stromořadí, 

hřbitovů a úprava travnatých ploch.  

Tyto projekty jsou financovány zpravidla operačním programem životního prostředí, který 

je spolufinancován Evropskou Unií. Na náklady přispívá také SMO.  

Dle mého názoru je to jeden z kroků, který nestojí mnoho, ale může znatelně pomoci od 

prašnosti a to zejména v okolí hlavních silničních tepen a průmyslových areálů. Protože 

právě stromy a keře působí jako filtr, který zachytává škodlivé látky a zachycují přízemní 
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ozon, jemný polétavý prach a dalším nesporným plusem je také to, že stromy zvlhčují 

vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska zdraví pro obyvatelstvo. Zde uvádím 

jednotlivé projekty, které se již uskutečnily nebo se připravují: 

Tabulka 13: Projekty „ZELEŇ“ [9, autor] 

Název projektu Popis činností Rok uskutečnění 

Zelená osa Vítkovic Výsadba izolační zeleně na ul. 

Ruská v  Městském obvodu 

Vítkovice a přilehlých ulicích. 

2012-2013 

Izolační zeleň města Ostravy 

(projekty 01–03) 

Zakládání nové a revitalizace 

stávajících "zelených clon" v 

rámci města Ostravy pro  

snížení dopadu z dopravy a 

průmyslu. 

2012-2013 

Realizace vybraných prvků 

územního systému ekologické 

stavby na území statutárního 

města Ostravy – 1. etapa, část 

A 

Pro městské obvody:  

Hošťálkovice, Hrabová, 

Hrušov, Koblov, Krásné Pole,  

Kunčice nad Ostravicí, 

Kunčičky, Hrabůvka, Lhotka, 

Mariánské Hory, Martinov,  

Nová Bělá, Nová Ves, 

Petřkovice, Polanka nad 

Odrou, Proskovice, Přívoz, 

Slezská Ostrava, Třebovice, 

Zábřeh 

2012-2015 

Realizace vybraných prvků 

územního systému ekologické 

stavby na území statutárního 

města Ostravy – 1. etapa, část 

B 

Pro městské obvody: Zábřeh, 

Výškovice, Polanka, 

Proskovice, Přívoz, 

Mariánské Hory, 

Hošťálkovice, Nová Ves, 

2012-2015 
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Třebovice, Radvanice a 

Bartovice, Koblov, Krásné 

Pole, Martinov, Poruba, 

Svinov, Heřmanice, Slezská 

Ostrava 

 

NADLIMITIVNÍ ČIŠTĚNÍ ULIC – tento projekt se zaměřuje hlavně na emise 

z dopravy. Město přistoupilo k nadlimitnímu čištění silnic z důvodu, že zákonné povinnosti 

byli nedostačující. Toto čištění probíhá, jak na ulicích a silnicích v majetku města, ale také 

na státních a krajských. V roce 2009 SMO zakoupilo speciální samosběrný vůz Mercedes 

Benz Actros 1832, který je vybaven zametací nástavbou Faun Viajet Filtair se speciálními 

polymerovými filtry na zachycování jemného polétavého prachu PM10. V roce 2011 bylo 

tímto vozem posbíráno 720 tun smetků. V roce 2011 SMO vyčlenilo na nadlimitní čištění 

částku 3,8 mil. korun se zaměřením na čištění místních komunikací III. tříd v jednotlivých 

obvodech. Na základě míry znečištění byly obvody rozděleny do tří skupin, a to na 

znečištěné, silně znečištěné a velmi silně znečištěné. Pro nadcházející roky předpokládá 

SMO vyčlenit na nadlimitní čištění přibližně stejnou částku jako v roce 2011. [9] 

PREFERENCE VOZIDEL MĚSTSKÉ DOPRAVY 

Městská hromadná doprava je považována za ekologičtější způsob dopravy a to z důvodu 

toho, že na stejnou vzdálenost je přemístěno z bodu A do bodu B přemístěno více lidí, než 

například osobním automobilem. Proto se snaží SMO finančně kompenzovat jízdné svým 

příspěvkem na jednotlivé jízdenky. Dalším významným krokem ke snížení emisí z dopravy 

je obměna vozového parku Dopravního podniku a.s., který se snaží modernizovat  

a nakupovat nízkoemisní vozidla a vozidla na alternativní pohon.  

ENERGETICKÉ ÚSPORY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH – hlavním cílem tohoto 

projektu je zateplení budov z důvodu snížení nároků na spotřebu paliv a energií. Zároveň 

tak dochází ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. V roce 2011 byla zahájena 

realizace projektu SMO EKOTERMO I, zaměřená na veřejné budovy: MŠ Špálova, MŠ 

Lechowiczova a DPS Heřmanická. Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou 

unií v rámci OPŽP. Navržené a realizované úpravy zahrnovaly zateplení budov, výměnu 

oken a dveří. [9] 
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4.2.2. Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 

kraje 

Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje (dále „Program“) je koncepcí 

zpracovanou krajským úřadem na základě § 6 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Také tento dokument je zpracován podle již 

neplatného zákona, ale v současné době zatím není vytvořen nový program podle zákona 

nového. Tudíž se stále řídíme podle tohoto programu.  

Základní cíle Programu 

 Plnit doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro SO2, NOx, VOC a NH3 

stanovené pro Moravskoslezský kraj nařízením vlády č. 351/2002 Sb., kterým se 

stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob 

přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení 

vlády č. 417/2003 Sb.  

 Omezování emisí těch znečišťujících látek, u kterých bylo zjištěno nedodržování 

imisních limitů, a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých  

k nedodržování imisních limitů nedochází. [8] 

Vedlejší cíle Programu  

 Přispět k omezování emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a metanu 

(cestou preference nástrojů a opatření omezujících současně jak emise 

znečišťujících látek, tak emise skleníkových plynů). 

 Přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji. 

 Přispět k omezování vzniku odpadů. [8] 

Na základě zpracování analýz v rámci každoročního hodnocení kvality ovzduší na území 

Moravskoslezského kraje dochází poté ke zkoumání a vyhodnocování výsledků a navrhují 

se možná opatření pro zlepšení situace na území MSK.  

Základní fakta, která vyplývají z tohoto dokumentu: 

 Největší množství CO v MSK (31 % národních emisí). 

 Druhé nejvyšší množství emisí SO2 (13 % národních emisí), TZL (13 % národních 

emisí) a VOC (11 % národních emisí). 

 Třetí největší množství NOx (11 % národních emisí). 
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 Největším problémem pro MSK jsou imise suspendovaných částic PM10 

 V MSK mají největší podíl na znečišťování zdroje kategorie REZZO 1 a REZZO 2, 

kdežto u jiných krajů převažují právě zdroje kategorie REZZO 4, ale z meziročního 

srovnání vyplývá nárůst u zdrojů kategorie REZZO 4. 

 V porovnání s údaji za ČR jsou emise CO ze zdrojů REZZO 1 v 

Moravskoslezském kraji víc než dvojnásobně vyšší. Podíl emisí zvláště velkých  

a velkých zdrojů znečišťování ovzduší představuje v MSK přibližně 84 % 

krajských emisí. Naproti tomu mobilní zdroje znečišťování ovzduší mají ve 

zdrojové struktuře emisí CO MSK významně nižší podíl (12 %) než zdroje 

obdobné kategorie na národní úrovni (50 %). [8] 

Vztah k Národnímu programu snižování emisí České republiky 

Program snižování emisí Moravskoslezského kraje se shoduje s Národním programem 

snižování emisí v oblasti cílů, které jsou buď identické (dodržování imisních limitů, 

podpora úspor energie, omezování emisí skleníkových plynů) nebo z Národního programu 

odvozené (doporučené hodnoty krajských emisních stropů). Program je z hlediska nástrojů 

a opatření vůči Národnímu programu snižování emisí doplňkový. Zatímco Národní 

program zakládá anebo obměňuje nástroje a opatření, které jsou v působnosti ústředních 

orgánů státní správy (zejména legislativní kroky), krajský Program je zaměřen zejména na 

nástroje a opatření, které jsou v působnosti kraje nebo v kompetenci obcí. [8] 

Program je v souladu s následujícími dokumenty: 

 Státní politika životního prostředí ČR, 

 Státní energetická koncepce, 

 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 

obnovitelných zdrojů, 

 Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu,  

 Státní dopravní politika a materiály navazující,  

 Operační program Životní prostředí,  

 Operační program Doprava,  

 Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje. [8] 

Dovolím si ještě jednou zdůraznit, co chce podle mého názoru Krajský integrovaný 

program svou iniciativou dokázat. Nejdůležitějším cílem celého programu je hlavně 
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snížení emisí znečišťujících látek a to hlavně suspendovaných částic PM10, dále tuhých 

znečišťujících látek, troposférického ozónu a v neposlední řadě oxidů dusíku.  

Konkrétně jsou v tomto dokumentu uvedeny nástroje, kterými se snaží docílit svých 

vytyčených záměrů. Zde uvedu ty, které dle mého názoru mohou pomoci našemu kraji  

a které by se dotkli hlavně obyvatel MSK: 

 finanční podpory domácnostem na využívání obnovitelných zdrojů energií, 

 zákaz spalování nekvalitních druhů paliv v malých zdrojích znečišťování ovzduší, 

 poskytování informací, výchova a osvěta, 

 podpora přechodu domácností na „čistá“ paliva a moderní automaticky řízené kotle 

prostřednictvím podpůrných programů, 

 plynofikace obcí nebo jejich částí. 

 úspory tepelné energie – omezení tepelných ztrát při rozvodu tepla, tepelných ztrát 

budov, 

 finanční podpora veřejné dopravě, 

 podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem, 

 a finanční motivace provozovatelů k produkování méně emisí. [8] 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá problematikou smogových situací na území statutárního města 

Ostravy. Je spojená také s opatřeními, které jsem navrhla k jejímu omezení a zlepšení 

kvality ovzduší.  

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout opatření k omezení či eliminaci smogové situace, 

a to na základě analýzy o možné délce trvání, a zhodnotit, zda by měl být při smogových 

situacích vyhlašován krizový stav.  

V první části byly definovány zákony a vyhlášky, které se touto problematikou zabývají  

a v rámci těchto zákonů byly vyjmenovány důležité pojmy, které jsou provázány v celé mé 

práci. Dále jsem popsala území a důvody vzniku smogové situace, jak se při vyhlášení 

chovat a co sebou nese za rizika.  

Ve své analýze jsem se zaměřila na zdroje znečištění kategorie REZZO 1-4, kde jsem 

provedla analýzu vývoje emisních bilancí od roku 2006 do roku 2010. Z této analýzy vyšlo 

najevo, které zdroje znečištění ovlivňují kvalitu naše ovzduší nejvíce, a které nejméně. 

Dále se ukázalo, v kterých letech byla situace nejhorší a vyhodnotila jsem důvody, které 

mohli k této situaci vést. K tomuto tématu jsem přidala regulační řád města Ostravy, který 

řeší nadlimitní koncentrace škodlivin a to tím, že nařizuje zdrojům znečištění potřebné 

regulace ke snížení znečišťujících látek v ovzduší. Další analýzou byla imisní bilance 

suspendovaných částic frakce PM10, jejichž zdrojem je hlavně doprava, lokální topeniště  

a průmyslové závody. Důvodem, proč jsem se zaměřila právě na tyto částice, je že mají 

největší podíl na zhoršujícím se zdraví obyvatelstva. Podle mé analýzy došlo k výraznému 

snížení těchto emisí, avšak stále dochází k překračování stanovených imisních limitů. 

Například v roce 2010 a 2011 došlo k překročení limitů na pěti vybraných měřících 

stanicích více než dvojnásobně. Za zmínku stojí, že v tomto roce 2013 je již možnost 

překročit limity vyčerpána. 

Za nejdůležitější část své práce považuji zhodnocení, zda má být při smogových situacích 

vyhlášen krizový stav. V této části jsem zhodnotila, co všechno by se muselo změnit 

v legislativě a jaká opatření by se musela přijmout, aby to bylo vůbec možné. Dle mého 

názoru nelze vyhlašovat krizový stav při každé smogové situaci, a to z důvodu toho, že 

nelze dostupnými silami a prostředky ovlivnit smogovou situaci, aby došlo k jejímu 

ukončení. Vše záleží hlavně na počasí a na vypouštění škodlivin do ovzduší. Takže 
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současné prvky, které fungují, jsou dostačující, maximálně by pomohlo, kdyby lidé začali 

využívat více hromadnou městskou dopravu, ale bohužel ani u tohoto není efekt zaručen.  

Poslední kapitolou, kterou se ve své práci zabývám, jsou programy pro snižování emisí. 

Zahrnula jsem zde jak program národní, tak krajský a iniciativy statutárního města 

Ostravy, kde je jasně vidět, že se město stará o obyvatelstvo. 

Domnívám se, že vedení statutárního města Ostravy dělá, co může, aby došlo ke zlepšení 

kvality ovzduší. Dle mé analýzy vývoje, lze vidět, že dochází k postupnému zlepšování, 

ale bohužel jsou to malé kroky k výraznějšímu zdokonalení našeho ovzduší.  

Přínosem této bakalářské práce pro praxi je poukázat na stálé překračování limitů, které 

jsou určeny zákonem i přes to, že došlo ke změně legislativy, tak to stále neřeší kvalitu 

ovzduší na území Moravskoslezského kraje. Upozornit tedy, že ani změna legislativy 

nepřinesla požadovaný efekt, aby se nám obyvatelům Ostravy lépe dýchalo během zimních 

měsíců. Dalším bodem je možnost zaměřit se na alternativní zdroje dopravy a více 

propagovat městskou hromadnou dopravu, aby došlo k menšímu zatížení silnic 

automobilovou dopravou. A celkově stále více vzdělávat obyvatele v této problematice.  

A dále jsem chtěla upozornit na neblahý vliv smogu na naše zdraví.  

Závěrem bych chtěla říct, že ani vyhlašování krizové stavu, by dle mého názoru nepřineslo 

efekt úplné eliminace smogové situace. Ale samozřejmě je nutné stále pracovat na 

programech, které mohou docílit, alespoň mírného zlepšení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CO – oxid uhelnatý 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

MSK – Moravskoslezský kraj 

NH3 - amoniak 

NOx – oxidy dusíku 

REZZO – Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší  

SMO – Statutární město Ostrava 

SO2 – oxid siřičitý 

TZL – tuhé znečišťující látky 

VOC – těkavé látky 
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