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1. Úvod 

Již řadu let se po celém světě monitoruje kvalita ovzduší, jeho vývoj, aktuální stav  

či tendence do budoucna. Monitorování se provádí na různých regionálních úrovních, 

nejčastěji na úrovni národní. Díky přijaté legislativě Evropské unie se ovzduší za poslední 

desetiletí výrazně zlepšilo i v některých evropských regionech, kdy hovoříme o nadnárodní 

spolupráci. V mnoha velkých městských, zejména průmyslových centrech je ale kvalita 

ovzduší stále neuspokojivá a je průběžně sledována. V těchto regionech je značné znečištění 

ovzduší z průmyslových zdrojů a v posledních letech také z dopravy. Vyskytují  

se také místa, která nejsou zatížena průmyslovou výrobou a nijak zvlášť ani dopravou,  

ale kvalitu ovzduší zhoršují lokální topeniště.  

V této práci je věnována pozornost příhraničním regionům Moravy a Slezska. Vznikla 

zde výrazná spolupráce zejména mezi pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu 

v Ostravě a Institutu meteorologie a vodního hospodářství v Krakově. Tato spolupráce 

přinesla již několik společných publikací, konferencí a zejména hodnocení úrovně znečištění 

v tomto regionu. Ochraně ovzduší a česko-polské spolupráci v této oblasti je věnována celá 

práce, jejímž cílem je vyhodnocení vývoje kvality ovzduší, konkrétních opatření na ochranu 

ovzduší v této oblasti a případné návrhy a doporučení dalších možných/konkrétních opatření 

s návazností na projekt Air Silesia. 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol včetně této první kapitoly. Druhá kapitola je 

věnována legislativní oblasti ochrany ovzduší nejen v České republice, ale stručně také na 

úrovni Evropské unie. Třetí kapitola se již soustřeďuje na obsáhlé téma přeshraniční 

spolupráce, nastíněn je její vývoj, aktuální stav, nástroje a role České republiky v této 

problematice. Vývoj kvality ovzduší, možných příčin zhoršování tohoto stavu a nástrojů 

k jeho zlepšování v nejpostiženějším regionu České republiky - Moravskoslezském kraji je 

věnován závěr třetí kapitoly. Předposlední část práce je zaměřena na projekt Air Silesia, jenž 

byl vybrán jako příklad mezinárodní spolupráce s cennými poznatky o faktorech, které se 

podílejí na vývoji znečištění ve sledovaném území. Čtvrtá kapitola tak obsahuje základní 

charakteristiku projektu a sledovaného území, výsledky dílčích úkolů v rámci projektu  

a možné navázání spolupráce na tento projekt. V poslední páté kapitole jsou vyhodnoceny 

nejdůležitější poznatky z předešlého textu a doplněny vlastní doporučení a návrhy autora. 

Text v práci je souběžně doplňován různými tabulkami, grafy, mapami či obrázky, které 

vhodně korespondují s aktuální problematikou kapitoly a snaží se ji podrobněji přiblížit. 
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2. Legislativní rámec ochrany ovzduší 

Ovzduší je jednou z hlavních složek, kterou všechny ekosystémy včetně člověka 

potřebují ke svému bytí. Jeho stav a kvalitu ovlivňuje řada faktorů, za nimiž stojíme my, lidé. 

Jeho znečištění je velmi diskutovaným tématem na regionální, národní, nadnárodní a globální 

úrovni. V rámci těchto diskuzí již vzniklo mnoho zákonů, opatření, nařízení, vyhlášek, limitů, 

které přinesly zlepšení, ale ne v takové míře, abychom byli s kvalitou vzduchu spokojeni. 

Zejména pokud ohrožuje lidskou reprodukci, vývoj dětí nebo obecně lidské zdraví. 

V České republice tento problém není opomíjen, především z důvodu, že se na jejím 

území nachází Moravskoslezský kraj - jeden z nejpostiženějších regionů znečištěným 

ovzduším v Evropě. Česká legislativa tak zahrnuje zákon, který se zabývá ochranou ovzduší  

a od roku 2004, kdy ČR vstoupila do Evropské unie, zde platí evropské právo a normy 

v rámci oblasti ochrany ovzduší, čemuž je věnována tato kapitola.  

2. 1 Vývoj ochrany ovzduší v České republice 

První kroky ke zlepšení stavu ovzduší byly podniknuty až po Sametové revoluci v roce 

1989. Poté se česká politická scéna tomuto problému věnovala stále více iniciativně.  

2. 1. 1 Stav ovzduší a jeho ochrana před rokem 1989 

Ačkoliv existoval zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší, 

socialistická vláda měla jiné priority, než životní prostředí. Proto lidé ani nevěděli  

o možnostech ochrany ovzduší, o koncentracích škodlivin ve vzduchu a jejich vlivu na lidské 

zdraví. První zmínky o neuspokojivém stavu ovzduší na území dnešní České republiky, 

se začaly objevovat v sedmdesátých letech minulého století, kdy rapidně narůstal počet osob 

trpících alergiemi, záněty dýchacích cest a častěji se rodily děti s vrozenými vývojovými 

vadami. Lidé vytápějící domy nekvalitním uhlím, nekontrolovatelně čoudící komíny továren, 

odumírající lesy nebo zapáchající řeky byly pro období před rokem 1989 typické. 

Vzduch byl nejvíce znečištěn oxidem siřičitým a polycyklickými aromatickými 

uhlovodíky, jejichž emise často výrazně překračovaly stanovené normy (př. v Teplicích byly 

naměřeny koncentrace PAU 300-800 µg/m
3
, kdy doporučená norma byla pouhých 1 µg/m

3
). 

Pro obyvatele v té době byly také velmi nebezpečné emise unikající z olovnatých benzínů 

nebo arsen a rtuť z hnědého uhlí. S neutěšeným stavem životního prostředí se kolem roku 
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1987 začaly zakládat ekologické skupiny, jejichž prioritou byla ochrana životního prostředí, 

ale v té době neměly tyto organizace žádnou váhu. [32] 

2. 1. 2 Stav ovzduší a jeho ochrana po roce 1989 

Přechod k demokracii měl příznivý dopad také na ekologii a začal se prohlubovat zájem 

o ni, nejen ze strany občanů, ale i politiků. V roce 1990 vzniklo Ministerstvo životního 

prostředí, které v předchozím období neexistovalo, a byly podniknuty první kroky k ochraně 

životního prostředí, do něhož bylo v prvním roce fungování MŽP investováno přes 6 mil. Kčs 

(do ochrany ovzduší 1,6 mil. Kčs). [32] 

Důležitými milníky nápomocnými k čistějšímu ovzduší byla plynofikace, která měla 

snížit potřebu spalování fosilních paliv v domácnostech a v roce 1991 přijetí zákona  

o ochraně ovzduší na území České republiky (tehdejší Česká a Slovenská federativní 

republika). Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami nabyl účinnosti  

dne 1. 10. 1991 a byl ve své platnosti několikrát novelizován. Byl rozdělen celkem do čtyř 

částí a kromě základních informací a pojmů zahrnoval také povinnosti fyzických  

a právnických osob a stanovení poplatků a pokut za znečišťování ovzduší od 10 tisíc do 10 

mil. Kč(s). [32, 49] 

Zákon kromě stanovení přísných limitů pro emise oxidu siřičitého, oxidu uhličitého  

a prachu, zavedl pro znečišťující podniky poplatky a pokuty za znečišťování. Proto ti největší 

znečišťovatelé investovali do eliminace těchto látek vypouštěných do ovzduší (např. instalací 

odlučovače popílku, odsiřovací jednotky atd.).  

Problémem se postupem času stával enormní nárůst dopravy a aut koncentrovaných 

zejména ve velkých městech. Automobilová doprava se podílí na vzniku přízemního ozonu, 

který je pro lidské zdraví velmi nebezpečný. Z toho důvodu přijala některá města opatření 

typu zákazu vjezdu automobilů do centra, odstavná parkoviště, obchvaty a v posledních letech 

se často hovoří o zavádění nízkoemisních zón, které ovšem přinášejí řadu nevyřešených 

otázek a u občanů se nesetkávají s pozitivním ohlasem. [32] 

Dne 1. 6. 2002 nabyl účinnosti nový zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., čímž byl 

zrušen zákon předchozí z roku 1991. Tento zákon oproti předchozímu zapracovával  

i příslušné předpisy Evropské unie, byl propracovanější a konkrétnější. Skládal se celkem 

z osmi hlav s jedenácti přílohami. Zahrnoval pravomoce vlastníků a provozovatelů zdrojů 
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znečišťování ovzduší, prostředky ke snižování znečišťujících látek v ovzduší nebo těch, které 

poškozují ozonovou vrstvu, sankce a opatření vedoucí k nápravě situace a v neposlední řadě 

roli správních orgánů a ostatních institucí v oblasti ochrany ovzduší. [50] 

Dle dat ČSÚ (graf. 2. 1) se podíl alokovaných financí do ochrany ovzduší přímou 

úměrou zvyšoval se zvyšováním investic do životního prostředí jako celku. Maximální částky 

u obou oblastí bylo dosaženo v roce 1997, kdy investice do ŽP přesahovaly 40 mld. Kč  

a z toho finance vložené do ochrany ovzduší tvořily více než polovinu, celkem 22 mld. Kč 

v běžných cenách toho roku. Od roku 1997 se investice do ŽP snižovaly a v posledních letech 

mají spíše kolísavý charakter. Z 22 miliard investovaných v roce 1997 do ochrany ovzduší  

a klimatu, částka v roce 2010 klesla na pouhých 3,5 mld. Kč. Český statistický úřad neuvádí, 

zda jsou do těchto dat započítány i dotace z evropských fondů. Domnívám se, že evropské 

dotace do těchto dat nejsou započítány, proto stav investic putujících do námi zvolené oblasti 

nepovažuji za tak kritický, jak na první pohled vypadá, protože mnohé projekty s cílem 

zlepšování kvality ovzduší jsou spolufinancovány právě některými z evropských fondů.  

Graf 2. 1: Stav investic do životního prostředí a oblasti ochrany ovzduší za jednotlivé roky 

1986 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Českého statistického, dostupných z: 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/040028BB0A/$File/e20051101.pdf 

2. 2 Zákon o ochraně ovzduší a doplňující právní předpisy 

Všechna platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší byla ke dni 1. 9. 2012 zrušena  

a nahrazena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon se stal základním 
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právním předpisem v této oblasti a přinesl mnoho rozsáhlých změn. Zákon je doplňován  

o další právní předpisy v podobě nařízení vlády a vyhlášek Ministerstva životního prostředí. 

Vyhlášky, které taktéž zapracovávají příslušné právní předpisy Evropské unie, jsou 

vydávány Ministerstvem životního prostředí. Prozatím od účinnosti nového zákona o ochraně 

ovzduší byla vydána vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, vyhláška  

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

informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, vyhláška č. 312/2012 

Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla 

z hlediska ochrany ovzduší. 

Také nařízení vlády je prováděcím právním předpisem, který musí brát na vědomí 

kompetentní právní předpisy EU. Od 1. 9. 2012 byly vydány dvě nařízení vlády dle některé  

z části zákona o ochraně ovzduší - nařízení č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv  

a nařízení č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel  

do emisních kategorií a o emisních plaketách (týkající se nízkoemisních zón). [27] 

2. 2. 1 Nejvýznamnější změny plynoucí z nového zákona o ochraně ovzduší 

Cílem každého právního předpisu týkající se ochrany ovzduší je zlepšení jeho kvality  

a snížení imisního vlivu na zdraví obyvatel. Hlavním argumentem pro sestavení nového 

zákona byl nezlepšující se stav ovzduší a fakt, že na tuto situaci mají stále větší vliv lokální 

topeniště, kterých se v zákoně týkají ty největší změny: 

 nové emisní parametry pro kotle v domácnostech - spalovací stacionární zdroje  

o příkonu 300kw a nižším, uváděné na trh, musí od 1. 1. 2014 splňovat 

požadavky na určité množství vypouštěných emisí - vztahuje se na paliva pevná, 

kapalná i plynná, 

 vytyčení aglomerací a zón - v případě, že je ve vytyčené oblasti překračován 

imisní limit stanovený zákonem, bude zpracován pro danou oblast Program 

zlepšování kvality ovzduší - v minulosti byl tento program spravován v rámci 

kraje, 

 přísnější a efektivnější sazby poplatků za znečišťování ovzduší danými látkami 

v jednotlivých letech - počet zpoplatněných látek je oproti minulým letům 
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snížen ze dvaceti na čtyři a poplatníky jsou pouze provozovatelé zdrojů 

znečišťování vyjmenováni v zákoně,  

 zavádění nízkoemisních zón - kdy pravomoc vyhlásit a vymezit nízkoemisní 

zónu má obec a to ve zvláště chráněných územích, lázeňských městech nebo při 

překročení některého z imisních limitů,  

 změna typů stacionárních zdrojů - podle jejich vlivu na kvalitu ovzduší  

a významu.[3,47] 

2. 2. 2 Základní pojmy ze zákona o ochraně ovzduší 

V rámci práce často používané odborné pojmy jsou vysvětleny v následující 

podkapitole. Všechny pojmy se nachází v zákoně o ochraně ovzduší. 

Znečišťující látka je taková látka, která svým výskytem v ovzduší má nebo může mít 

nepříznivé dopady na zdraví obyvatel nebo globálně na životní prostředí a ruší svým 

zápachem. 

Emise neboli znečišťování, je situace vnášení jedné a více znečišťujících látek  

do atmosféry (ovzduší). 

Emisní limit je maximální přípustné množství znečišťující látky nebo jejich skupin 

vpouštěných do ovzduší ze stacionárního zdroje. 

Emisní strop je maximální přípustné množství znečišťující látky nebo jejich skupin  

za jednotku času, kterou je kalendářní rok. Stanovují se pro stacionární zdroj nebo pro jeho 

skupinu, pro mobilní zdroj, provozovnu nebo vybrané území. 

Imise je takové znečištění ovzduší, které se vyjadřuje v hmotnostních koncentračních 

jednotkách znečišťující látky nebo skupiny látek. 

Imisní limit udává maximální přípustnou úroveň znečištění danou zákonem o ochraně 

ovzduší. 

Stacionární zdroj, jímž se rozumí celistvá technická dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka nebo aktivita znečišťující nebo s možností znečišťování ovzduší.  

Spalovací stacionární zdroj je takový, ve kterém dochází k oxidaci neboli spalování 

(hoření) paliv za smyslem užití uvolněného tepla. 
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Mobilní zdroj je technický zdroj samohybný případně jinak přenosný se spalovacím 

motorem, v případě, kdy tento motor pomáhá k vlastnímu pohonu nebo slouží jako část 

technologického vybavení. 

Provozovatel je ve smyslu zákona právnická nebo fyzická osoba, která zdroj znečištění 

opravdu provozuje, pokud tato osoba není známa, za provozovatele je označován jeho 

vlastník. 

Smogová situace je stav mimořádného znečištění ovzduší, při kterém je překročena 

jedna a více z prahových hodnot uváděných v příloze zákona. Ovzduší je znečištěno oxidem 

siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem.  

Nízkoemisní zóna je zóna redukující na svém území provoz motorových silničních 

vozidel. Obec vydává ve vyhlášce území nízkoemisní zóny - oblasti chráněných území, 

lázeňských míst nebo oblasti s překročeným imisním limitem. [3,47] 

2. 3 Zákon o látkách poškozující ozónovou vrstvu 

Zákon č. 73/2012 ze dne 7. února 2012 a s účinností od 1. 9. 2012 je celým názvem 

zákon o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech. 

Tento zákon navazuje přímo na evropské právní předpisy, stanovuje pravomoce a povinnosti 

osob a správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti ochrany ozónové vrstvy  

a klimatického systému Země před nežádoucím vlivem regulovaných látek a fluorovaných 

skleníkových plynů. Zákon navazuje na již zrušený zákon o ochraně ovzduší z roku 2002  

a doplňuje aktuální zákon o ochraně ovzduší z roku 2012. 

Obsahuje uzákonění v souvislosti s regulovanými látkami - předpoklady pro provoz 

zařízení obsahujícího tyto látky, pojmenování či označení produktů nebo zařízení 

obsahujícího regulované látky, osvědčení osob manipulujících (servis, recyklace)  

s těmito látkami. Podobné náležitosti jsou uzákoněny i z hlediska fluorovaných skleníkových 

plynů. Zákon upravuje také sankce, přestupky a správní delikty v obou případech. [48] 

2. 4 Základní právní předpisy Evropské unie v oblasti ochrany ovzduší 

Zákony, nařízení, vyhlášky a ostatní předpisy vydané státními nebo samosprávnými 

celky, mají svůj potenciál v právních předpisech Evropské unie. Tyto předpisy se zaměřují, 

podobně jako všude jinde, na zlepšení kvality ovzduší a jeho dopadu na lidské zdraví. Jelikož 



13 

 

je předpisů a dokumentů na evropské úrovni tolik, jsou v  následujících podkapitolách 

uvedeny ty nejdůležitější z nich. 

2. 4. 1 Rámcová směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistšího ovzduší pro Evropu 

Rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady EU - 2008/50/ES vstoupila 

v platnost 11. 6. 2008 a lhůta pro provedení ve členských státech unie byla o dva roky 

později. Směrnice obsahuje celkem 35 článků a 17 příloh. Směrnice stanovuje prahové 

hodnoty pro znečišťující látky, mezní hodnoty pro ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí, kritické úrovně pro ochranu vegetace aj. Hlavními cíli a mezi základní opatření 

směrnice patří: 

 stanovení cílů v oblasti kvality ovzduší v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo 

snížení škodlivých dopadů na lidské zdraví, 

 vymezení společných kritérií pro všechny členské státy, 

 sledování a vyhodnocování dlouhodobých trendů kvality ovzduší, 

 podporování spolupráce mezi členskými státy v rámci tzv. transhraničních 

přenosů znečišťujících látek. 

Členské státy a příslušné subjekty či instituce jsou zavázány k zodpovědnému měření 

vývoje kvality ovzduší a k následnému hodnocení. Na jejich území musí být také vymezeny 

zóny a aglomerace sloužící k dalšímu posuzování a řízení kvality ovzduší.  Každý členský stát 

musí mít zřízenou minimálně jednu měřící stanici a může, na základě dohody, zřídit 

společnou měřící stanici s přilehlými státy. Pokud dochází k překročení jakéhokoliv limitu, 

musí být v dané aglomeraci nebo zóně zřízen Plán na ochranu ovzduší. Pokud existuje pouze 

riziko překročení, jsou vytvořeny krátkodobé Akční plány. Státy se zavazují ke stanovení 

pravidel pro sankce, které by měly být přiměřené, ale účinné. [37] 

2. 4. 2 Směrnice o průmyslových emisích 

Směrnice 2010/75/EU Evropského parlamentu a Rady vstoupila v platnost na počátku 

roku 2011. Směrnice se týká integrované prevence a omezení znečišťování ovzduší vznikající 

v důsledku průmyslové výroby. Směrnice se vztahuje na průmyslové činnosti vymezené 

v rámci její přílohy č. 1. Každý podnik či jiné průmyslové zařízení musí splňovat určité 

předpoklady a povinnosti obsažené ve směrnici, především musí aplikovat nejlepší dostupné 

techniky při ochraně životního prostředí.  
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Všechny členské státy se zavazují o zřízení systému pro Inspekci životního prostředí, 

který bude umožňovat kontrolovat, monitorovat a vyhodnocovat dopady průmyslových 

zařízení na životní prostředí. Inspekce by měla vytvořit plány na národní, regionální  

nebo místní úrovni a pravidelně je dle potřeby aktualizovat. [36] 

2. 4. 3 Nařízení o látkách, které ovlivňují ozónovou vrstvu 

Dalším základním předpisem EU je nařízení č. 1005/2009 Evropského parlamentu  

a Rady EU s platností od 1. 1. 2010. Nařízení se vztahuje na všechny látky vymezené v jeho 

přílohách č. 1 a č. 2. Vymezuje zákaz nebo odchylky ve výrobě, uvádění na trh nebo další 

manipulaci s těmito látkami či výrobky obsahující tyto látky. Zaměřuje se mimo jiné  

i na jejich dovoz a vývoz nebo udělování licencí. Stanovuje kontrolu regulovaných látek 

podnikům a vytvoření opatření, která by měla zamezit únikům nebo uvolňování regulovaných 

látek. [39] 

2. 4. 4 Tematická strategie o znečišťování ovzduší 

Strategie byla vytvořena jako jedna ze sedmi v rámci 6. environmentálního akčního 

programu a přesto, že jeho působnost skončila v roce 2012, Tematická strategie  

o znečišťování ovzduší stanovuje cíle a je platná až do roku 2020. Strategie navazuje 

a doplňuje stávající právní předpisy týkající se ochrany ovzduší, které rovněž modernizuje  

a aktualizuje. Zabývá se znečišťujícími látkami, nejvíce pozornosti je však směřováno  

na troposférický ozón a jemné prachové částice, jež mohou způsobovat zdravotní komplikace. 

Konkrétní dlouhodobé cíle pro rok 2020 byly stanoveny v porovnání s rokem 2000: 

 o 47% snížit ztrátu délky života v důsledku vdechování jemných prachových 

částic, 

 10% snížení úmrtnosti v návaznosti na “vystavování se“ ozonu, 

 snížení ohrožení životního prostředí v rámci acidifikace a eutrofizace o 55%. 

Aby bylo možno dosáhnout cílů, budou se muset snížit emise některých znečišťujících 

látek o desítky procent - např. oxidu siřičitého o 82%, oxidů dusíku o 60%, částic PM2,5  

o 59% oproti roku 2000. Počet předčasných úmrtí by měl klesnout o více než jednu třetinu  

a v rámci ochrany životního prostředí by eliminace těchto látek měla mít pozitivní vliv  

na biologickou rozmanitost. [40] 
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2. 4. 5 Úmluvy 

Na evropské úrovni v oblasti ochrany ovzduší byly podepsány i některé důležité 

úmluvy, jejichž provádění je zajištěno na základě přijímání konkrétních protokolů.   

a) Úmluva o dálkovém znečišťování přesahující hranice států  

Úmluva byla sjednána v listopadu 1979 v Ženevě na Evropské hospodářské komisi 

Organizace spojených národů pro Evropu. Prozatím má úmluva 51 smluvních stran včetně 

České republiky. Smluvní strany se zavázaly k omezování vypouštění znečišťujících látek  

do ovzduší, ke spolupráci při realizaci vhodných strategií, politik a výměně informací v řízení 

kvality ovzduší. Prozatím bylo k úmluvě sjednáno dalších 8 protokolů, týkajících  

se především snižovaní emisí znečišťujících látek. [35] 

b) Úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (tzv. POPs) 

Přezdívá se jí také stockholmská úmluva, jelikož byla podepsána a ujednána v květnu 

2001 ve švédském hlavním městě Stockholmu. Dohoda právně vymezuje výrobu, import  

a export těchto látek - celkově se tedy snaží o jejich eliminaci. Úmluvu doposud přijalo  

178 států z celého světa a Evropská unie. [38] 

2. 5. Členění stacionárních zdrojů dle zákona o ochraně ovzduší 

Nově přijatý zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší razantně změnil způsob členění 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V předchozím zákoně z roku 2012 byly 

stacionární zdroje členěny na zvláště velké, velké, střední a malé. Stacionární zdroje 

v souladu s novým zákonem dělíme dle typu činnosti a podle jeho velikosti, kdy velikostí  

je myšleno množství daných emitovaných látek ze zdroje. Tato kategorizace se dále člení  

na zdroje vyjmenované, které jsou uvedeny v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší,  

a nevyjmenované, které zákon neobsahuje. Příloha č. 2 mimo jiné obsahuje požadavky  

na zdroje, jako je zpracování rozptylové studie, kompenzační opatření nebo povinnost 

provozního řádu. 

Vyjmenované stacionární zdroje přílohy č. 2, zákona o ochraně ovzduší, jsou děleny  

na tyto hlavní skupiny dle typu činnosti: 

 energetika - spalování paliv, 
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 tepelné zpracování odpadu, nakládání s odpady a odpadními vodami, 

 energetika ostatní, 

 výroba, zpracování kovů a plastů, 

 zpracování nerostných surovin, 

 chemický průmysl, 

 potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl, 

 chovy hospodářských zvířat, 

 použití organických rozpouštědel, 

 nakládání s benzinem, 

 ostatní zdroje. [3,48] 
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3. Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko na území Moravskoslezského kraje 

V příhraničních oblastech žije v Evropské unii asi 200 milionů obyvatel,  

což představuje téměř 40 % z celkové populace EU
1
 a zejména z tohoto důvodu  

je v posledních programovacích obdobích kladen důraz na rozvoj přeshraniční spolupráce, 

která je součástí regionální politiky v cíli Evropská územní spolupráce. V rámci této formy 

spolupráce jsou podporovány projekty na úrovních lokálních, regionálních, meziregionálních 

a nadnárodních. 

3. 1. Evropská územní spolupráce 

Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly, Evropská územní spolupráce je jedním z cílů 

Regionální politiky EU od roku 2007. V následujících částech kapitoly je popsán jeho vývoj, 

financování a rozdělení. 

3. 1. 1 Přeshraniční spolupráce do roku 2007  

V evropských zemích má forma přeshraniční spolupráce dlouholetou tradici. K většímu 

rozvoji začalo docházet při přechodu k demokracii, ve většině států v 80. letech minulého 

století, ve střední a východní Evropě pak po roce 1989. Velký význam pro tuto formu 

spolupráce měla iniciativa INTERREG
2
 pro členské státy EU a program CBC Phare

3
  

pro nečlenské země EU. 

a) CBC Phare 

Po revoluci v roce 1989 projevilo tehdejší Československo zájem o členství 

v Evropském společenství. Po jeho rozpadu v roce 1993 započala již samostatná Česká 

republika další přípravy pro vstup, kdy v lednu roku 1996 podala konečnou přihlášku  

ke členství v Evropské unii. V tomto období před oficiálním vstupem do EU měla Česká 

republika možnost čerpat z tzv. předvstupních fondů v rámci třech programů. Program Phare, 

který napomáhal plnění podmínek stanovených pro vstup do unie, program ISPA zaměřen  

na projekty v oblasti životního prostředí a program Sapard pro zemědělství a obnovu 

venkova. V souladu s další návazností práce se další text zaměřuje pouze na předvstupní 

program Phare. [33] 

                                                 
1
 Euroskop.cz 

2
 INTERREG: Program přeshraniční spolupráce mezi regiony 

3
 CBC Phare: Přeshraniční spolupráce 
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Program Phare využívala Česká republika již od roku 1990 (jakožto tehdejší 

Československo) a byl orientovaný zejména na projekty týkající se příprav institucí veřejné 

správy na vstup do EU. Program byl rozložen do tří oblastí: 

 národní programy zaměřovány právě na přípravu členství České republiky 

v EU, zejména v oblasti přijímání společných evropských legislativních norem, 

 programy přeshraniční spolupráce neboli CBC Phare, 

 mnohonárodní programy cílené na dodatečnou podporu spolupráce a přípravu 

kandidátských zemí do EU. 

Celkovou koordinaci v rámci těchto programů zajišťovalo Ministerstvo pro místní 

rozvoj, roli implementační agentury plnila příspěvková organizace řízená právě ministerstvem 

- Centrum pro regionální rozvoj ČR. [33] 

Jelikož je celá práce zaměřena na přeshraniční spolupráci, v další části bude věnována 

pozornost pouze části programu Phare zabývající se přeshraniční spoluprací. Program CBC 

Phare byl přípravnou částí nečlenských zemí na účast v iniciativě Interreg. Na počátku platil 

pouze pro příhraniční regiony ČR sousedící s již členskými zeměmi EU, tzn. pro česko-

německé a česko-rakouské příhraničí. O roku 1999 byl rozšířen na příhraniční regiony 

nečlenských zemí EU, tzn. na česko-polské a česko-slovenské příhraniční oblasti.    

Cílem programu bylo podporovat rozvoj příhraničních regionů, odstraňování problémů 

týkající se životního prostředí a infrastruktury, a zlepšení spolupráce mezi státy. Největší 

finanční pomoc byla odeslána do česko-německé příhraniční oblasti (136 mil. Eur za období 

1994 - 1999, 30 mil. Eur za období 2000 - 2003), na česko-polské příhraničí připadla částka  

3 mil. Eur v roce 1999 a 15 mil. Eur za období 2000 - 2004.  V roce 2003 byl tento program 

pro Českou republiku ukončen a navázal na něj nový program pro členské země Interreg IIIA 

na období 2004 - 2006. [30] 

b) INTERREG 

Svou činnost tato iniciativa započala v roce 1989, zaměřuje se na podporu spolupráce 

mezi regiony členských států Evropské unie a je financována z Evropského fondu  

pro regionální rozvoj. Interreg je vždy spojován s určitým programovým obdobím: 

 Interreg I - programovací období 1989 - 1993 
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 Interreg II - programovací období 1994 - 1999, ve kterém se iniciativa dělila  

na 3 části - přeshraniční spolupráce, energetické sítě a územní rozvoj, 

 Interreg III - programovací období 2000 - 2006 (od r. 2004 již včetně ČR),  

od tohoto období je rozdělení takové, jaké ho známe dnes - přeshraniční (IIIA), 

nadnárodní (IIIB) a meziregionální spolupráce (IIIC), rozpočet 4, 9 mld. EUR. 

Interreg IV zahrnut do programovacího období 2007 - 2013 už není samostatnou 

iniciativou, ale byl součástí cíle 3 politiky soudržnosti EU a navazuje na předchozí Intereg III. 

Rozpočet byl stanoven ve výši 7,8 mld. EUR. V dalším programovacím období 2014 - 2020 

je Interreg V opět zahrnut v rámci cíle 2 politiky soudržnosti EU a rozpočtový výhled  

asi 9 mld. EUR. 

Iniciativa byla založena k povzbuzení a navození spolupráce mezi členskými zeměmi 

Evropské unie. Hlavním cílem je dosažení snížení vlivů státních hranic ve prospěch 

vyváženého rozvoje v oblastech ekonomiky, hospodářství a sociální soudržnosti na celém 

území Evropské unie. Rozvoje ve zmíněných oblastech je dosahováno prostřednictvím 

přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, tzn., že zahrnuje spolupráci mezi 

orgány dvou a více států unie. Konečnými příjemci zdrojů z iniciativy Interreg jsou většinou 

instituce veřejné správy, zájmová sdružení a neziskové organizace. [44] 

Česká republika měla možnost ihned po svém vstupu do EU v květnu 2004 čerpat 

finanční prostředky z fondů unie. Jak již bylo řečeno výše, Interreg III byl rozdělen  

na tři oblasti - přeshraniční (IIIA), nadnárodní (IIIB) a meziregionální (IIIC). V České 

republice ve všech těchto oblastech vznikly programy vztahující se k dané části: 

 přeshraniční - spolupráce na české straně hranice se Saskem, Bavorskem, 

Rakouskem, Slovenskem a Polskem, 

 nadnárodní - v regionu CADSES, do kterého byly zahrnuty oblasti jadranské, 

středoevropské, podunajské a jihovýchodní Evropy, 

 meziregionální - zaměřen na zefektivňování politik a nástrojů regionálního 

rozvoje na celoevropské úrovni. [33] 

Interreg IIIA - přeshraniční spolupráce 

V tab. 3. 1 je přehledné rozdělení oblastí IIIA iniciativy Interreg, jejich financování  

a územní vymezení na české straně hranice. Pokud sečteme příspěvky EU pro ČR  
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v jednotlivých příhraničních územích pro období 2004 - 2006, bylo na oblast IIIA 

přeshraniční spolupráce vyčleněno 55 mil Eur. Částka 55 mil. Eur od Evropské unie nebyla 

jediným zdrojem financí pro projekty z této oblasti, existovaly národní zdroje dělené  

na veřejné, regionální a obecní. Tyto zdroje byly individuální pro každou příhraniční oblast.  

30 % z celkové částky bylo vyčleněno pro program ČR - Polsko, nejméně pro ČR - Bavorsko.  

I v pozdějším programovacím období bylo nejvíce peněz alokováno pro projekty na hranici 

mezi Českou republikou a Polskem. [33] 

Tab. 3. 1: Rozdělení příhraničních oblastí a jejich financování v iniciativě Interreg IIIA  

na období 2004 - 2006 

Příhraniční 

oblast 
ČR - 

Bavorsko 
ČR - Polsko 

ČR - 

Rakousko 
ČR - Slovensko ČR - Sasko 

Příspěvek EU 

(mil. Eur) 
8,6 16,5 11 9 9,9 

dotčené regiony 

soudržnosti na 

území ČR 

Jihozápad 
Severozápad 

Moravskoslezsko 
Střední Morava 
Severovýchod 

Jihozápad 
Jihovýchod 

Jihovýchod 
Střední Morava 
Moravskoslezsko 

Severozápad 
Severovýchod 

Zdroj: Průvodce programy Interreg, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2003 s. 112 

Každý z programů byl zaměřen na dílčí aktivity důležité pro rozvoj dané oblasti, 

všechny programy měly své priority a opatření. Výše finančních prostředků na jeden projekt 

byla stanovena na maximálně 75% způsobilých výdajů, tzn., že 25% z celkových způsobilých 

výdajů muselo být financováno z jiných zdrojů (např. veřejných rozpočtů). Bylo podáno 

celkem 356 projektů, které byly na takové úrovni, aby dotaci mohly získat, nakonec bylo 

k dotaci doporučeno pouze 176 projektů (kromě projektů v rámci euroregionů). Nejvíce 

projektů bylo zaměřeno na rozvoj infrastruktury. 

Ve všech programech byly vytvořeny Fondy malých projektů nebo také tzv. Dispoziční 

fondy, ze kterých se podporovaly menší typy projektů, zejména měkké projekty  

jako sportovní turnaje, výměnné pobyty mládeže, přeshraniční setkávání apod. Za správce 

těchto projektů byly určeny jednotlivé euroregiony vztahující se k příhraniční oblasti. [44] 

3. 1. 2 Evropská územní spolupráce v programovacím období 2007 - 2013 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti neboli regionální (kohezní) politika  

je jedním z hlavních pilířů EU a napomohla také vzniknout a rozvíjet evropskou územní 

spolupráci. Ta vznikla jako jeden ze tří cílů programovacího období 2007 - 2013 a navazuje 
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na výše zmiňovanou iniciativu Interreg. Stručnou charakteristiku a formu čerpání financí 

jednotlivých cílů pro zmiňované období nastiňuje tab. 3. 2. 

Tab. 3. 2: Charakteristika tří cílů politiky soudržnosti pro období 2007 - 2013 

Cíl Charakteristika Oblast podpory Fondy EU 
Alokace 

(mld. Eur) 

Konvergence 
snižování rozdílů mezi 

regiony 

regiony, jejichž 

HDP/ob. je nižší než 

75 % průměru EU 

ERDF    
ESF        
 FS 

283,3 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

vytvoření pracovních míst, 

podpora 

konkurenceschopnosti 

všechny, jež nespadají 

do cíle Konvergence 
ERDF   
ESF          

55 

Evropská územní 

spolupráce 
podpora přeshraniční a 

mezinárodní spolupráce 
dle úrovně 

spolupráce  
ERDF 8,7 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Evropské komise, dostupných z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_en.cfm#3  

V rámci třetího cíle regionální politiky jsou podporovány regiony a města členských 

států EU, které vzájemně spolupracují a učí se od sebe prostřednictvím společných programů, 

projektů a sítí. Tento cíl je financován prostřednictvím Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Na období 2007 - 2013 byla vyčleněna částka v hodnotě 8,7 miliard Eur.  

Jak je zobrazeno v grafu 3. 1, v porovnání s dalšími dvěma cíli Regionální politiky, činí 

částka vyhrazena pro Evropskou územní spolupráci pouze 2,5% z celkových alokovaných 

financí pro toto období. 

Graf 3. 1: Alokace financí jednotlivých cílů Regionální politiky v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tab. 3. 1 

81,5% 

16% 

2,5% 

Cíl Konvergence 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl Evropská územní spolupráce 



22 

 

V tab. 3. 1 je uveden údaj, kdy za oblast podpory třetího cíle jsou označovány pouze 

vybrané regiony dle dílčí spolupráce vytvářející programy na úrovních, popsaných 

v následujících bodech.  

a) Přeshraniční spolupráce 

Cílem programů přeshraniční spolupráce je zejména odstraňování přetrvávajících bariér 

a posilování rozvojového potenciálu v oblastech hospodářské a sociální integrace. Programy 

se zabývají širokou škálou otázek, zejména pak: 

 podpora podnikání, zaměřeno zejména na malé a střední podniky, kulturu, 

cestovní ruch a přeshraniční obchodování, 

 společná péče o přírodní zdroje a přírodní bohatství, 

 rozvoj infrastruktury, 

 rozvoj dopravních a komunikačních sítí, 

 všestranné zlepšení mezilidských vztahů a rovných příležitostí na trhu práce. 

Všechny aktivity jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Celkem bylo v rámci tohoto cíle vyčleněno 53 přeshraničních spoluprací na území EU. 

V rámci České republiky je vytvořeno 5 Operačních programů Přeshraniční spolupráce,  

kdy řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj: 

 ČR - Sasko, 

 ČR - Bavorsko, 

 ČR - Rakousko, 

 ČR - Slovensko,  

 ČR - Polsko. [9] 

 

b) Nadnárodní spolupráce 

Programy na úrovni této spolupráce jsou rozděleny do třinácti širších geografických 

oblastí. Tyto oblasti jsou tvořeny evropskými státy za účelem regionálního rozvoje na vyšších 

geografických úrovních, zejména v otázkách mezinárodního obchodu, výzkumu a vývoje, 

komunikačních sítí apod. Tyto otázky jsou řešeny v několika tématech: 

 inovace - zaměřeno na univerzity, malé a střední podniky, výzkumná centra, 
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 životní prostředí - vodní zdroje (řeky, jezera, moře), 

 dostupnost - zahrnující zejména telekomunikace a dokončení sítí, 

 zachování udržitelného rozvoje měst. 

V programovacím období 2007 - 2013 zahrnovala tato úroveň spolupráce celkem  

13 nadnárodních programů v rámci EU. Všechny programy mají své cíle, priority, řídící 

orgány a jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj. Česká republika 

spadá do zóny Střední Evropa společně s Rakouskem, Polskem, Slovenskem, Maďarskem, 

částmi Německa, Itálie a Ukrajiny. Řídící orgán programu sídlí v Rakousku a je celkově 

zodpovědný za realizaci programu. Kontaktním orgánem v České republice je Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Pro Českou republiku bylo v minulém programovacím období vyčleněno  

37, 46 milionů Eur. [11] 

c) Meziregionální spolupráce 

Tato forma spolupráce je realizována na celoevropské úrovni, tzn., že zahrnuje všechny 

státy EU i státy nečlenské. Cílem je podpora regionálních politik a jejich nástrojů, výměna 

zkušeností. Operační program INTERREG IVC se zaměřuje zejména na podporu v oblastech 

inovací, znalostní ekonomiky a životního prostředí. Také tato forma spolupráce  

je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj - pro roky 2007 - 2013 bylo 

vyčleněno celkem 321 mil. Eur. Meziregionální spolupráce je rozdělena na 3 síťové 

programy: 

 URBACT II - sdružuje aktéry regionálních a lokálních politik,  

 ESPON - podporuje rozvoj regionů prostřednictvím poskytování vědeckých 

informací a analýz aplikovaných výzkumů, 

 INTERACT II - podporuje územní spolupráci regionů EU, sdružuje 

administrátory a manažery projektů. [10] 

3. 1. 4 Evropská územní spolupráce v programovacím období 2014 - 2020 

Pro politiku soudržnosti EU je velmi důležitá spolupráce na různých územních 

úrovních, proto byl tento cíl zachován i v novém programovacím období 2014 - 2020.  

Je natolik významný, že bylo navrhnuto i zvýšení finančních prostředků z 2,5 na 3,48%  

(asi 11,7 miliard EUR) všech alokovaných financí. Jelikož v tomto novém období byly 
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zredukovány cíle kohezní politiky EU na dva, cíl Evropská územní spolupráce již nebude 

cílem tři, ale dvě. 

I v letech 2014 - 2020 budou zachovány tři úrovně evropské územní spolupráce,  

tj. přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. Stejně jako v předchozím období by mělo být 

nejvíce finančních prostředků určeno přeshraniční spolupráci - zhruba 8,7 miliard EUR. [12] 

S novým programovacím obdobím přichází také několik změn popsaných 

v následujících bodech. 

a) Propojení kohezní politiky s cíli strategie Evropa 2020 

Strategie Evropa 2020 je strategický dokument nahrazující Lisabonskou strategii,  

jejíž platnost vypršela v roce 2010. Strategie předpokládá udržitelný, inteligentní růst a růst 

podporující začlenění (jak sociální, tak územní). Evropská komise navrhla, aby finanční 

prostředky byly soustředěny na méně tematických priorit a současně by platilo, čím vyspělejší 

země, tím menší počet priorit. Bylo stanoveno celkem 11 tematických cílů, z nichž pro cíl 

Evropská územní spolupráce bude možno použít nejvýše 4. Proto bude s velkou 

pravděpodobností podporováno méně projektů (např. běžné projekty jako výstavba 

přeshraniční dopravní infrastruktury nebude jednoduché realizovat). [12]  

b) Kvalitnější monitoring a hodnocení 

Díky kvalitnějšímu, zpřísněnému hodnocení a průběžnému monitoringu se Komise 

domnívá, že bude efektivněji vynakládáno s finančními prostředky unie. I kvůli tomuto budou 

zřízeny indikátory výstupů a výsledků pro všechny programy, jejichž vyhodnocení proběhne 

od roku 2017. Při neplnění indikátorů budou vyvozeny důsledky, jež mohou spočívat  

i v krácení dotací z fondů EU. [12] 

c) Větší míra přeshraniční spolupráce v projektech 

Míra přeshraniční spolupráce je posuzována dle 4 kritérií: 

 společná příprava, 

 společná realizace, 

 společný personál, 

 společné financování. 
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Aby bylo dosaženo vyšší míry přeshraniční spolupráce, mělo by být dosaženo 

minimálně tří z těchto kritérií (v minulém období stačilo dosažení pouze dvou). [12] 

3. 2 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 

republika 2007 - 2013 

Projekt Air Silesia, jemuž je pozornost věnována v následující kapitole 4,  

byl spolufinancován prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Polská republika (dále jen OP).  

Rozvoj česko-polského příhraničí a posílení vzájemné spolupráce je hlavním cílem 

Operačního programu ČR - Polsko v rámci cíle 3 regionální politiky EU. Program byl 

schválen Evropskou komisí 11. prosince 2007. Územní vymezení programu je uvedeno 

v kapitole 3. 3 Česko - polské příhraničí. Pro celý program byla vyhrazena z evropských 

peněz částka 219,46 mil. Eur, která by měla být doplněna z národních veřejných zdrojů obou 

zemí. [28] 

Obr. 3. 1: Mapa česko-polského příhraničí v rámci OP 

 

Zdroj: Euroregion Silesia, dostupný z: http://www.euroregion-

silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU 
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3. 2. 1 Cíl a strategie programu 

Dle operačního programu, (str. 29) je globální cíl stanoven v následujícím znění: 

„Podpora socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí posilováním jeho 

konkurenceschopnosti a soudržnosti a propagací partnerské spolupráce jeho obyvatel.“ 

Program naplňuje princip udržitelného rozvoje, který zabezpečuje uspokojování potřeb 

současné generace, aniž by tím ohrozil uspokojování potřeb generacím budoucím. Program  

je též vytvořen v souladu s podmínkami jak národní politiky, tak politiky unie. Měla by být 

dodržována rovnost příležitostí, tzn. rovnost mezi muži a ženami, respektování 

handicapovaných osob nebo etnických menšin. [28] 

3. 2. 2 Prioritní osy 

Operační program je rozdělen do čtyř prioritních os. Každá z těchto os má své vlastní 

cíle, opatření a oblasti podpory.  V následujícím obr. 3. 2 (diagramu) jsou stručně vymezeny 

prioritní osy programu včetně jejich hlavních cílů a finančních alokací na jednotlivé osy 

v procentech.  

Obr. 3. 2: Prioritní osy Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Polská republika 2007 - 2013  

OP 
přeshraniční 
spolupráce   

ČR - Polsko 

Prioritní osa I 

Posilování dostupnosti, 
ochrana ŽP, prevence 

rizik 

Zlepšení atraktivity 
česko - polské 

příhraniční oblasti. 

Finanční alokace 
na osu - 37%  

z celkové částky 

Prioritní osa II 

Zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikatelského 
prostředí a cestovního 

ruchu 

Posílení ekonomického 
rozvoje česko - polské 

přihraniční oblasti. 

Finanční alokace 
na osu - 32% 

 z celkové částky 

Prioritní osa III 

Podpora spolupráce 
místních společenství 

Rozvoj spolupráce 
místních komunit a 

institucí česko - polské 
příhraniční oblasti. 

Finanční alokace 
na osu - 25%  

z celkové částky 

Prioritní osa IV 

Technická pomoc 

Podpora efektivní 
realizace Operačního 

programu. 

Finanční alokace 
na osu - 6% 

 z celkové částky 
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3. 3. 3 Monitorovací a hodnotící ukazatele 

Monitorovací ukazatele poskytují zpětnou vazbu, zda udělená finanční podpora  

na projekt splnila svůj účel, tzn., zda bylo dosáhnuto cílů projektu a jeho udržitelnosti.  

Tyto ukazatele jsou dány dle metodiky Evropské komise s ohledem na specifické vlastnosti  

a rysy programu. Ukazatele u jednotlivých os jsou vždy rozděleny na: 

 ukazatele vstupu - představuje jej vynaložená finanční alokace na danou 

prioritní osu, 

 ukazatele výstupu - zaměřeny na počty projektů v rámci jednotlivých oblastí 

podpory, 

 ukazatele výsledku - mohou udávat např. počet osob ovlivněných daným 

projektem nebo osob, které se podílejí na projektu, počet produktů, služeb, 

dohod a smluv vytvořených projektem apod. 

Kromě ukazatelů u jednotlivých prioritních os ještě program zahrnuje tři kontextové 

ukazatele - HDP na obyvatele, Míra nezaměstnanosti a Počet obyvatel v oblasti česko-

polského příhraničí a jejich počáteční a cílové hodnoty. Existují i ukazatele vztahující  

se přímo k programu a to počet projektů přeshraničního významu dle počtu splněných kritérií 

spolupráce (viz podkapitola 3. 1. 4 - bod c). [28] 

3. 3 Česko - polské příhraničí 

Česko-polské vztahy nebyly v historii vždy nejlepší, avšak dlouhotrvající úsilí a hodně 

práce dokázaly to, že “sousedské“ vztahy těchto dvou zemí jsou dnes již ve stavu,  

kdy se snažíme být navzájem co nejblíže, spolupracovat a učit se od sebe navzájem.  

Pro přiblížení pohraničního regionu byla vytvořena tab. 3. 3 se základními údaji o tomto 

území. Všechny hodnoty jsou uvedeny za rok 2011. V tabulce u posledních tří ukazatelů byla 

použita tzv. metoda semaforu, která jasně ukazuje pozitivní (zelená barva) a negativní 

(červená barva) hodnoty u jednotlivých NUTS III. Zdroji dat jsou Evropský statistický úřad - 

Eurostat, Český statistický úřad a Statistický úřad Polska. 
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Tab. 3. 3: Základní ukazatele regionů NUTS III v příhraničí ČR - Polsko k 31. 12. 2011. 

NUTS III 
Rozloha 

v km
2 

Počet 

obyvatel 

Hustota 

zalidnění 

ob./km
2 

Míra 

nezaměstnanosti   
v % 

HDP 

ob./Euro 
Ubytovací 

zařízení 

Liberecký kraj 3 163 438 600 138,7 9,46  10 800 756 

Královéhradecký 

kraj 
4 759 553 856 116,4 7,49 12 500 966 

Pardubický kraj 4 519 516 411 114,3 8,44 11 600 365 

Olomoucký kraj 5 267 638 638 121,3 11,37 10 900 395 

Moravskoslezský 

kraj 
5 427 1 230 613 226,8 11,18 12 000 464 

Bielski podregion 1 353 662 442 489,6 9,4 9 000 255 

Rybnicki podregion 2 354 640 032 271,9 9,3 9 000 32 

Jeleniogórski 

podregion 
5 571 581 993 104,5 17,5 7 400 351 

Walbrzyski 

podregion 
4 179 682 333 163,3 19,3 6 900 176 

Opolski podregion 4 272 610 799 143,0 10,3 7 300 116 

Nyski podregion 9 412 403 151 42,8 18,5 5 800 52 

Zdroj:Vlastní zpracování dle dat Eurostatu, Českého statistického úřadu, Główny Urząd 

Statystyczny Polski 

3. 3. 1 Územní vymezení 

Česko-polské příhraničí je tvořeno českými kraji (NUTS III) - Libereckým, 

Královéhradeckým a Pardubickým a slezskými (moravskými) kraji - Olomouckým  

a Moravskoslezským. Na polské straně se jedná o šest regionů úrovně NUTS III - 

jeleniogórský, wałbrzyský, opolský, rybnický, nyský a bielský. Celková rozloha těchto 

regionů je 50 276 km
2
, příhraniční oblast na české straně činí 46,1% celkové rozlohy 

příhraničí a polská strana 53,9 % (zaokrouhleno na jedno desetinné místo). Největšími městy 

na tomto území jsou Ostrava, Olomouc, Liberec, Pardubice, Hradecké Králové čili krajská 

města na české straně, na polské Bielsko-Biała, Jastrzębie, Zdrój, Rybnik, Opole, Wałbrzych 

a Jelenia Góra. 

V oblasti česko-polských hranic se nachází šest euroregionů, které jsou významným 

přínosem pro další integrace a spolupráce. Euroregiony byly zakládány postupně - roku 1991 

Nisa, 1996 Glancensis, 1997 Praděd, 1998 Silesia, 1998 Těšínské Slezsko a nejmladším na 

tomto území je od roku 2000 euroregion Beskydy. [28] 
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3. 3. 2 Obyvatelstvo 

K 1. 1. 2012 zde žilo 6, 958 mil. obyvatel, na české straně asi 3,378 mil. a na polské 

3,58 mil. Nejnižší počet obyvatel je v nyském a libereckém regionu, nejvyšší 

v moravskoslezském. Na obou stranách hranic je ve většině regionů dlouhodobě záporný 

trend přirozeného přírůstku a migrace obyvatel, tzn., že lidé stárnou a zároveň  

se vystěhovávají.  Největší pokles obyvatel je zaznamenán u nelidnatějšího kraje na území 

České republiky - Moravskoslezského a rovněž nejlidnatějšího regionu na polské straně - 

wałbrzyského. Naopak největšího přírůstku obyvatel bylo zaznamenáno v bielském regionu, 

kde za posledních 17 let dle grafu 3. 2 narostl počet obyvatel o více než 23 tisíc. [28] 

Graf 3. 2: Vývoj počtu obyvatel na území česko-polského příhraničí v regionech NUTS III 

v letech 1996 - 2013 vždy k 1. 1. daného roku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Eurostatu, Českého statistického úřadu 

Pokud se zprůměruje hustota zalidnění z tab. 3. 3, průměrná míra osídlení obyvatelstva 

činí 175 obyvatel/km
2
 a tím se dlouhodobě udržuje nad průměrem Evropské unie  

(114 obyvatel/km
2
), je také vyšší než průměr České republiky (133 obyvatel/km

2
) i Polska 

(123 obyvatel/km
2
). 
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3. 3. 3 Trh práce a nezaměstnanost 

Vývoj nezaměstnanosti na území příhraničních regionů je poměrně stejný,  

ale s odlišnými čísly. Nejvyšší nezaměstnanost byla zaznamenána před a po vstupu obou států 

do EU - v letech 2003 a 2004. Poté se situace zlepšovala, kdy v některých regionech klesla 

nezaměstnanost i o polovinu procentních bodů - tento stav byl zaznamenán do roku 2008,  

kdy po celosvětové hospodářské krizi opět nezaměstnanost narůstala a dnes se dostává opět 

do stabilnější polohy.  

Pokud by mělo dojít ke srovnání námi řešených regionů, můžeme konstatovat,  

že nezaměstnanost a úbytek pracovních míst může být spojen s útlumem těžebního průmyslu. 

České kraje jsou na tom oproti polským podregionům co se týká nezaměstnanosti lépe. 

V České republice se míra registrované nezaměstnanosti pohybovala v roce 2011 na úrovni 

8,62 % a dle tab. 3. 3 se pod touto hodnotou pohybovaly dva kraje - Královehradecký  

a Pardubický. Mírně nad průměrem ČR, ani ne o jeden procentní bod, byl kraj Liberecký. 

Slezské kraje - Olomoucký a Moravskoslezský, mají dlouhodobě největší nezaměstnanost 

v ČR. Na polské straně byla míra nezaměstnanosti vyšší, než byl celostátní průměr (12,5 %) 

ve třech regionech - jeleniogorském, walbrzyském a nyském. Ve třech zbývajících  

se nezaměstnanost udržuje dlouhodobě pod hranicí celostátního průměru. [28] 

3. 3. 4. Životní prostředí a infrastuktura 

Česko-polská příhraniční oblast je charakteristická přírodními atraktivitami 

s různorodou biologickou rozmanitostí, na druhou stranu je zde mnoho průmyslových oblastí, 

které nejsou šetrné k životnímu prostředí a snižují tak přírodní hodnoty území. I přesto  

se kvalita životního prostředí v této oblasti velmi zlepšila, zejména díky útlumu některých 

průmyslových odvětví, různým limitům pro znečišťující podniky a investicím  

do infrastruktury a ochrany životního prostředí. Ke zlepšení také přispělo uzavření Rámcové 

dohody o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat v roce 2006 mezi Českou republikou  

a Polskem.  

Velkým problémem, zejména venkovských oblastí, je znečišťování vod z důvodu 

chybějících kanalizací a čistíren odpadních vod. Tento problém je ale také postupně 

s úspěchem řešen díky dotacím z evropských fondů, které tyto projekty spolufinancují.  
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Jak již bylo napsáno výše, tato příhraniční oblast je charakteristická také svou 

průmyslovou produkcí, která výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Přestože se míra znečištění 

ovzduší v posledním desetiletí zlepšila, v této oblasti jsou stále překračovány národní  

i mezinárodní průměry a celkové emise znečišťujících látek v ovzduší. Tento problém je řešen 

v rámci kapitoly 4.  

Česko-polské příhraničí je dobře pokryto jak silniční, tak železniční sítí. V posledních 

letech rozvoj silniční sítě velmi pozitivně ovlivnil dostupnost právě mezi hranicemi těchto 

států. Především ve východní části území, kde byla dostavěna dálnice D1 vedoucí z Prahy 

přes Brno, Ostravu na polské hranice, kde se spojuje s dálnicí A1 a propojuje tak Českou 

republiku s polskými městy Katovice, Lodží nebo Gdaňskem. V severovýchodní části ČR  

je z Prahy vedena dálnice D11 přes Hradec Králové, která by se v budoucnu měla napojovat 

na polskou dálnici A3 a směřovat až k Baltskému moři - tato dálnice je zatím ve výstavbě. 

Jelikož obě země jsou členy Schengenského prostoru, byla tímto dostupnost obou zemí velmi 

usnadněna. Česko a Polsko spojuje také celkem hustá železniční síť. Špatný technický stav  

a zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení jsou postupně modernizovány, díky čemuž 

vznikají nové společné integrované dopravní systémy. [28] 

3. 4 Vývoj kvality ovzduší v nejpostiženějších oblastech Moravskoslezského kraje 

Již několik desítek let není lidem lhostejné životní prostředí včetně kvality ovzduší. 

Postupně byla zaváděna různá opatření, která přispěla ke zlepšení stavu ovzduší. Zůstaly však 

oblasti, a to nejen v České republice, které se nadále potýkají se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Mezi tyto oblasti patří i Moravskoslezský kraj, který je nejvíce postiženou oblastí v celé 

Evropě. 

Český hydrometeorologický ústav provádí měření a hodnocení kvality ovzduší v celé 

České republice, na nichž jsou pak vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší  

(dále jen OZKO). V těchto oblastech dochází k překračování imisního limitu daného zákonem  

pro jednu a více znečišťujících látek. Nejvíce ohroženými oblastmi, co týče kvality ovzduší, 

jsou oblasti Karvinska, Ostravska a Třinecka a z toho důvodu vznikla dle zákona  

č. 201/2012, Sb. o ochraně ovzduší Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Nutno  

na druhou stranu podotknout, že v Moravskoslezském kraji se nachází i místa s velmi čistým 

vzduchem. Jedná se o chráněné krajinné oblasti (celkem 3) a horské oblasti Beskyd  

a Jeseníků. 
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3. 4. 1 Příčiny znečištění ovzduší v oblastech Ostravska, Karvinska a Frýdecko 

Místecka 

Vysoká zalidněnost, koncentrace průmyslu, přenosy škodlivin z Polska, hustá síť 

automobilové dopravy a kvůli vysokému počtu obyvatel také vyšší míra vytápění domácností. 

Všechny tyto příčiny, některé více či méně, ovlivňují stav a vývoj ovzduší na tomto území.  

Zalidněnost 

Průměrná hustota zalidnění ČR byla v roce 2012 dle Českého statistického úřadu  

133 ob./km
2
. V Moravskoslezském kraji v témže roce žilo 1 230 613 obyvatel a jeho rozloha 

je 5 427 km
2
, tzn., že dle výpočtu hustoty zalidnění -  podíl počtu obyvatel a rozlohy daného 

území byla hustota zalidnění 227 ob./km
2
 (viz tab. 3.3). Moravskoslezský kraj je druhým 

nejhustěji zalidněným regionem v republice po Praze, která je ovšem v tomto směru velmi 

specifická. V tomto případě tedy platí přímá úměra - čím větší počet obyvatel, tím větší 

množství automobilů, vytápěných domů tuhými palivy a tím i větší míra znečištění ovzduší. 

[5] 

Průmysl 

Od 19. století patří Moravskoslezský kraj k největším průmyslovým oblastem ve střední 

Evropě. Jako první se zde začalo rozvíjet hornictví a hutnictví, postupně se začaly zakládat 

hutě (Vítkovické železárny a Třinecké železárny), později rozvíjení strojírenství  

a kovodělnictví. Trend restrukturalizace průmyslu (uzavírání dolů) po roce 1989,  

který s sebou přinesl řadu sociálních a ekonomických problémů, je spojen i s tímto regionem. 

S poklesem průmyslové výroby, užíváním moderních a ekologických opatření a technologií, 

se začalo obnovovat a zlepšovat životní prostředí. I přes tyto zásahy nadále zůstává 

Moravskoslezský kraj (zejména jeho oblasti uvedené výše) jedním z regionů s nejhorším 

životním prostředím, kdy největšími problémy zůstávají kontaminace půdy, povrchových  

i podzemních vod, důlní poklesy a znečištění ovzduší. [15] 

V aglomeraci se nachází značné množství opuštěných a nevyužívaných budov  

či areálů, které jsou výsledkem předchozího užívání, tzv. brownfields. Tato místa jsou 

vlastněna jak veřejným, tak soukromým sektorem a některé z nich již dokonce mají svůj účel 

do budoucna (revitalizace s cílem veřejného zájmu, např. Dolní oblast Vítkovice). Na území 

Moravskoslezského kraje se nachází několik desítek velkých areálů nad 10 hektarů a několik 
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stovek menších ploch a budov. Agentura pro regionální rozvoj administruje databázi,  

kde je možné si jednotlivé (ne všechny) brownfields prohlídnout a dozvědět se o nich něco 

více. Celkem se k 6. 3. 2014 v databázi nacházelo 77 brownfields, z toho 30 jich bylo 

využíváno v minulosti pro průmyslové účely. [23, 24] 

Tab. 3. 4: Brownfields na území Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek  

Okres Počet brownfields Z toho po průmyslové činnosti 

Ostrava 7 5 

Karviná 15 9 

Frýdek Místek 15 10 

Celkem v aglomeraci 37 24 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Databáze brownfields Moravskoslezského kraje, dostupné z: 

http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/databaze_brownfields.html  

Pokud jsou porovnány kraje ČR co do počtu brownfields po průmyslové činnosti,  

na předních příčkách se nachází právě Moravskoslezský kraj společně s krajem Zlínským  

a Libereckým. Z celkového počtu 77 brownfields se 37 nachází v Aglomeraci 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a 24 z nich sloužilo v minulosti k nějaké průmyslové 

činnosti. Důkazem, že tato aglomerace byla v minulosti průmyslovou oblastí (dodnes jí je), 

 je fakt, že z celkového počtu 30 průmyslových brownfields, se 24 nachází v těchto okresech. 

Všechny tyto objekty do určité míry přispívaly ke znečišťování ovzduší, vod nebo půd. [24] 

Brownfields jsou pozůstatky minulosti, které ale mají stále velkou váhu v současnosti. 

Pokud by měla být charakterizována současnost průmyslu na tomto území, můžeme 

konstatovat, že se zde nachází celkem 17 průmyslových zón na ploše téměř 900 hektarů. 

Největšími průmyslovými zónami jsou Ostrava - Mošnov, Nošovice a Ostrava - Hrabová.  

V průmyslu zde pracuje asi jedna třetina ze všech pracujících obyvatel a mezi nejvýznamnější 

průmyslové podniky patří zejména ArcelorMittal, Evraz Vítkovice Steel, Třinecké železárny 

a.s., OKD a.s., ŽDB Group Bohumín, ČEZ a. s., Hyundai Nošovice atd. Tyto podniky zde 

přispívají ke špatné kvalitě životního prostředí a i přes různá opatření se řadí na přední příčky 

žebříčků největších znečišťovatelů dle Integrovaného registru znečišťování (dále jen IRZ). 

[23, 24] 

V rámci kvality ovzduší jsou zřejmě nejčastěji sledovány údaje o prachových částicích - 

o emisích prachu, zejména pak částic PM10. Tyto částice o průměru 5 - 10 mikronů se často 

velikostně i tvarově mění a jsou tvořeny směsí látek včetně částic sazí, síranů, kovů  
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a anorganických solí. Pro práci byla z mnoha měřených údajů IRZ vybrána data sledující 

právě prachové částice PM10, konkrétněji jednotlivé průmyslové podniky 

v Moravskoslezském kraji, které těchto částic emitovali do ovzduší nejvíce. Z žebříčků 

největších znečišťovatelů byla dodána data pro následující tab. 3. 5. Pro tabulku byla 

vytvořena metoda semaforu, prostřednictvím níž jde dobře vidět, který z podniků emitoval  

do ovzduší nejvíce prachu a jak se situace okolo těchto podniků vyvíjela za posledních pět let. 

[18] 

Tab. 3. 5: Emise PM10 největších znečišťovatelů na území MSK za roky 2008 - 2012 

Firma/provozovna 
Množství látek v kilogramech 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 1 172 995 822 002 831 597 505 393 439 980 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 611 370 574 697 667 439 495 637 430 271 

Eurovia Jakubčovice, s.r.o./   

Kamenolom Jakubčovice 
nezařazen 

do žebříčku 
153 530 74 216 80 111 62 413 

Dalkia Česká republika, a.s./   

Elektrárna Třebovice 
73 320 90 517 92 947 72 687 72 414 

Dalkia Česká republika, a.s./    

Elektrárna Dětmarovice 
54 443 

nezařazen 

do žebříčku 
72 687 79 736 55 667 

Energetika Třinec, a.s/                

Teplárny 
72 840 62 418 62 268 

nezařazen 

do žebříčku 
nezařazen 

do žebříčku 

OKK Koksovny, a.s./             

Koksovna Svoboda 
60 480 56 922 50 987 58 914 

nezařazen 

do žebříčku 

Celkem 2 045 448 1 760 086 1 852 141 1 292 478 1 060 745 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tabulek s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro 

Moravskoslezský kraj - hlášení za roky 2008 - 2012, dostupné z: http://arnika.org/zebricky-irz  

Nejvíce prachu do ovzduší emitovala firma ArcelorMittal Ostrava, a.s., která se zabývá 

zejména hutní výrobou a zpracováním či výrobou surového železa a oceli. Firma je známá 

tím, že se snaží snižovat emise prachu tzv. “odprášením“. Jednalo se o zakoupení jednoho 

z nejmodernějších filtrů na světě, díky němuž měly být sníženy emise prachu do ovzduší  

o 70%. Nicméně je ArcelorMittal stále jedním z největších producentů nebezpečných látek  

do ovzduší, vod i půdy nejen na území Moravskoslezského kraje, ale také v České republice. 

[8] 
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Za zmínku stojí i v pořadí druhá firma v tab. 3.5 - Třinecké železárny produkovaly  

do ovzduší v roce 2008 o více než 500 tisíc kg prachu méně než první ArcelorMittal, avšak 

při posledním hodnocení v roce 2012 byl rozdíl mezi těmito podniky jen něco přes 8 tisíc kg 

emitovaného prachu ve prospěch Třineckých železáren. Pokud porovnáme informace 

z webových stránek těchto dvou firem je patrné, že první zmiňovaná se ekologií a investicemi 

do životního prostředí zabývá více než druhá firma. Nejspíš i z toho důvodu ArcelorMittal  

od roku 2008 snížil emise prachu o 700 tun, a Třinecké železárny jen o 180 tun.  

Vliv polských průmyslových podniků  

Neuspokojivá kvalita ovzduší v příhraniční oblasti okresů Ostrava, Karviná a Frýdek 

Místek, a stejně tak na druhé straně hranice v polských průmyslových regionech byla hnacím 

motorem pro navázání spolupráce v této oblasti. Na české straně hranice se nachází  

8 průmyslových objektů, kdežto na straně polských hranic se jich velikostně podobných 

nachází 22. Stále více se hovoří o tom, že polský průmysl a jeho emise do ovzduší mají velký 

vliv na kvalitu ovzduší na území zmiňovaných okresů MSK. Tzv. transhraniční přenos 

znečišťujících látek je závislý na směru a rychlosti větru. V rámci česko-polské spolupráce 

probíhá několik výzkumů a projektů, které se tímto problémem zabývají. Více viz kapitola 4. 

Doprava 

Problém vypouštění emisí dopravou není specifickou situací pouze v  řešené 

aglomeraci. Tento problém se týká především velkých měst s vysokou hustotou silničních sítí. 

Lze tvrdit, že silniční doprava má mnoho pozitiv, ať už jde o pohodlí při cestování  

nebo úsporu času. Mezi negativa patří nákladnost a především znečišťování životního 

prostředí s negativním dopadem na lidské zdraví. Osobní, nákladní či hromadná doprava 

produkuje velké množství znečišťujících látek a škodlivin. Nejvíce nebezpečnou látkou 

vznikající nedokonalým spalování fosilních paliv je oxid uhelnatý. [52] 

Dle dat Českého statistického úřadu bylo k 1. 7. 2013 evidováno na území České 

republiky přes 4,7 milionů osobních automobilů, z toho nejvíce v Hl. m. Praze, Středočeském 

kraji a Moravskoslezském kraji. Ze statistik ČSÚ také vyplývá, že v Moravskoslezském kraji 

vzrostl počet automobilů o 16 tisíc za 3 roky a ačkoliv v rámci kraje roste počet autobusových 

spojů, tak počet cestujících se snižuje - totéž platí o městské hromadné dopravě.[5] 
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Na základě zjištěných údajů ČSÚ je více než patrné, že roste počet osobních 

automobilů, snižuje se počet cestujících veřejnou hromadnou dopravou, tzn., lidé dávají 

přednost pohodlí a raději jezdí osobními vozy. Tím má v kraji doprava stále větší vliv  

na kvalitu ovzduší v negativním smyslu. 

Lokální topeniště 

Lokální topeniště se nachází v takových objektech, kde jsou umístěna zařízení (kotle) 

pro spalování tuhých paliv (koks, uhlí, brikety, dřevo atd.). Tímto způsobem jsou vytápěny 

především domácnosti. Upřesnění podmínek provozu lokálních topenišť  

se nachází v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Na území Ostravsko - Karvinské 

aglomerace jsou topeniště rozmístěna nejhustěji u sebe v České republice a lidé jsou tak 

přímo u zdrojů vypouštějících škodlivé látky do ovzduší. Největší hustota lokálních topenišť 

je podle dostupných informací v obcích Bohumín a Orlová. V mnoha případech jsou topeniště 

zastaralá nebo lidé používají nekvalitní či nevhodné palivo (komunální odpad, mokré dřevo 

atd.). A zatímco u průmyslových podniků se daří emise snižovat, u emisí z lokálních topenišť 

je trend opačný. 

Na území kraje je nejčastěji využíván pro vytápění domácností plyn, avšak kvůli 

rostoucím cenám energií lidé opět přecházejí k vytápění dřevem. Pozitivním jevem je, že lidé 

již tolik netopí uhlím, jako v minulosti. Vedle dřeva a uhlí se rozšiřuje “ekologičtější“ způsob 

vytápění tuhými palivy - biomasou, jako jsou štěpky, pelety, brikety apod. Bohužel vzhledem 

k ekonomické situaci některých občanů, se do kotle dostávají pro lidské zdraví ještě horší 

paliva než je mokré dřevo či uhlí -  a to plasty, lakované kusy starého nábytku, polystyreny, 

odpadky, pneumatiky nebo listí ze zahrad. [5,14] 

Již více než 4 tisíce starých kotlů v Moravskoslezském kraji bylo vyměněno díky 

iniciativě Ministerstva životního prostředí, v rámci tzv. „kotlíkových dotací“. Dotační 

program byl vytvořen za cílem podpory výměny starých kotlů s ručním plněním za nové, plně 

automatizované na tuhá paliva nebo biomasu. Více k dotačnímu titulu v kapitole 3. 5 - 

Nástroje vedoucí ke zlepšení stavu ovzduší na území MSK. [14] 
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Shrnutí příčin znečištěného ovzduší 

Jak bylo zmíněno v předchozím textu, průmyslovým zdrojům znečištění ovzduší se díky 

regulacím jak ze strany státu, EU, institucí MSK, tak i z vlastní iniciativy některých podniků, 

daří snižovat jimi vyprodukované emise o tisíce kilogramů za rok. Naopak emise z dopravy  

a malých zdrojů znečištění (lokální topeniště) každý rok stále více ovlivňují kvalitu ovzduší 

na území kraje. Vše zde souvisí s hustou zalidněností, masivním nárůstem osobních 

automobilů, klesajícím počtem cestujících v městské hromadné dopravě  

a vysokým počtem objektů vytápějících tuhými palivy v zastaralých kotlích. Na obr. 3.3 

chybí vliv transhraničního přenosu znečišťujících látek z Polska. Odhady transhraničního 

přenosu a srovnávání s ostatními zdroji znečišťování nejsou jednoduché, jelikož záleží na 

proudění větru, které se dá velmi obtížně zprůměrovat. Za pomoci státu se snaží 

Moravskoslezský kraj vliv těchto příčin na kvalitu ovzduší snižovat díky různým dotačním 

titulům, projektům a výzkumům, přijetí limitních hodnot, spoluprací s ostatními evropskými 

státy apod.  

Obr. 3. 3: Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek jednotlivých zdrojů znečištění na území 

Moravskoslezského kraje v letech 2003, 2007 a 2012 

 

Zdroj: Třetíruka.cz, dostupné z: http://www.tretiruka.cz/news/do-roku-2016-musi-cesky-hutni-

prumysl-investovat-do-ekologizace-35-miliard-kc/ 
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3. 4. 2 Vývoj průměrných ročních koncentrací PM10 

Nejproblematičtějšími látkami na území Moravskoslezského kraje (a v rámci 

Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek) jsou jemné prachové částice a benzo(a)pyren. 

Pro potřebu práce byly vytvořeny dva grafy průměrných ročních koncentrací těchto dvou 

problematických látek na území MSK za určitý časový horizont. Data byla převzata 

z tabelárních ročenek ČHMÚ za každý rok pro danou měřící stanici zvlášť a zapsána  

do tabulky, z níž byl následně vytvořen graf. 

V rámci monitorování vývoje ročních koncentrací prachových částic PM10 bylo vybráno 

celkem 9 měřících stanic, na kterých bylo možno sledovat tento vývoj po celé vybrané časové 

období. Stanice byly vybrány i s ohledem na jejich umístění tak, aby byly zastoupeny všechny 

okresy Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek a aby byly rozptýleny na různých místech 

těchto okresů. V okrese Ostrava - město to byly stanice Ostrava - Poruba, Ostrava - Přívoz, 

Ostrava - Radvanice/Bartovice, v okrese Karviná stanice Bohumín, Český Těšín, Karviná  

a Věřňovice, v okrese Frýdek Místek stanice v Třinci - Kosmos a Frýdku Místku. Všechny 

měřící stanice byly pod záštitou ČHMÚ a jejich rozmístění je možné vidět  

na obr. 3. 4.  

Obr. 3. 4: Rozmístění vybraných měřících stanic pro sledování ročních průměrných 

koncentrací PM10 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle mapy dostupné z: http://www.risy.cz/cs/krajske-

ris/moravskoslezsky-kraj/okresy/ 
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Roční limitní hodnota pro částice PM10 je stanovena na hranici 40 µg/m
3
, denní limit  

je 50 µg/m
3
 a povolený počet překročení je 35 dní - všechny tyto limity jsou dány dle zákona  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nad ročním limitem se dlouhodobě nachází většina 

z měřících stanic a na všech lokalitách aglomerace je překračováno i legislativou 

tolerovaných 35 dní. V posledním sledovaném roce 2012 se pohyboval počet překročených 

dní od 40 v horských místech do 116 v Ostravě - Radvanicích. [47] 

Graf 3. 3: Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných měřících stanicích  

v letech 1998 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní z pracování dle dat z Tabelárních ročenek ČHMÚ pro Moravskoslezský kraj 

v letech 1998 - 2012  

Graf 3. 3 zahrnuje data za posledních 15 let, tj. od roku 1998 do roku 2012. Tlustou 

červenou čárou je v grafu vyznačena limitní hodnota pro průměrné roční koncentrace PM10. 

Lze vidět na počátku sledovaného období v roce 1998, že na všech měřících stanicích byly 

průměrné roční hodnoty pod touto limitní hodnotou s výjimkou Bohumína. Pokud bychom 

počáteční rok 1998 měli srovnat s posledním rokem 2012, můžeme tvrdit, že se situace 

obrátila a nad limitem jsou téměř všechny stanice a pod ní zůstávají pouze tři výjimky. 

Nejvyšší hodnoty byly pravidelně dosahovány v lokalitě Věřňovice, která se nachází v česko-

polském příhraničí a právě transhraniční přenos znečišťujících látek má zde vliv větší  

než kdekoliv jinde. Podobná situace jako Věřňovicích je i v Bohumíně, kde má ale stále větší 

váhu vliv lokálních topenišť a v Ostravě - Radvanicích, které se nacházejí v těsné blízkosti 

společnosti ArcelorMittal. Relativně lepší vzduch se trvale vyskytuje v Ostravě - Porubě, 

Frýdku-Místku a Třinci. 
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Při shrnutí celého tohoto vývoje nesmíme opomenout, že jsou do ročního průměrování 

započítány jak dny, kdy jsou limity překračovány několikanásobně, zejména v zimním období 

a dny, kdy je v oblasti velmi čistý vzduch. Do ročních průměrů však není zahrnován směr 

nebo rychlost větru, teplota či obecně rozptylové podmínky a možná také z toho důvodu nelze 

objektivně říci, zda se kvalita ovzduší zlepšuje nebo ne. Pokud ale budeme hodnotit pouze 

průměrnou roční koncentraci PM10, pak jeho vývoj v letech 1998 - 2012 byl kolísavého 

charakteru, kdy v roce 2012 bylo oproti roku 1998 dosaženo na většině stanic vyšší hodnoty. 

3. 4. 3 Vývoj průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu 

Jak již bylo popsáno v podkapitole výše, benzo(a)pyren překračuje limity na území 

MSK několikanásobně a je také velmi nebezpečný pro lidské zdraví. Vzniká nedokonalým 

spalovacím procesem všech organických látek. Bohužel jeho sledování prozatím není  

tak rozsáhlé jako je tomu u prachových částic. V rámci práce byl zpracován graf 3. 4 

za posledních 7 let na pěti měřících stanicích, které umožňují jeho monitoring. Tyto stanice  

se nacházejí ve dvou okresech Moravskoslezského kraje. Na území okresu Ostrava - město 

měřící stanice Poruba, Přívoz a Radvanice a na území okresu Karviná přímo ve městě Karviné 

a v Českém Těšíně. 

Graf 3. 4.: Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu na vybraných měřících stanicích 

v letech 2006 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z Tabelárních ročenek ČHMÚ pro Moravskoslezský kraj 

v letech 2006 - 2012  
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V grafu 3. 4 je opět vyznačen červenou tlustou přímkou roční limit pro benzo(a)pyren, 

který je 1 µg/m
3
. Díky této přímce lze dobře vidět, že za posledních sedm let nebyly průměrné 

roční koncentrace benzo(a)pyrenu na vybraném území v normě, ale vždy byly nadlimitní. 

Nejvyšších hodnot dosahuje na stanici Radvanice/Bartovice, která je velmi ovlivněna výrobou 

podniku ArcelorMittal. V této lokalitě se také vyskytuje nejvíce zdravotních problémů 

souvisejících s vysokými koncentracemi benzo(a)pyrenu, jako jsou alergie a astma u dětí, 

rakoviny nebo různá kardiovaskulární a dýchací onemocnění. Vývoj je kolísavý, avšak stále 

spíše nepříznivý a v budoucnu se budou koncentrace pohybovat s velkou pravděpodobností 

stále nad limitem.  

3. 4. 4 Shrnutí stavu a vývoje kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje 

Pokud bychom shrnuli Moravskoslezský kraj z hlediska ekonomického, lze konstatovat, 

že má relativně dobrou ekonomiku, podílí se velkým procentem na tvorbě HDP naší země,  

ale má jednu z největších nezaměstnaností v ČR. Právě podíl na tvorbě HDP má v kraji 

zejména průmysl, díky němuž a dalším faktorům jsou dlouhodobě nejhorší podmínky 

z hlediska kvality ovzduší. Největším problémem jsou emise prachových částic  

a benzo(a)pyrenu.  

I přes to, že se zde kvalita ovzduší od devadesátých let zlepšila, situace ještě stále není 

uspokojivá. Časté překračováni imisních limitů, vede stále některé instituce v čele 

s Ministerstvem životního prostředí k hledání nových možností a nástrojů, aby se situace 

uspokojivou stala. Aktivity směřované na podporu kvalitnějšího vzduchu na území kraje jsou 

zahrnuty v následující podkapitole. Ačkoliv z některých médií nebo přímo od odborníků  

či vyšších státních představitelů slýcháme, že se ovzduší v kraji výrazně zlepšilo, grafy, které 

byly pro účel této práce zpracovány, tuto situaci zrovna nepotvrzují - v roce 1998 byly  

na vybraných měřících stanicích naměřeny nižší průměrné hodnoty prachových částic než 

v roce 2012, imisní limity benzo(a)pyrenu jsou překračovány až desetkrát.  

3. 5 Nástroje vedoucí ke zlepšení stavu ovzduší na území Moravskoslezského kraje 

Pro Moravskoslezský kraj, jakožto území s nejhorší kvalitou vzduchu v republice  

je vymezena široká škála nástrojů ke zlepšení tohoto stavu. Iniciativy neprobíhají jen  

na krajské úrovni, ale také na úrovni národní - zejména pak v kompetenci Ministerstva 

životního prostředí a neméně je důležitá spolupráce v rámci česko-polských projektů  

na úrovni přeshraničního partnerství. V roce 2012 byl přijat nový zákon o ochraně ovzduší, 
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který stanovuje práva a povinnosti provozovatelů znečišťování ovzduší, nástroje  

ke zlepšování tohoto stavu atd. Kvalita ovzduší má zastoupení i v evropské legislativě, kterou 

se Česka republika, jakožto člen unie zavázala plnit. Nejzásadnějšími dokumenty jsou 

Rámcová směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu  

a Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. [27] 

V rámci této podkapitoly je ale pozornost věnována hlavně nástrojům týkající se přímo 

Moravskoslezského kraje, respektive vytvořených na jeho území. 

3.5.1 Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 

kraje 

Radou Moravskoslezského kraje bylo dne 4. 3. 2009 rozhodnuto o vytvoření Krajského 

integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší MSK. Rada se takto rozhodla na základě 

vyhodnocení výsledků měření kvality ovzduší na území kraje, které zde probíhalo v letech 

2001 - 2007. Poslední aktualizace programu byla provedena v červnu roku 2012. Program  

je orientován na zajištění prostředků (nástrojů) ke zlepšení kvality ovzduší v rámci 

kompetencí spadající pod kraj, krajský úřad nebo obec, nikoli pod kompetence ústředních 

orgánů státní správy. [25] 

V současné době je připravován nový Program ke zlepšení kvality ovzduší zvlášť  

pro aglomeraci Ostrava/Frýdek Místek/Karviná a pro zónu Moravskoslezsko. Tyto programy 

budou v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a měly by být zveřejněny již 

v roce 2014. 

Cíl programu 

Zabezpečení kvality ovzduší na takové úrovni, aby byly splněny podmínky stanovené 

zákonem a dohled nad dodržováním závazku eliminování emisí znečišťujících látek  

do ovzduší. V prvním případě se jedná o imisní limity, v případě druhém o národní emisní 

stropy. [25] 

Finanční nástroje programu 

V rámci programového období 2007 - 2013 byly vyhrazeny finanční nástroje  

pro zlepšení kvality ovzduší na území MSK. Nástroje byly uplatňovány skrz: 
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 Operační program Životní prostředí - důležitou byla především Prioritní osa 2 

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 

 Operační program Doprava - v němž bylo nejvíce využíváno dotací na opravy 

silnic, obchvaty měst a k eliminování negativních vlivů dopravy na životní 

prostředí, 

 Program Zelená úsporám - který v roce 2014 obnoví příjem žádostí o dotace  

je soustředěn na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných 

zdrojů energie a úspor v oblasti energetiky při rekonstrukcích a novostavbách 

různých objektů, 

 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 

- z něhož pro krajský program byla zásadní Prioritní osa 1 - Posilování 

dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik. [25] 

3. 5. 2 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje  

V rámci Nařízení č. 1/2004 vešel v platnost 14. 8. 2010 Krajský program snižování 

emisí MSK.  

Cíl programu 

Redukování emisí u znečišťujících látek, u kterých došlo k překročení imisních limitů  

a udržení ostatních znečišťujících látek pod těmito limity. [26] 

Nástroje programu 

U předchozího Krajského programu ke zlepšování stavu ovzduší byly popsány pouze 

finanční nástroje, které byly uvedeny v programu. U tohoto typu programu jsou nastíněny 

veškeré nástroje, které jsou rozděleny do těchto skupin: 

 normativní - dle nichž jsou určovány podmínky a požadavky zdrojům 

znečišťování ovzduší, 

 ekonomické - představují peněžní stimul a pomoc k provádění kroků snižující 

vyskytování emisí a zlepšování kvality ovzduší, 

 organizační - nástroje v charakteru opatření v dopravě, úspoře energie apod., 

 institucionální - podpora optimalizace veřejné správy na úseku ochrany ovzduší, 

 informační - poskytování informací, 
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 dobrovolné - uzavírání dobrovolných dohod a aktivit. [26] 

Finanční opatření 

Předpokladem je využití finančních možností z více zdrojů, zejména pak: 

 vlastní finanční prostředky provozovatelů znečištění, 

 veřejné rozpočty státu, kraje a obcí, 

 využití fondů v rámci státu - např. Státního fondu životního prostředí, 

 využití evropských fondů - např. Operační program Životní prostředí  

nebo Doprava. [26] 

3. 5. 3 Akční plán Ministerstva životního prostředí pro MSK 

Tento strategický dokument Ministerstva životního prostředí je soustředěn na postupné 

a systematické zlepšování ovzduší v kraji. Obsahuje opatření a aktivity, které jsou 

realizovatelné v možnostech ministerstva, a navazuje na Akční plán předchozího roku. 

Posledním vydaným byl Akční plán pro rok 2013. Celkem je rozložen do pěti kapitol: 

 zdroje znečišťování - charakterizuje hlavní zdroje znečišťování ovzduší  

na území MSK a zdůrazňuje provedená opatření v roce 2012, 

 legislativa - kapitola zahrnující popis zákona o ochraně ovzduší, 

 komunikace - představuje jakousi osvětu pro veřejnost v rámci informačních 

kampaní, konferencí, seminářů a obecně spoluprací s veřejností a územními 

institucemi, 

 zdraví, ŽP, výzkum a vývoj - důraz kladen na projekty týkající se zdraví 

(ozdravné pobyty), komunikace s vysokými školami atd., 

 finanční zdroje - zahrnuje především popis možností financování projektů  

na zlepšení kvality ovzduší, jako jsou Nová zelená úsporám, evropské dotační 

tituly a národní zdroje (Státní fond ŽP) apod. [22] 

3. 5. 4 Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje 

Výsadba asi sedmi set kusů dřevin podél silnic v lokalitách, kde je snižování imisní 

zátěže nejvíce žádoucí, je cílem projektu Krajského úřadu. Tento projekt byl započat v březnu 

minulého roku a nová zeleň byla vysazena do konce října. Vysazením tzv. izolační zeleně  
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by se mělo eliminovat množství emisí prachu vytvářených dopravou o více než půl tuny. 

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně v rámci 

prioritní osy 2 - Zlepšení kvality ovzduší ve výši 4,45 mil. Kč. Z rozpočtu kraje bylo pak na 

projekt vyhrazeno 4,232 mil. Kč. [41] 

3. 5. 5 Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního 

prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové 

nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji 

Počátek programu je daný spoluprací MSK, Ministerstva ŽP a Státního fondu životního 

prostředí (dále jen SFŽP). Žádosti o dotace budou přijímány na základě vyhlášení 

alokovaných výzev oznamovaných na webových stránkách jednotlivých subjektů a na úřední 

desce Krajského úřadu MSK. Poskytovateli dotace jsou MSK a SFŽP.  

Cíle programu 

Cílem je zajistit uskutečnění kroků vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z lokálních 

topenišť užívajících ke spalování tuhá paliva, v horším případě odpady. Ovzduší nebude 

znečišťováno do takové míry, pokud co nejvíce domácností vymění své staré kotle na tuhá 

paliva za nové, automatické kotle, ve kterých není možno spalovat odpady. Projekt podporuje 

výměnu kotle u rodinných domů na území Moravskoslezského kraje. 

Dotace 

Dotace bude poskytnuta všem prokazatelným vlastníkům nebo plnou mocí pověřeným 

osobám bytové jednotky, kteří předloží potřebné dokumentace k přidělení dotace. Maximální 

výše dotace prozatím činila 40 tisíc Kč. Je prováděna kontrola ex - post neboli následná 

kontrola po finančním ukončení projektu, zda byla dotace hospodárně a účelně využita. [34] 

Výzvy 

Celkem prozatím proběhly čtyři výzvy, v nichž bylo vyměněno na 4 tisíce starých kotlů. 

První výzva odstartovala svůj příjem žádostí 1. února 2012 a ještě tentýž den musela být 

z důvodu enormního zájmu ze strany žadatelů příjem ukončen. Alokovaná částka pro tuto 

výzvu byla 20 mil. Kč, z toho polovinu přispěl SFŽP a druhou polovinu hradil MSK ze svých 

zdrojů. Zejména i díky prvotnímu zájmu o podporu a 330-ti vyměněným kotlům ještě  

ten samý rok v červnu byla spuštěna druhá výzva s navýšenou dotovanou částkou 
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na 40 mil. Kč (20 mil. Kč MSK, 20 mil. Kč SFŽP). Oproti první výzvě ale byla snížena 

maximální dotovaná částka na kotel z 60 na 40 tisíc Kč. Tento krok byl učiněn z toho důvodu, 

aby se dostalo na více zájemců. Třetí výzva a příjem žádostí byl zahájen 1. listopadu 2012  

se stejnými podmínkami jako ve výzvě dvě.  Zatím poslední výzva byla vyhlášena 2. ledna 

letošního roku s alokací 60 mil. Kč (opět polovina hrazena SFŽP a MSK).  

Nejvyšší počet žádostí je podáváno na automatické kotle vyšších úrovní. Inspirací byl 

Moravskoslezský kraj pro další dva kraje, a to Ústecký a Středočeský, ve kterých již také 

proběhly první výzvy a i zde byl o dotace na nové kotle mimořádný zájem. V dalších krajích - 

Jihomoravském, Jihočeském, Olomouckém a Královehradeckém také uvažují o spuštění 

tohoto programu. [34,52] 

3. 5. 6 Ostatní projekty na území MSK 

Mnoho projektů či programů již na území Moravskoslezského kraje proběhlo nebo stále 

ještě probíhá. Tyto projekty, které jsou většinou iniciativou přímo Krajského úřadu MSK, 

Ministerstva životního prostředí, ČHMÚ nebo soukromých subjektů, jsou v nejčastějších 

případech financovány z dotačních fondů EU, ze Státního fondu životního prostředí,  

nebo z veřejných rozpočtů kraje, obcí, případně státu. 

Platná legislativa 

Základem pro řešení kvality ovzduší je legislativa. Stejně jako na zbytku republiky platí 

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (podrobněji popsán v kapitole 2), který upravuje 

přípustné limity znečištění, práva a povinnosti osob a subjektů veřejné správy spravující 

ochranu ovzduší. Na území kraje jsou v platnosti dvě nařízení, které souvisejí s ochranou 

ovzduší. První vstoupilo v účinnost 14. 8. 2004 a jedná se o Nařízení kraje 1/2004, kterým  

se vydává Krajský program snižování emisí, druhé Nařízení kraje 2/2010 vstoupilo v účinnost 

15. 7. 2010 a stanovuje se jím Krajský regulační řád.  

Kraj má vytvořený také legislativní plán, jenž uvádí změny právních předpisů, kterých 

chce MSK dosáhnout z důvodu zjednodušení procesů a celkové právní úpravy. Tyto změny 

jsou navrhovány v různých oblastech a jsou postupně aktualizovány, kdy poslední aktualizace 

proběhla k 4. 6. 2013. V rámci oblasti životního prostředí je navržena změna zákona  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kdy tento nový návrh zákona by měl být ve fázi příprav. 

Kraj navrhl upravit podíl krajů na výnosu z poplatků znečišťování ovzduší až na 90%  
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a vytyčit povinnost umožnění dostupnosti kontrolorů ke stacionárním zdrojům znečištění  

a palivům v rodinných domech nebo bytech, rekreačních chatách atd. [19] 

Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském 

kraji 

1. 1. 2012 byl spuštěn provoz monitorovacího systému na území MSK zahrnující 

celkem 40 měřících stanic (z toho 3 stanice s trvalým měřením, ostatní místa byly s měřením 

mobilním) rozmístěných po celé ploše kraje. Projekt je soustředěn na získání dat  

o prostorovém znečištění ovzduší látkami, které produkuje doprava, průmysl a lokální 

topeniště. Průběh vývoje monitorování na jednotlivých místech je aktualizován a zpřístupněn 

veřejnosti na webových stránkách projektu.  

Režim monitorování byl ze začátku takový, že z 36 mobilních míst byly vždy v předem 

stanoveném ročním harmonogramu vybrány 3 místa, na kterých se měřilo nepřetržitě jeden 

týden a takto došlo k tomu, že se mobilní měřící stanice vrátila na jedno měřící místo čtyřikrát 

do roka. Od konce ledna letošního roku ale je systém takový, že na vybraných třech místech 

(pro rok 2014 Ostravice, Karlova Studánka a Bruntál) se bude měřit souvisle bez přestávky  

po celý rok. Sledovány jsou největší škodlivé látky v ovzduší - polétavý prach, 

polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další. Za rok 2012 byla vytvořena 

hodnotící zpráva, ve které bylo zhodnoceno měření u každé ze stanic, ať už mobilních  

nebo trvalých. Měření bylo velmi ovlivněno meteorologickými podmínkami, kdy v inverzním 

zimním charakteru počasí hodnoty na většině stanic, s výjimkou horských oblastí, 

překračovaly povolené limity. Nejhorších výsledků dosahovala stanice Ostrava - Radvanice, 

kde byly překročeny roční imisní limity téměř u všech sledovaných látek.  

Řešitelem projektu byl vybrán Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který zodpovídá  

za provoz systému a poskytuje řadu expertních analýz. Na projekt byla alokována částka 

převyšující 25 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. Na chodu a provozu systému se finančně podílí také ze svého 

rozpočtu Moravskoslezský kraj.[52] 
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Webové projekty města Ostravy 

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj se snaží dělat pro lepší kvalitu životního 

prostředí maximum. Podporuje tak podávání ucelených informací o stavu ovzduší občanům 

formou ucelených webových stránek - příklady některých z nich: 

 projekt Dýchám pro Ostravu - na jednom místě shrnuje informace o stavu 

ovzduší a příčiny zhoršení tohoto stavu, rady a tipy pro “ekologičtější“ způsob 

života, analýzy, dokumenty atd., 

 podpora obecně prospěšné společnosti Čisté nebe, která zřizuje aplikaci Čistý 

komín,  

 webovou stránku o lokálních topeništích, na které je možno najít především 

informace o aktuálních výzvách v rámci tzv. “kotlíkových dotací“. [52] 

Studie, analýzy 

V rámci území kraje bylo zpracováno již velmi mnoho odborných studií, analýz  

a dokumentů zaznamenávající vývoj kvality ovzduší, jeho vliv na lidské zdraví, příčiny tohoto 

stavu atd. Tyto dokumenty jsou nejčastěji zpracovávány Zdravotním ústavem se sídlem 

v Ostravě, Českým hydrometeorologickým ústavem nebo Vysokou školou báňskou. 

3. 6 Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví 

Dle Světové zdravotnické organizace (dále WHO) má znečištění ovzduší v regionech 

s tímto problémem v posledních letech velký podíl na vyšších počtech nemocných 

s dýchacími a srdečními potížemi, hospitalizovaných osob nebo dokonce jeho vlivem přibývá 

počet úmrtí. Vše v důsledku vzduchu, který dýcháme obsahující emise z fosilních paliv 

motorových vozidel, průmyslu, lokálních topenišť atd.   

3. 6. 1 Několik faktů o vlivu znečišťujících látek na obyvatele 

WHO sestavila nejdůležitější fakta, která dosvědčují to, že špatná kvalita ovzduší 

negativně působí na lidské zdraví: 

 v důsledku vdechování částic PM10 je v evropském průměru o 1 rok snížena 

délka života člověka související s vyšší mírou výskytu kardiovaskulárních  

a respiračních onemocnění,  
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 asi 40 miliónů obyvatel největších měst EU jsou vystaveni překračujícímu limitu 

alespoň u jedné znečišťující látky, 

 děti žijící u frekventovaných silnic či silnic s velkým podílem projíždějících 

velkých aut jsou dvakrát vice náchylnější k respiračním onemocněním než děti 

žijící mimo tyto silnice, 

 i znečištění ozonem vede k předčasným úmrtím, k astmatu a k dýchacím  

nebo srdečními onemocněním (v Evropě vlivem zvýšených limitů ozonu asi 21 

tis. předčasných úmrtí). 

Na základě těchto statistik vznikají mezinárodní právní nástroje, které by mohly pomoci 

při řešení tohoto stavu. Například daly za vznik Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší 

přesahující hranice států nebo velkým projektů mezinárodních charakteru REVIHAAP - 

česky Vyhodnocení důkazů o zdravotních aspektech znečišťování ovzduší, HRAPIE - česky 

Zdravotní rizika znečištění ovzduší v Evropě. [4] 

3. 6. 2 Dopady na zdraví obyvatel u vybraných znečišťujících látek  

Znečišťující látky vznikají různými způsoby, nejčastěji se však spojují s průmyslovou 

výrobou, dopravou, kde dochází k nedokonalému spalování fosilních paliv, s lokálními 

topeništi, ale také například s cigaretovým kouřem nebo spalováním listí a trávy na zahradách 

rodinných domů a dalších rekreačních míst. Bylo již sepsáno mnoho publikací, článků a knih 

zabývajících se vlivem znečištěného ovzduší na lidské zdraví. Tyto dokumenty byly 

vypracovány na různých geografických úrovních od regionálních, národních po globální. Lidé 

se mohou sami alespoň v některých ohledech chránit před negativními vlivy znečištěného 

ovzduší při zvýšených koncentracích některých škodlivin, např. omezit jízdu autem a využít 

městské hromadné dopravy, celkově omezit pobyt venku na dobu nejméně nutnou, nevětrat 

atd. Negativní dopad má znečištěné ovzduší nejen na lidské zdraví, ale na celé životní 

prostředí - na organismy, vegetaci, půdu, vodu a další ekosystémy. V tab. 3. 6 jsou popsány 

základní a nejspíš nejvíce ovlivňující znečišťující látky na zdraví obyvatel. Nejčastěji se 

vyskytují problémy dýchacího a kardiovaskulárního ústrojí. V posledních letech je velkým 

problémem neplodnost, kterou ovlivňuje právě i kvalita ovzduší. Vdechování ozonu nebo 

prachových částic má za následek snižování délky života, která se v regionech se špatnou 

kvalitou ovzduší oproti celorepublikovému průměru zkracuje. [4] 
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Tab. 3. 6: Vybrané znečišťující látky a jejich základní charakteristiky 

Znečišťující 

látka 
Dopady na zdraví Vznik Imisní limit 

Přízemní ozon 

O3 

- snížená funkce plic 

- rozvoj aterosklerózy 

- rozvoj astmatu 

- snížení délky života 

Sloučení vysokých 

koncentrací 

výfukových plynů a 

slunečního záření. 

120 µg/m
3 

(max. denní  

8 hod. průměr) 

Oxid dusičitý 

NO2 

- astma, alergie 

- snížená funkce plic 

- záněty, rakovina dýchacích cest 

- snížení reprodukční funkce 

- ohrožení vývoje plodu 

Spalovacím procesem 

z velkých zdrojů 

znečištění a dopravy. 

200 µg/m
3  

(1 hodina) 

40 µg/m
3
 (rok) 

Oxid siřičitý 

SO2 

- snižování kapacity plic 

- zhoršující se stav astmatiků 

- akutní a respirační nemoci 

- podporuje tvorbu kyselých dešťů 

Spalováním fosilních 

paliv z průmyslu 

(teplárny, elektrárny) a 

lokálních topenišť. 

125 µg/m
3  

(24 hodin) 

Oxid uhelnatý 

CO 

- působí na srdce (bolest na prsou) 

- na cévní a nervový systém (únava, 

závratě, bolest hlavy) 

- při vyšším výskytu jsou jeho 

koncentrace smrtelné 

Emise vypouštějí 

automobily, lokální 

topeniště a průmysl při 

nedokonalém 

spalování uhlíku a 

organických látek. 

10 mg/m
3
 

(max. denní 8 

hod. průměr) 

Benzo(a)pyren 

C20H12 

- karcinogenní a mutagenní 

- dráždí nos, krk, oči 

- negativně působí na ledviny, játra  

a průdušky 

- možný vliv na plodnost 

- vývojové vady u dětí - astma, alergie 

Při nedokonalém 

spalovacím 

procesu motorových 

výfukových plynů a 

všech organických 

látek. 

5 µg/m
3 

(benzen/rok) 

Polétavý prach 

částice PM10, 

PM2,5, PM1,0 

- zvyšování kojenecké úmrtnosti 

- snižování délky života 

- dopady na plicní systém (rakovina 

plic, bronchitida) 

- dopady na kardiovaskulární systém 

Téměř při všech 

spalovacích procesech 

způsobených lidskou 

činností. 

50 µg/m
3
  

(PM10/den) 

40 µg/m
3 

(PM10/rok) 

Zdroj: Vlastní z pracování dle údajů dostupných z: http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-

ostravsku/slovnicek-pojmu  

3. 6. 2 Situace v Moravskoslezském kraji 

Existuje několik ukazatelů, které jasně hovoří o ovlivňování znečištěného ovzduší  

na území kraje. Především ukazatel standardizované úmrtnosti vypovídá o vlivu znečištěného 

ovzduší v MSK na zdraví obyvatel. Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je 

standardizovaná úmrtnost (dále SDZ) „teoretická intenzita úmrtnosti v reálné populaci 

přepočítávaná na 100 000 osob ve vztahu k věkové struktuře populace“. SDZ je sledována 

v několika měřítkách, pro práci byly zvoleny takové, které se vztahují k dopadům 

znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel v regionu (tab. 3. 6). Dále je také v tabulce uvedena 
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střední délka života při narození. Ukazatele jsou vždy uvedeny zvlášť pro Českou republiku  

a Moravskoslezský kraj a také zvlášť pro muže a žen 

Tab. 3. 7: Vybrané zdravotnické ukazatele v roce 2011 pro MSK a ČR 

Ukazatel 
MSK ČR 

ženy muži ženy muži 

SDR - celkem 594,8 1054,7 545,5 918,4 

SDR - dýchací soustava 27,8 68,5 25,1 55,3 

SDR - oběhová soustava 301,5 475 268,1 412,9 

Akutní infarkt myokardu 

(na tisíc obyvatel) 
1,4 9 1,4 8,2 

Střední délka života při 

narození 
79,9 72,7 80,7 74,7 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat dostupných z: http://iszp.kr-

moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/Ovzdusi_a_zdravi/default.htm  

Tab. 3. 7 ukazuje, že problémy Moravskoslezského kraje se špatnou kvalitou ovzduší 

mají dopady i na zdraví jeho obyvatel. Všechny ukazatele s výjimkou střední délky života 

jsou nad průměrem České republiky. Zajímavý je fakt, že údaje pro mužskou část 

obyvatelstva jsou vždy vyšší o několik desítek oproti ženám. Z údajů lze tedy tvrdit,  

že na mužskou část populace má znečištěné ovzduší větší vliv než na ženskou populaci. 

Muži se podle statistik na celém světě dožívají méně let než ženy. Stejně je tomu  

tak i v České republice a v Moravskoslezském kraji. V regionu však muži mají o dva roky 

nižší střední délku života při narození než je celorepublikový průměr a ženy o jeden rok. 

Hodnoty tohoto ukazatele má Moravskoslezský kraj nejnižší v České republice. 

Tab. 3. 8: Vývoj astmatických a dýchacích obtíží v MSK 

Ukazatel 
Moravskoslezský kraj ČR 

Rok 2002 Rok 2006 Rok 2012 Rok 2012 

Astma celkem 
 údaj 

nenalezen 
32550 44000 291257 

Astma děti 0 - 14 let 4700 6794 8425 65214 

Astma děti 15 - 18 let 1815 
 údaj 

nenalezen 
3525 29108 

Dýchací obtíže  
děti 0 - 18 let 

15643 23349 32835 234909 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ze Zdravotnických ročenek MSK pro roky 2002, 2006, 2012 

a Zdravotnické ročenky ČR pro rok 2012  
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Velmi diskutovaným problémem je astma vyskytující se stále ve větší míře nejen  

na území regionu. V tab. 3. 8 lze vidět, že za 6 let od roku 2006 do roku 2012 stoupl počet lidí 

trpící astmatem v kraji o více než deset tisíc. Největší podíl na počtu 44 tisíc osob trpících 

astmatem mají děti do osmnácti let věku. Bohužel za posledních deset let ani jeden údaj 

týkající se astmatu se nepodařilo dohledat úplný, proto je porovnání těžko přípustné, ale i přes 

to vidíme, že počty osob majících tento handicap roste každým rokem. Také počet lidí 

trpících jakýkoliv dýchacím problémem za posledních deset let v kraji přibylo o polovinu.  
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4. Česko-polská spolupráce v rámci projektu Air Silesia 

Oblast u hranic České a Polské republiky na území Moravy a Slezska patří dlouhodobě 

k jedné s nejhorší kvalitou ovzduší v Evropě. Vliv transhraničního přenosu znečišťujících 

látek z Polska do Česka a naopak je v posledních letech také velmi diskutovaným a dosud 

celkem opomíjeným problémem. Vzhledem k této neuspokojivé situaci byl vytvořen první 

česko-polský regionální informační systém o kvalitě ovzduší na tomto území. Celý název 

projektu je Informační systém kvality ovzduší v oblasti polsko-českého pohraničí  

ve Slezském a Moravskoslezském regionu - zkráceně Air Silesia zahrnující oblast  

od polských Katovic po Opavu, respektive Ostravu. 

4. 1 Popis projektu  

Práce na projektu byly zahájeny v červenci roku 2010 a byly ukončeny k 30. 6. 2013 

vyhodnocením transhraničního přenosu znečišťujících látek. Instituce, které se podílely  

na projektu, stanovily harmonogram s úkoly, které plnily vždy zadané subjekty.  

4. 1. 1 Partneři a řešitelé projektu 

Do projektu byla zainteresovaná široká skupina subjektů, ať už ze strany České 

republiky nebo Polska: 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - byl jedním z iniciátorů celé akce,  

proto byl stanoven vedoucím partnerem (dále jen ZÚ), 

 Český hydrometeorologický ústav - organizace na území ČR sledující počasí 

(předpovědi, výstrahy) a oblasti klimatologie, meteorologie nebo hydrologie 

(dále jen ČHMÚ), 

 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - univerzita  

se stošedesátiletou tradicí, sedmi fakultami, mezi nimiž zejména Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství se podílí na projektu Air Silesia  

(dále jen VŠB), 

 Institut základů inženýrství životního prostředí polské akademie věd - 

zabývající se ochranou ovzduší, vodních zdrojů a půdy (dále jen IPIŠ - Instytut 

podstaw inżynierii środowiska), 

 Institut meteorologie a vodního hospodářství - obdoba ČHMÚ na území 

Polska (dále jen IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), 
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 Hlavní institut hornictví se sídlem v Katovicích - hlavními oblastmi 

zabývajícími se jsou těžební inženýrství, inženýrství životního prostředí  

a výzkum a vývoj v těchto oblastech (dále jen GIG - Główny Instytut 

Górnictwa). [16] 

4. 1. 2 Cíle projektu 

V rámci projektu byly vytyčeny jeho hlavní cíle a specifické cíle, na které navazovalo 

devět dílčích úkolů. Východiskem celého projektu je společné měření znečištění ovzduší,  

kdy z tohoto měření budou data použita pro další hodnocení a analýzy. 

a) Hlavní cíle  

Základním cílem bylo vytvoření samotného informačního systému o kvalitě ovzduší  

na území česko-polského příhraničí v moravskoslezském regionu. Na tento cíl jsou napojeny 

další považující se za hlavní: 

 vytvoření společné česko-polské metodiky pro hodnocení kvality ovzduší, 

 vyhodnocení transhaničního přenosu znečišťujících látek, 

 do budoucna možnost předpovídání epizod vysokých koncentrací znečišťujících 

látek. [13, 16] 

b) Specifické cíle 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, na hlavní cíle navazují cíle specifické,  

tedy více konkrétní. Těchto cílů bylo vytyčeno více: 

 zkoumání příčin a stavu znečištění ovzduší prašným aerosolem, 

 výzkum meteorologických podmínek ovlivňujících kvalitu ovzduší, 

 dostupnost informací o znečištění ovzduší pomocí umístění elektrických tabulí, 

 vytvoření česko-polské monitorovací sítě, 

 vytvoření posudku o přeshraničních přenosech, 

 výzkum a rozvoj česko-polské spolupráce v oblasti znečišťování ovzduší 

polétavým prachem. [13, 16] 
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4. 1. 3 Financování  

Jelikož harmonogram projektu stanoven mezi lety 2010 - 2013, byl pro něj vybrán 

vhodný operační program pro spolufinancování - jedná se o Operační program přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Polská republika v rámci třetího cíle Evropská územní 

spolupráce politiky soudržnosti Evropské unie v programovacím období 2007 - 2013.  

Tab. 4. 1.: Zdroje financování projektu Air Silesia 

Zdroj financí EUR Podíl na celkové částce 

ERDF 1 466 901,38 85% 

Státní rozpočet 11 260 0,65% 

Zdroje partnerů 247 604,96 14,35% 

z toho: ZÚ OVA 95 383,05 5,53% 

            VŠB - TUO 22 520 1,29% 

            ČHMÚ 34 710 2,01% 

            GIG 33 786 1,96% 

            IMGW 31 119,21 1,80% 

            IPIŠ 30 086,70 1,74% 

Celkem 1 725 766,34 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Ing. Karly Kavoňové, ZÚ OVA, Centrum ekonomické  

a obchodní. 

Celkový rozpočet projektu byl 1 725 766,34 EUR, což je při kurzu 27,465 Kč/Euro 

47 398 172 Kč. Tab. 4. 1 dále uvádí, kým a jakým podílem byla celková suma financována. 

Největší částkou (85% z celkové sumy) do rozpočtu přispěl Evropský fond regionálního 

rozvoje. Částka byla poskytnuta prostřednictvím vyřízení žádosti o dotaci v Operačním 

programu přeshraniční spolupráce ČR - PL. Ze státního rozpočtu bylo na projekt uvolněno 

téměř 310 tis. Kč, což nečiní ani jedno procento z celkové částky. Zbývající zdroje v hodnotě 

247 604,96 EUR byly doplněny ze soukromých rozpočtů partnerů projektu. Finanční stránka 

projektu stále ještě nebyla zcela uzavřena, proto detailnější popis zdrojů financování není 

momentálně k dispozici.  

4. 2 Vymezení sledované oblasti v rámci projektu Air Silesia 

Projekt se soustředil na oblast zhoršenou kvalitou ovzduší v blízkosti česko-polských 

hranic, konkrétně v částech Slezského vojvodství a Moravskoslezského kraje. Tyto regiony 

jsou ve svých zemích jedny z nejvíce zalidněných a industrializovaných.  
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4. 2. 1 Vymezení regionu na území Polské republiky  

Slezské vojvodství je jedním z šestnácti vojvodství v Polsku. Nachází se v jižní části 

Polské republiky, na hranicích s Českou a Slovenskou republikou. Dříve se vojvodství 

nazývalo katovické, podle hlavního města Katowic. Na jeho území se nachází celkem  

8 podregionů a 17 okresů. Projekt Air Silesia pokrývá dva podregiony - Rybnicki a Bielski. 

a) Bielski podregion 

Je nejjižnějším podregionem Slezského vojvodství sousedící s Českou a Slovenskou 

republikou v převážně hornatém prostředí. Bielski podregion je rozdělen do tří okresů - 

bielski, cieszyński, żywiecki a jednoho městského okresu Bielsko-Biała. Podregion  

se rozkládá na ploše 2354 km
2
 a na konci roku 2012 zde žilo více než 656 tis. obyvatel.  

Za rok 2012 byl v region přirozený přírůstek kladný, stejně jako migrační saldo. Stav za první 

měsíc letošního roku registrované míry nezaměstnanosti v podregionu byl 10,6% a celkově 

 se o více než 3 procentní body pohybuje pod průměrem Polské republiky. Na severu svého 

území sousedí s kraji Slovenské republiky, na západě s Moravskoslezským krajem a v rámci 

Slezského vojvodství s podregiony Rybnicki a Tyski. Patří k jedněm z nejprůmyslovějších, 

nachází se zde větší města s průmyslovými areály, v nichž pracuje 40% obyvatel, je zde 

patrný četný výskyt lokálních topenišť a častý výskyt inverzního charakteru počasí 

v horských údolích. Všechna tato fakta jsou hlavními příčinami špatné kvality životního 

prostředí v této oblasti.  Největšími městy v oblasti jsou Cieszyn, Żywiec a Bielsko-Biała. 

[16, 42] 

b) Rybnicki podregion 

Rybnicki podregion z části obklopuje hranici s Českou republikou a tvoří jej 3 okresy - 

wodzisławski, rybnicki a raciborski a 3 městské okresy - Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. 

Rozkládá se na 1353 km
2
 a v roce 2012 zde žilo více než 627 tis. obyvatel. Přirozený 

přírůstek je dlouhodobě kladný, ale oproti Bielskemu podregionu je zde záporně saldo 

migrace. Registrovaná míra nezaměstnanosti v podregionu za první měsíc letošního roku byla 

10,4%, což je podprůměrem v rámci Polska jako celku. Oblast je charakteristická pro svou 

těžbu uhlí a průmyslový charakter (46% obyvatel pracuje v průmyslu), střídavými horskými 

údolími se zemědělskou krajinou. Právě v horských údolích se nachází mnoho obcí s hustou 

zástavbou využívající k vytápění tuhá paliva, což vede k neuspokojivé kvalitě ovzduší v této 

oblasti. Největšími městy jsou Racibórz, Rybnik, Żory nebo Jastrzębie-Zdrój. [16, 42] 
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4. 2. 2 Vymezení regionu na území České republiky 

Sledovanou oblastí v rámci projektu Air Silesia na území ČR je území 

Moravskoslezského kraje v severovýchodní části republiky. Kraj je tvořen celkem šesti 

okresy - Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Nový Jičín a Bruntál, který jako 

jediný není zahrnut do projektu Air Silesia. Každý z okresů je něčím specifickým, ať již svou 

polohou, počtem obyvatel nebo výskytem průmyslové výroby apod. 

a) Okres Ostrava-město 

Okres tvoří kromě třetího nevětšího města v České republice dalších 12 obcí. Je nejvíce 

zalidněným okresem (kolem 330tis. ob.) na nejmenší ploše (331 km
2
) ze všech okresů v kraji. 

Společně s ostatními okresy kraje je zde typická vysoká nezaměstnanost dlouhodobě 

převyšující průměr ČR. Vše souvisí s upadající průmyslovou výrobou. Právě průmyslová 

výroba zde měla a doposud má velký vliv na kvalitu ovzduší. [15,16] 

b) Okres Karviná 

Druhým co do rozlohy nejmenším okresem je Karviná, která má stejně jako předchozí 

okres Ostrava-město, poměrně vysokou míru zalidněnosti (760 ob./km
2
). Okres se mimo jiné 

nachází podél hranic s Polskou republikou a na jeho území leží několik velkých měst jako 

např. Havířov, Bohumín, Český Těšín nebo Karviná. Okres vykazuje jednu z nejvyšších 

nezaměstnaností na území ČR. Významný vliv měla na okres těžba uhlí a další obory 

zpracovatelského průmyslu. Pro tuto oblast jsou typické i rodinné zástavby s lokálními 

topeništi, které spolu s průmyslem přispívají k velmi nekvalitnímu životnímu prostředí. 

[15,16] 

c) Okres Frýdek-Místek 

Okres se nachází ve východní části MSK a na jedné jeho straně je vymezen státní 

hranicí Polska a Slovenska. Rozlohou je největším okresem v kraji a míra hustoty zalidnění 

mírně převyšuje průměr ČR (177 ob./km
2
). Povrch okresu je velmi členitý a na jeho velké 

části se rozprostírá pohoří Moravskoslezské Beskydy. Okres je typický pro svou zemědělskou 

výrobu, kterou ale zastínil průmysl zejména průmyslové závody v Třinci. V horských údolích 

se často vyskytují situace inverzního charakteru související s vypuštěním znečišťujících látek 

z lokálních topenišť. [15,16] 
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d) Okres Opava  

Druhým největším okresem v kraji je Opava, jenž se rozkládá v jeho západní části  

a je částečně vymezen polskou státní hranicí. I přes svou rozlohu měl okres v roce 2012 

nejnižší hustotu zalidnění - 159 ob./km
2
 ze všech sledovaných okresů v kraji. Vliv na tuto 

skutečnost mají rozlehlé zemědělské plochy a menší počet obytných zástaveb mimo centra 

měst. Díky zemědělskému charakteru je v okrese dlouhodobě příznivý stav životního 

prostředí. [15,16] 

e) Okres Nový Jičín 

Nejméně lidnatým okresem MSK je Nový Jičín, jenž se nachází na jeho jižní straně. 

Okres není nijak zvlášť specifický, převládá zde zemědělská výroba doplněná malými 

průmyslovými podniky. Stav životního prostředí je uspokojivý, v topné sezóně je zde pouze 

vliv lokálních topenišť, avšak kvalita ovzduší není nijak zvlášť špatná. [15,16] 

4. 2. 3 Společné shrnutí sledovaného území 

Slezské vojvodství a Moravskoslezský kraj jsou dvě území s odlišnými 

charakteristikami, ale lze nalézt i společné rysy. Vojvodství je z pohledu Evropského 

statistického úřadu bráno jako NUTS 2, Moravskoslezský kraj jako NUTS 3. Vojvodství jsou 

rozděleny na podregiony, které jsou klasifikovány jako NUTS 3 a dále se ještě člení  

na powiaty (okresy) představovány v evropské statistice jako LAU 1 a obce LAU 2. Kraje 

v České republice jsou dále složeny z okresů představující NUTS 4 neboli LAU 1 a z obcí 

LAU 2. 

Následující obr. 4. 1 znázorňuje, kde se nachází námi sledované území jak na straně 

České republiky, tak na straně Polska. Žlutou barvou je zvýrazněna monitorovaná oblast 

Moravskoslezského kraje, zelenou Slezského vojvodství. Světle modrou barvou jsou 

vyznačeny plochy, které sice patří do kraje nebo vojvodství, ale nejsou již zahrnuty 

v projektu. Celková plocha území projektu je 7 597 km
2
, poměr mezi polským a českým 

území je velmi rovnoměrný (48% polská část, 52% česká). Na této rozloze k 31. 12. 2012 

bydlelo 2 418 805 obyvatel, kdy jich na polskou stranu připadá větší polovina - 1 284 521  

a na českou část 1 134 284. Průměrná hustota zalidnění je na území Slezského vojvodství 

vyšší (347 ob./km
2
) než na území Moravskoslezského kraje (292 ob./km

2
) a pokud bychom 
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zprůměrovali hustotu zalidnění jako celku - 318 ob./km
2
. Zemědělská půda v MSK zabírá 

více než 274 tis. ha, na území vojvodství více než 486 tis. ha.  

Obr. 4. 1.: Vymezení sledovaného území v rámci projektu Air Silesia 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle map dostupných z: http://www.zemepis.com/smkraje.php, 

https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/partnerske_regiony/polsko-11553/  

Co se týče migračního salda, v obou regionech je mírně negativní, stejně jako přirozený 

přírůstek na 1000 obyvatel. Zatímco ale v polském regionu se lidé stěhují spíše z venkova  

do velkých měst, na území MSK je situace opačná, kdy se obyvatelé z velkých měst stěhují 

spíš do menších měst. Ve Slezském vojvodství je o více než 3% vyšší podíl lidí 

v důchodovém věku a dětské složky než v Moravskoslezském kraji, kde žije naopak o 7% 

více lidí v produktivním věku. Vojvodství se podílí na tvorbě HDP v Polsku 13,1%, MSK  

na tvorbě HDP v Česku 10,1%, když v obou regionech dominuje průmyslová výroba. 

Registrovaná míra nezaměstnanosti na území Polska byla ke konci roku 2012 10,1%,  

na území Slezského vojvodství byla 11,1%, tzn. je mírně nad republikovým průměrem. 

V České republice byla registrovaná míra nezaměstnanosti 9,36%, v MSK o tři procentní 

body vyšší - 12,34%. 

Stav životního prostředí jako celku v česko-polském příhraničí je kromě kvality ovzduší 

obdobný jako jinde. Znečištěné vodní toky, okyselování půd, nadměrné používání 

průmyslových hnojiv, stárnutí lesů, staré ekologické zátěže a další negativa s sebou přináší 

špatný stav životního prostředí. Pozitivem na obou stranách jsou zvláště chráněná území  

a národní parky, dostatek zemědělské a lesní půdy a narůstající zájem veřejnosti a státních 
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orgánů o kvalitní životní prostředí pomocí různých nástrojů. Za jednu velkou kapitolu by se 

dal označit stav ovzduší v této oblasti (jemuž je také věnována tato kapitola). [15,16,42] 

4. 3 Kvalita ovzduší v oblasti Air Silesia 

Jak již bylo několikrát napsáno, ovzduší v oblasti česko-polského příhraničí má jednu 

z nejhorších kvalit v Evropě. Tento stav má několik příčin - hustě osídlená oblast, rodinné 

zástavby s lokálními topeništi, průmyslová výroba a určitý vliv mají i emise z dopravy.  

4. 3. 1 Mapové zobrazení 

Společně s projektem byly vytvořeny jeho internetové stránky, na kterých bylo možno 

postupně vidět plnění jednotlivých úkolů. Součástí bylo takové vytvoření mapového portálu 

s širokou škálou možností vyobrazení v polském i českém jazyce. Jsou zde k porovnání vždy 

údaje za dva roky - 2006 a 2010 v kategoriích: 

a) emise - kategorie se ještě dále dělí (kromě možnosti zvoleného roku)  

na množství vypouštěných emisí průmyslovými zdroji, lokálními topeništi  

a automobilovou dopravou, 

b) výsledky modelování projektu - zahrnující imise PM10 celkové, z lokálních 

topenišť, průmyslu, automobilové dopravy a překročení ročního imisního limitu, 

c) předpověď kvality ovzduší - na základě výsledků monitorování v rámci 

projektu je předpovídána kvalita ovzduší z hlediska znečišťujících látek jako 

PM10, ozón, oxid siřičitý apod. [20] 

V souladu se zaměřením práce byly vybrány čtyři mapové podklady, které byly pro 

přehlednost a z velikostních důvodů dány do jednoho obrázku. Mapy jsou umístěny na 

informačním webovém portále projektu Air Silesia a jsou výsledkem modelování a měření 

v rámci jednotlivých úkolů projektu. Obr. 4. 2. se skládá celkem ze čtyř částí oddělených od 

sebe hrubými černými čarami. Pro dobrou orientaci byly ještě přidány popisky 

k významnějším a větším městům v tomto území. V Moravskoslezském kraji se jedná o města 

- Ostrava, Český Těšín a Třinec. Ve Slezském vojvodství se jedná o města Rybnik, Bielsko 

Biala, Jastrzebie Zdroj a v jednom případě Katowice. Pod obrázkem jsou jednotlivé mapové 

části popsány. 
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Obr. 4. 2.: Mapový přehled znečištění ovzduší na území projektu Air Silesia 

Zdroj: Vlastní zpracování dle map dostupných z: http://portal.air-silesia.eu/cs/Home/Map  

A. Emise PM10 z průmyslových zdrojů v roce 2010 

První částí obrázku je mapa ukazující umístění průmyslových zdrojů znečišťování 

ovzduší a velikost vypouštění emisí PM10. Pokud bychom se jako první zaměřili na jejich 

výskyt v porovnání ČR/PL, můžeme tvrdit, že na území Polska je těchto zdrojů 

mnohonásobně více, zvláště pak v aglomeraci zahrnující města Katowice, Rybnik  

nebo Bielsko-Biala. Na české straně je průmysl soustřeďován nejvíce v městech Ostrava, 

Karviná, Třinec a Český Těšín. Červená kolečka neznázorňují jen polohu zdroje, ale také 

množství vypouštěných emisí do ovzduší, tzn. čím větší kolečko je, tím větší množství emisí 

průmyslový zdroj do ovzduší vypouští. Největší zdroje znečišťování ovzduší se nachází: 

 v Ostravě - zde je největším znečišťovatelem ArcelorMittal, dále Vítkovice 

power engineering a.s., koksovny nebo tepelné elektrárny, 

 v Třinci - Třinecké železárny, a.s. vyrábějící surové železo, 

 Bielsko-Biala - zejména průmysl automobilový a elektrotechnický, 

 Rybnik - široké spektrum průmyslu - energetický, hutní, strojírenský a textilní, 

 Tychy - automobilový průmysl (Fiat), pivovarnictví, 

 Katowice - těžba černého uhlí, strojírenství, 
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 Dąbrowa Górnicza - hutnický a těžební průmysl. [20] 

Na území Polska je těchto zdrojů opravdu příliš mnoho s emisemi převyšujícími české 

průmyslové zdroje několikanásobně, proto jsou uvedena některá města, okolo nichž  

je průmyslová výroba nejvíce soustředěna. Pokud by měla být situace z hlediska průmyslu 

vyhodnocena komplexně na území MSK a Slezského vojvodství, průmyslových zdrojů  

na polské straně je daleko více a vypouštějí do ovzduší mnohonásobně více emisí. Pokud 

spočítáme opravdu ty největší červené kruhy - v MSK najdeme snad jen v Ostravě jeden 

srovnatelný s asi deseti ve Slezském vojvodství.  

B. Emise PM10 z lokálních topenišť v roce 2010 

Druhá mapa v pravém horním rohu znázorňuje emise vypouštěné z rodinných domů 

vytápějící tuhými palivy - tzv. lokální topeniště. Čím zelenější barva, tím méně emisí,  

čím červenější tím je vypouštěných emisí ve vzduchu více. Emise byly měřeny v jednotkách 

kg/obyvatel/rok. Červené políčka znamenaly více než 10 kg vypuštěných emisí na obyvatele 

za rok, tato se nacházejí především na území Polska - největší výskyt okolo měst Bielsko-

Biala, Rybnik, polská část Těšína, Wodzisław Śląski a další menší města. Po detailnějším 

přiblížení mapky je v MSK nejhorší situace z pohledu emisí z lokálních topenišť na Třinecku, 

v Bohumíně a Orlové. Žlutá pole (průměrné emise 2-5 kg/ob./rok) jsou pak rozprostřeny  

na různých částech kraje, jedná se zejména o menší města a venkov.  

C. Emise PM10 z automobilové dopravy v roce 2010 

Silniční síť v regionech je poměrně hustá s celkovým dobrým propojením větších měst. 

Červené křivky ukazují nejen rozložení silnic a dálnic, ale také množství emisí souvisejících 

s automobilovou dopravou, čím jsou křivky hrubší, tím vyšší koncentrace se zde vyskytují, 

tím vyšší počet projíždějících aut. V okolí méně frekventovaných silnic, většinou silnice 

nižších tříd, po kterých nejezdí ve srovnání s ostatními tolik automobilů, vykazují menší 

emisní zátěž pro životní prostředí. Naopak u rychlostních silnic nebo dálnic, kde frekvence 

aut je mnohočetně vyšší, se emise PM10 pohybují v řádech tisíců kg/km/rok. Nejhorší situace 

je logicky ve větších městech, jako Ostrava, Opava, Těšín, Bielsko-Biala, Rybnik, Wodzisław 

Śląski atd. Můžeme tvrdit, že situace z celkového pohledu obou zemí je srovnatelná. 
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D. Oblast překročení ročního imisního limitu v roce 2010 

Poslední mapou v levém dolním rohu je mapa vymezující červenou barvou překročení 

ročního imisního limitu za rok 2010. Oblast je velmi rozmanitá a dosahuje jen tam,  

kde probíhalo měření (např. Katowice již nebyly součástí měření). Z velké části svého 

objemu, odhaduji tak ze 2/3, zasahuje do Polska, ta menší část je pak region MSK. Z pohledu 

okresů ČR se situace překročeného ročního imisního limitu týká zcela okresu Ostrava-město, 

Karviná, z velmi malé části okresu Frýdek-Místek (pouze Třinecko), Nový Jičín (Bílovec, 

Studénka, Příbor) a Opava (Hlučínsko).  

Podle map A, B a C se nejvíce vlivů s vysokými emisemi vyskytuje na polské straně - 

v okolí města Bielsko-Biala je značná koncentrace průmyslu i lokálních topenišť a jelikož  

je město významným dopravním uzlem, emise z dopravy jsou zde taktéž velmi vysoké. 

Podobný případ je okolí města Rybnik, ve kterém má na znečištěném ovzduší majoritní podíl 

průmysl a lokální topeniště. Z tohoto pohledu mají tato dvě místa ve Slezském vojvodství 

nejvíce znečištěné ovzduší, nicméně na mnoha místech stav ovzduší není také uspokojivý 

(polská část Těšína, Racibórz, Jastrzebie-Zdroj, Żory apod.), ale není tak znepokojující jako 

v předchozích dvou jmenovaných. Česká strana je na tom trochu lépe. V okolí Ostravy  

je značná dominanta znečištění z průmyslových zdrojů a z dopravy, menší vliv mají lokální 

topeniště. Kolem Třince a Českého Těšína není koncentrováno tolik průmyslu jako v Ostravě, 

ale značný dopad má společně s lokálními topeništi (v menší míře podobná situace v Karviné 

a Bohumíně). 

4. 4 Dílčí úkoly projektu  

V souladu s projektem byl sestaven harmonogram zahrnující dílčí úkoly. Úkoly byly 

dány termínem zahájení a ukončení, názvem a stanovením řešitele. Celkem bylo pro účel 

projektu stanoveno 9 dílčích úkolů v rozmezí tří let trvání projektu, na každém z úkolů  

se podíleli různí partneři, z nichž jeden byl vždy stanoven hlavním koordinátorem.  

4. 4. 1 Úkol č. 1 a jeho výstupy 

Prvním úvodním úkolem projektu byla Identifikace problémů kvality ovzduší  

ve sledované oblasti, na níž se podíleli všichni partneři projektu, a trval tři čtvrtě roku -  

od oficiálního zahájení projektu 1. 7. 2010 do 31. 3. 2011. Hlavním koordinátorem úkolu byl 

stanoven Institut meteorologie a vodního hospodářství v Polsku.  
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Výstupem úkolu bylo zpracování charakteristik dílčích regionů v souladu s územím 

projektu. Byla popsána demografická struktura obyvatelstva, geografické rozložení, 

klimatické podmínky a pro účel a cíl práce nejpodstatnější stav kvality ovzduší na tomto 

území. Zajímavé je srovnání rozsahu emisí vybraných znečišťujících látek z průmyslových 

zdrojů v roce 2009, které vydala Evropská agentura pro životní prostředí. Srovnání bylo 

zmíněno pro čtyři znečišťující látky - oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a polétavého 

prachu PM10. Odchylka v řádech tisíců tun ročně u oxidů dusíku a síry není banální 

záležitostí. S největší pravděpodobností je tento stav zapříčiněn větším podílem průmyslových 

zdrojů na polské straně a až o pětkrát nižšími limity EU pro množství vypuštěných emisí 

z průmyslových podniků než v České republice.  

V hodnotící zprávě byla dále uvedena skutečnost týkající se emisí PM10 z různých 

zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2006 rozdělených do tří kategorií: 

 bodové - průmyslové emise, 

 plošné - emise z lokálních topenišť, 

 liniové - emise ze silniční a železniční dopravy. [16] 

Pro nástin situace byl z dat uvedených ve zprávě za úkol č. 1 vytvořen graf 4. 2, 

 který je rozdělen do tří sloupců zahrnující dva polské podregiony a Moravskoslezský kraj. 

Každá z oblastí byla rozdělena do dalších tří skupin dle zdroje znečištění. 

Graf 4. 2.: Velikost zatížení znečištění částicemi PM10 z různých zdrojů v roce 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat dostupných z: http://www.air-

silesia.eu/files/file/air_silesia/raport/AirSilesia_raport_1_.pdf  
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V případě, že se sečtou hodnoty všech regionů jednotlivých zdrojů znečištění, největší 

emise PM10 vykazují zdroje bodové, tzn. průmysl, dále povrchové zdroje neboli lokální 

topeniště a nejméně emisí produkuje doprava. Jestliže nebudeme porovnávat zdroje znečištění 

jako celek, ale jednotlivě a za každý region zvlášť, dojdeme ke zjištění, že daná oblast  

je odlišná od ostatních. Podregion rybnický vykazuje největší množství emisí PM10 ze všech 

tří sledovaných oblastí, dokonce ve dvou případech zdroje znečištění má pověstný “prim“ - 

emise průmyslu a lokálních topenišť po sečtení dávají hodnotu vyšší než sečtení hodnot všech 

tří zdrojů v bielském podregionu i v Moravskoslezském kraji. Bielský podregion produkuje 

nejvíce emisí z lokálních topenišť, částice PM10 emitované z dopravy a průmyslu jsou docela 

zanedbatelné - celkově z těchto tří regionů je v oblasti kvality ovzduší na tom bielský 

podregion nejlépe. Moravskoslezský kraj je specifický vysokým množství emitovaných částic 

z průmyslu a srovnatelnými hodnotami emisí z lokálních topenišť a dopravy. V jako jediném 

ze tří oblastí mají lokální topeniště nejmenší vliv na znečištění ovzduší prachovými částicemi 

a na pomyslné druhé místo se dostává doprava. Lze tedy konstatovat, že všechny regiony jsou 

v tomto ohledu specifické a nejhorší kvalitou ovzduší, pokud bereme v potaz pouze emise 

PM10, trpí Rybnicki podregion.  

4. 4. 2 Úkol č. 2 a jeho výstupy 

Příprava prostorových a digitálních dat byl název druhého úkolu, který probíhal 

souběžně s úkolem č. 1, ale jeho doba trvání byla o 4 měsíce delší, tzn. termín ukončení byl 

k 31. 7. 2011. Na úkolu se účastnili celkem tři partneři - VŠB, IMGW a IPIS, který byl 

stanoven hlavním koordinátorem. Výstupem a nejspíš i cílem byl popis výběru vhodných 

geografických modelů a databází, zpracování a následné využití jejich dat. [29] 

4. 4. 3 Úkol č. 3 a jeho výstupy 

Třetí úkol trvající dva a půl roku (1. 7. 2010 - 31. 1. 2013), na jehož výstupech  

se podíleli všichni partneři, nese název Inventarizace a charakteristika zdrojů znečišťování. 

Jak název sám vypovídá, hlavním cílem bylo shromáždění co největšího množství dat  

o zdrojích znečišťování v regionech česko-polského příhraničí. Inventarizace nebo soupis  

či seznam zdrojů znečišťování ovzduší byl proveden ale pouze na území polské části projektu 

a zdroje byly řazeny do třech kategorií, o kterých byla již zmínka v kap. 4. 3. 1 - zdroje 

bodové, plošné a liniové, které jsou stručně charakterizovány níže. [46] 
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a) Zdroje bodové 

Emise vznikající činností člověka neboli antropogenní emise jsou vytvářeny bodovými 

zdroji zahrnující “čoudící“ vysoké komíny produkující průmyslové výrobky, polotovary, 

služby apod. Ve Slezském vojvodství, konkrétně v jeho podregionu rybnickém, je zátěž 

znečištění ovzduší z těchto zdrojů nejvyšší v celém Polsku. 

b) Zdroje plošné 

Plošné zdroje nebo také malé spalovací zřízení či nejvíce známé jako lokální topeniště 

rodinných, bytových domů a dalších objektů používající k vytápění tuhá paliva. Emise 

pocházející z lokálních topenišť se často vyskytují spíš níže ve vzduchu, nestoupají vysoko  

do atmosféry, proto se jim někdy říká nízké emise. Nutno podotknout, že na území vojvodství 

je četná zástavba rodinných a bytových domů na relativně malé ploše, využívající k vytápění 

kolte na tuhá paliva. 

c) Zdroje liniové 

Liniové zdroje produkují emise na základě automobilové dopravy (spalování fosilních 

paliv) nebo prašnosti kolem cest. Emise z automobilové dopravy mají na kvalitu ovzduší vliv 

zejména ve větších městech s mnoha dopravními tahy a uzly. Nejpostiženějšími městy 

vzhledem k těmto produkovaným emisím jsou Bielsko Biala, Rybnik či Cieszyn viz kap. 4. 3. 

1, obr. 4. 2. 

V třetím úkolu byla vždy shromažďována data za jednotlivé zdroje znečišťování. 

Shromažďování dat probíhalo buď v rámci anket u nejrůznějších institucí. Úkol č. 3 byl 

jakousi před přípravou úkolu č. 5, kdy shromážděná data z šetření v rámci třetího úkolu byly 

odevzdány jiným partnerům projektu pro jejich další zpracování. [46]  

4. 4. 4 Úkol č. 4 a jeho výstupy 

Na čtvrtém úkolu společně spolupracovaly instituce, které vykonávají ve svých 

oblastech působnosti stejnou náplň práce - na straně české Český hydrometeorologický ústav 

a na polské straně Institut meteorologie a vodního hospodářství. Časový termín úkolu byl 

stanoven v rozpětí od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2011. Úkol se zabýval Přípravou meteorologických 

dat pro zkoumané oblasti a jeho výsledky sloužily jako výchozí body pro další úkoly. Název 
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úkolu vypovídá, že se jedná o vyhodnocení meteorologických podmínek, které jsou 

ovlivňovány zejména rychlostí a směrem větru (proudění), teplotou a srážkami. [7]  

Větrná růžice 

Nejdůležitější součástí čtvrtého úkolu byly větrné růžice, které sloužily jako hlavní údaj 

pro další modelování znečištění ovzduší ve sledovaném území. Růžice je rozdělena  

dle rychlosti větru, která je měřena ve výšce desíti metrů nad zemí a dělí se na: 

 slabý do 2,5 m/s včetně,  

 mírný od 2,5 m/s do 7,5 m/s včetně, 

 silný nad 7,5 m/s.  

Další kategorií rozdělení růžic je teplotní stabilita. Rozdělení teplotní stability je  

o něco složitější, než je tomu u rychlosti větru a využívá se klasifikace dle ČHMÚ. Teoreticky 

lze říci, že teplota vzduchu klesá s výškou - čím je vzduch od zemského povrchu dále 

(směrem vzhůru), tím je chladnější. Tzv. stabilitní klasifikace dle pánů Bubníka  

a Koldovského se dělí na pět tříd, kdy pro každou třídu jsou charakteristické určité rozptylové 

podmínky a vertikální teplotní gradient, který ukazuje počet stupňů Celsia na výšku  

100 metrů (pro práci budeme brát v úvahu pouze rozptylové podmínky): 

 superstabilní - silná inverze s velmi špatnými rozptylovými podmínkami, 

 stabilní - běžná/normální inverze se špatnými podmínkami, 

 izotermní - slabší inverze s mírně zhoršenými rozptylovými podmínkami, 

 normální - bez inverze s dobrými rozptylovými podmínkami, 

 konvektivní - bez inverze s rychlým rozptylem znečišťujících látek. 

Pro každou třídu stability je určeno rozmezí vyskytujících se rychlostí větru k čemuž  

je přiřazena jedna a více tříd rychlostí větrů. Dohromady tak vznikne 11 možných kombinací 

tříd stability a rychlosti větru. Oblast projektu Air Silesia a jeho okolí byla z hlediska umístění 

větrných růžic rozdělena 15 okruhů, z nichž se 10 nacházelo na území ČR a zbývajících  

5 v Polsku. [7] 
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Topné dny 

Dalším bodem čtvrtého úkolu bylo charakterizování topných dnů mezi lety 2006  

až 2010. Zdroji dat byly meteorologické stanice patřící ČHMÚ na území MSK.  

Pro vypočítávání topných dnů je možno zvolit z několika metod a technik, z důvodu účelnosti 

a zjednodušení byl pro projekt jako topný den stanoven vždy ten v rozmezí topné sezóny září 

- květen, jehož průměrná denní teplota vzduchu nepřekročila 13 °C. Na dohromady patnácti 

meteorologických stanicích byl průměrný počet topných dní 220 v roce 2006, v roce 2010 

těchto dní bylo o dvacet více z důvodu chladnější zimy. Všechny tyto poznatky a data byly 

dále předány partnerům, kteří se podíleli na úkolu č. 5. [7] 

4. 4. 5 Úkol č. 5 a jeho výstupy 

Jedním z nedůležitějších úkolů byl pátý úkol Vypracování modelu šíření znečištění 

ADMoSS. Jak již sám název úkolu vypovídá, cílem bylo modelování rozptylu jemných 

prachových částic o průměru do 10 μg v ovzduší pomocí zmíněného modelovacího systému. 

Tento systém byl vytvořen na působišti jednoho z partnerů projektu, konkrétně na akademické 

půdě VŠB, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, Katedře ochrany životního 

prostředí a průmyslu. ADMoSS je zkratka Analytického disperzního modelu 

Superpočítačového systému, který byl vyvinut za účelem vyhodnocování kvality ovzduší 

v rozlehlých územích s vyšším počtem zdrojů znečišťování.    

Výsledky ze třech předchozích úkolů (č. 2, 3 a 4) sloužily jako vstupní data pro začátek 

modelování. Dalšími daty, které byly zapotřebí k dobrému modelování byl imisní monitoring 

polských i českých stanic Českého hydrometeorologického ústavu a naměřené průměrné roční 

koncentrace PM10 mezi v letech 2006 a 2010. Důležitou součástí bylo lokalizování všech 

zdrojů znečištění a jejich souhrnné emise suspendovaných částic PM10. Díky všem těmto 

poznatkům a datům bylo vytvořeno několik map charakterizujících situaci v oblasti znečištění 

ovzduší v příslušné oblasti, viz obr. 4. 2, který je jedním z hlavních výstupů celého projektu a 

nachází se i ve vydané knize Atlas ostravského ovzduší Tento obrázek znázorňuje průběh 

imisních koncentrací a jejich vliv v zájmových oblastech. [43] 
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Obr. 4. 3: Řez modelovanou oblastí ve zvoleném profilu v roce 2006 a 2010 

 

Zdroj: http://www.air-silesia.eu/files/file/air_silesia/raport/AirSilesia_raport5cz_.pdf 

Nejtmavší barvy modré a červené patří dopravním imisím, středně červená a modrá 

průmyslu a nejsvětlejší odstíny lokálním topeništím. Z obrázku 4. 2. je patrné, že na polské 

straně je roční imisní limit PM10 překračován ve větší míře než v ČR na území 

Moravskoslezského kraje. Světle růžová barva vyznačuje polské lokální topeniště, které jsou 

zde, dle řezu, největším znečišťovatelem a stále více ovlivňují ovzduší i na území MSK,  

viz rozdíl světle růžové barvy v roce 2006 a 2010 pod body patřící již území ČR. Na české 

straně, jak již bylo zmíněno v předešlém textu, je nejvíce eminentní vliv průmyslových zdrojů 

a více než v Polsku má vliv na ovzduší i doprava. Závěrem k oběma řezům lze říci, že české 

zdroje znečištění mají minimální vliv na ovzduší v Polsku (5 - 30%), zatímco polské zdroje, 

zejména lokální topeniště mají významný vliv na ovzduší v MSK při určitém směru větru  

(30 - 50%). 

4. 4. 6 Úkol č. 6 a jeho výstupy 

Na šestém úkolu s názvem Realizace společných měření se podíleli všichni partneři 

s výjimkou VŠB. Náplní úkolu bylo společné imisní měření na straně Polska i Česka s tím,  

že povrchové měření bylo doplněno o letová měření. Měření probíhalo od počátku samotného 

projektu, tj. od 1. 7. 2010 do jeho závěru 30. 6. 2013. Každý z partnerů zvolil individuálně své 

vlastní metody měření a lokality, čímž vzniklo velké množství dat, které byly využity  

pro další účely modelování či hodnocení samotného transhraničního přenosu látek. Měření 

jednotlivých partnerů je popsáno níže. [51] 



70 

 

a) Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Vybral k monitorování 24 lokalit, což je nejvíce ze všech partnerů a pořídil si vzhledem 

k důkladnosti měření novou techniku. Polovina měřících míst se nacházela podél české 

hranice a druhá polovina na polské straně od hranic směrem ke Katovicím. Technika 

umožňovala monitoring prachových částic, NOx, SO2, CO, těžkých kovů, dioxinů a běžných 

meteorologických údajů. Celkem tři mobilní vozy monitorovaly ovzduší na třech místech 

vždy jeden týden, což vychází na jedno měřící místo minimálně 6x a maximálně 13x za dobu 

měření. 

b) Český hydrometeorologický ústav 

Jako jediný kromě klasického měření mobilním vozem prováděl letová měření 

znečištění ovzduší. ČHMÚ se soustředil v ČR na lokality, kde je velký vliv lokálních topenišť 

a v Polsku na průmyslové oblasti. Celkem se měřilo na třech místech území MSK a třech 

místech Slezského vojvodství, kdy na všech místech probíhalo dvoje měření v délce  

4 - 9 týdnů. Technika umožňovala měřit PM10, SO2, NOx, CO, O3, benzen a běžná 

meteorologická data. Letová měření malým jednomotorovým letounem byla uskutečněna  

ve dvou týdnech s odstupem jednoho měsíce za odlišných meteorologických podmínek 

v různých letových výškách a nad třemi oblastmi - nad průmyslovou oblastí MSK a Slezského 

vojvodství a podél česko-polské hranice. 

c) Institut meteorologie a vodního hospodářství v Polsku a Institut základů 

inženýrství životního prostředí polské akademie věd 

Tyto dva subjekty prováděly společné měření na jediném území - v Raciborzu.  

Při monitoringu byly zjištěny překročené limity přízemního ozónu v letním období. 

Prováděno bylo měření chemických škodlivin typu CO, O3, NOx a dalších,  

které se dlouhodobě vyskytovaly v normě. Dále bylo prováděno měření PM2,5  

a jeho následný rozklad, ve kterém byly prokázány vyšší úrovně síranů a dusičnanů. 

d) Hlavní institut hornictví 

Subjekt soustředil své měření ve svém areálu v Katovicích, pomocí dvou přístrojů 

monitoroval jemné a ultra jemné prachové částice. Nejvyšší koncentrace byly zaznamenány  

u těch nejjemnějších částic. Čím vyšší průměr prachové částice, tím nižší výskyt v ovzduší. 

[51] 
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4. 4. 7 Úkol č. 7 a jeho výstupy 

Model průzkumné prognózy kvality ovzduší vzešel jako nejvhodnější pro sedmý úkol 

projektu, který se zabýval právě prognózováním koncentrací v ovzduší. Smysl modelu 

prognózy je spjat s faktem, že počasí reguluje emise a udává předpoklady rozptylu 

znečišťujících látek. Předpovědi se produkují buď pro jednohodinové průběhy koncentrací, 

nebo pro průměrné denní koncentrace, kdy se porovná aktuální situace s podobnou situací 

v minulosti. Minimální záznamy, které jsou potřeba pro sestavování prognóz, jsou následující: 

 údaje o kvalitě ovzduší v minulosti, 

 údaje o předpovědi počasí v minulosti, 

 současnou předpověď počasí pro následujících 24 hodin s odstupem jedné 

hodiny. [17] 

Prognóza denních koncentrací PM10 

Pro území na česko-polském příhraničí byla vypracována krátkodobá prognóza 

zahrnující data o imisích znečišťujících látek pocházejících z automatických měřících stanic 

vybraných institucí, údaje o počasí poskytují ČHMÚ A IMGW. Prognózy se provádí 

zpětnými analýzami z období 1. 1. 2011 - 31. 3. 2012 nebo z období od 1. 4. 2012  

do současnosti, kdy v druhém případě vše záviselo na úzké spolupráci a včasnému předávání 

dat obou institucí. Prognózy byly prováděny pro suspendované částice PM10. Prognózy 

aktualizované co 24 hodin fungují dodnes na webové stránce projektu a tuto činnost zajišťuje 

polská strana, konkrétně IMGW. Většinou se při prognózování stává, pokud jsou naměřené 

koncentrace PM10 velmi nízké, že je daná situace předpověděna nadhodnoceně,  

což znamená, že jsou předpovězeny vyšší koncentrace - opačný případ je při vysokých 

koncentracích, kdy situace bývá vyhodnocena podhodnoceně. Nejpřesněji jsou předpovídány 

hodnoty pohybující se kolem denního limitu PM10. Závěrem je nutno tvrdit, že model často 

nedokáže předpovědět extrémní hodnoty, které někdy vedou ke smogovým situacím. [17] 

4. 4. 8 Úkol č. 8 a jeho výstupy 

Transhraničním přenosem znečišťujících látek se zabýval předposlední osmý úkol. Úkol 

probíhal dva roky - od. 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013. Důležitými informacemi pro hodnocení 

transhraničního přenosu byly data z větrných růžic a počty topných dnů získaná v úkolu č. 4. 

O transhraničním přenosu znečišťujících látek hovoříme tehdy, kdy znečišťující látky proudí 
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přes státní hranici dvou a více států. Tento přenos ovlivňuje několik faktorů, a proto je velmi 

obtížné ho přesněji odhadnout - geografické rozložení státní hranice, směr a rychlost větru, 

charakter přenášených emitovaných látek atd. Pro odhady tohoto typu přenosu byla 

poskytnuta data z úkolu č. 5, která se zabývala modelem šíření znečištění ADMoSS. [6] 

Meteorologicko-imisní vztahy 

Přeshraniční znečištění ovzduší mezi ČR - PL  je odhadováno v rámci meteorologicko-

imisních vztahů, jejichž rozbor provedl ČHMÚ společně s IMGW. Nejvýznamnějšími 

zjištěními byly následující faktory: 

 za situace dobrých rozptylových podmínek jsou znečišťující látky nejvíce 

přenášeny z ČR do PL, při špatných rozptylových podmínkách jsou škodliviny 

přenášeny z PL do ČR, 

 důležitým milníkem koncentrací škodlivin v ovzduší je rychlost větru  

a vertikální teplota,  

 vliv směru větru na koncentrace škodlivin v ovzduší je minimální, 

 dlouhodobá inverze způsobuje vysoké nadlimitní hodnoty škodlivin. [6] 

Vyhodnocení transhraničního přenosu 

Ze 14 monitorovacích stanic podél státní hranice s Polskem byla využita data z imisního 

měření z let 2006 - 2012, kdy byly sledovány průměrné hodinové koncentrace pro částice 

PM10 a SO2, dále směr a rychlost větru v deseti metrech nad zemí na dané stanici.  

Celé období bylo vždy rozděleno na dvě části - na chladné a teplé. Chladné období započalo 

vždy v měsících září nebo říjen, kdy se teplota po tři dny nevyšplhala na více než 13 °C. 

Teplé období následovalo vždy na přelomu měsíců březen - duben, kdy naopak teplota  

tři po sobě jdoucí dny stoupala nad 13°C. Co se týče rychlosti větru, v teplých obdobích  

se častěji vyskytovalo bezvětří či velmi slabý vítr než v chladnějších obdobích. [6] 

Pro představu, při jakém směru větru se vyskytují nejvyšší koncentrace prachových 

částic, byly vytvořeny tab. 4. 2. a tab. 4. 3. Každá z tabulek obsahuje údaje o průměrných 

koncentracích PM10 při daném proudění v μg/m naměřených na stanicích na území 

Slezského vojvodství a Moravskoslezského kraje. Pro ještě lepší představu a přehlednost byla 

pro obě tabulky zvolena tzv. metoda semaforu, která hodnoty označující zeleně řadí za méně 

negativní než hodnoty označené červeně - čím vyšší průměrné koncentrace, tím červenější 

barva a naopak. 
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Tab. 4. 2: Průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10 při daném proudění  

na polských měřících stanicích v topném období (říjen - březen) 

Měřící 

stanice 

Průměrné koncentrace PM10 v μg/m při určitém směru větru 

Sever Severovýchod Východ Jihovýchod Jih Jihozápad Západ Severozápad 

Bielsko-Biala 73 59 80 54 16 21 36 44 

Cieszyn 41 50 63 29 36 27 38 37 

Rybnik 42 66 65 148 143 36 66 27 

Tycha 29 31 54 87 39 25 32 20 

Wodzisław 

Śląski 
61 85 86 135 129 69 45 36 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat dostupných z: http://www.air-

silesia.eu/files/file/air_silesia/raport/AirSilesia_CHMU_Transhranicni_prenos_zaverecna_zp

rava_FINAL8_.pdf  

Celkem na pěti místech ve Slezském vojvodství byl v rámci osmého úkolu prováděn 

monitoring po dobu šesti let (2006 - 2012), na základě něhož byly vyhodnoceny průměrné 

koncentrace suspendovaných částic PM10 při daném směru větru. Jelikož zhoršená kvalita 

ovzduší bývá zvláště v chladnějších ročních obdobích, tabulka je sestavena z hodnot topného 

období od října do března. Nejvyšší koncentrace byly naměřeny na území průmyslového 

města Rybnik, jehož okolí je také značně ovlivněno lokálními topeništi. Měřící stanice je dle 

mapy v závěrečné zprávě osmého úkolu umístěna těsně za některými průmyslovými objekty, 

proto jižní směr větru, při kterém byly prokázány největší koncentrace, s sebou přinášel  

i velké množství škodlivin. Ve městě Wodzisław Śląski, které se nachází 8 km od hranic 

s ČR, jsou taktéž průměrné koncentrace vysoké zejména při jižním a jihovýchodním 

proudění, což by znamenalo, že tato meteorologická stanice je ovlivněna především lokálními 

topeništi vyskytujícími se v této oblasti zvláště u sebe. Srovnatelné koncentrace byly 

naměřeny při východním proudění (možný vliv průmyslových subjektů v okolí Katovic)  

a relativně dobré koncentrace vyšly v průměru ze západních větrů. [6] 
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Tab. 4. 3: Průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10 při daném proudění  

na českých měřících stanicích v topném období (říjen - březen) 

Měřící 

stanice 

Průměrné koncentrace PM10 v μg/m při určitém směru větru 

Sever Severovýchod Východ Jihovýchod Jih Jihozápad Západ Severozápad 

Bohumín 71 81 80 105 72 35 46 44 

Český Těšín 69 63 86 44 63 19 30 70 

Havířov 51 82 89 63 27 32 24 49 

Karviná 46 69 106 57 58 27 34 50 

Opava 49 54 83 76 28 25 25 24 

O. Fifejdy 53 90 75 82 39 31 70 34 

O. Přívoz 47 100 80 64 41 46 64 35 

O. Radvanice 64 74 102 45 31 45 43 29 

O. Zábřeh 78 74 120 47 45 31 43 21 

Studénka 36 71 74 46 33 36 21 14 

Třinec - 

Kosmos 
údaj není k dispozici 34 52 17 40 65 

Věřňovice 53 107 112 79 38 29 68 36 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat dostupných z: http://www.air-

silesia.eu/files/file/air_silesia/raport/AirSilesia_CHMU_Transhranicni_prenos_zaverecna_zp

rava_FINAL8_.pdf  

Dvanáct meteorologických stanic monitorovalo ve výše zmíněném období výskyt 

škodlivých látek v ovzduší a další meteorologické podmínky na území MSK. V tabulce  

se opět objevují průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10 v období topné sezóny. 

Tab. 4. 3 je téměř rozdělena na dvě poloviny, kdy levá část představuje červené hodnoty, 

pravá část spíše zelené. Pokud bychom měli vyhodnotit údaje jako celek, můžeme tvrdit,  

že při severovýchodním a východním směru větru se vyskytovaly na většině stanic nejvyšší 

naměřené hodnoty průměrných koncentrací PM10. Při lokalizaci zdrojů znečištění zjistíme, že 

na severovýchodě až východě nachází průmyslové zdroje v Polsku a značné množství 

lokálních topenišť na polské straně. Zde je jasný důkaz, že polské zdroje znečištění mají vliv 

na stav ovzduší v MSK. 

4. 4. 9 Úkol č. 9 a jeho výstupy 

Posledním úkolem, jehož cílem bylo vypracovat ucelený systém předávání informaci  

o stavu znečištění ovzduší, probíhal souběžně s ostatními úkoly od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2013.  

Na základě cíle byl vytvořen speciální informační systém kvality ovzduší v česko-polském 

příhraničí, konkrétně na území Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. Aby byla 
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internetová aplikace dostupná všem, byla propojena s webovým serverem projektu Air Silesia 

a byla vytvořena i možnost dostupnosti z mobilních telefonů. Celý systém funguje tak,  

že se provede inventarizace sběru dat včetně meteorologických podmínek, z měřících zařízení 

se data přenesou do počítače, na základě získaných dat jsou vytvořeny imisní modely  

či prognózy, které se dále uveřejňují na webových stránkách projektu. [45]  

Informační systém kvality ovzduší 

Na webových stránkách http://portal.air-silesia.eu/cs/Home/Map lze nalézt mapové 

zobrazení znečištění ovzduší v českém i polském jazyce. Vyskytují se zde jak data 

z aktuálních měření (15 stanic - 14 ČR, 1 PL), tak historických měření (6 stanic - 4 PL, 2 ČR), 

aktuální obrázky ze čtyř stanic v ČR a jedné v PL, i když obrázky ve většině případů jsou  

4 a více týdnů staré. Poté se zde nachází různé vizualizace výsledků z roku 2006 a 2010 

zahrnujících emise či imise všech typů zdrojů znečišťování (průmysl, lokální topeniště, 

automobilová doprava). A poslední nabídkou pro návštěvníky, je možnost předpovědi kvality 

ovzduší pro 5 vybraných znečišťujících látek. Některé mapové vizualizace byly již v rámci 

práce použity, např. v podkapitole 4. 3. 1. [45] 

4. 5 Hmatatelné výstupy projektu 

V rámci projektu bylo vytvořeno několik hmatatelných výstupů, které se zachovají  

a budou aktuální po několik let. Zejména díky rozsáhlému měření škodlivin  

a meteorologických podmínek mohly vzniknout publikace, webový informační servis nebo 

navázání další spolupráce. 

4. 5. 1 Publikace  

Jedním z důležitých počinů, jenž vznikl v průběhu projektu na základě všech měření  

a vzájemné výměně dat je publikace s názvem Vliv meteorologických podmínek na kvalitu 

ovzduší v přeshraniční oblasti Moravy a Slezska. Autory publikace jsou na straně české 

Český hydrometeorologický ústav, na straně polské Institut meteorologie a vodního 

hospodářství a je možno ji bezplatně stáhnout na internetu nebo ji lze zapůjčit například  

ve vědecké knihovně. Publikace, je kromě odborného textu vhodně doplněna řadou obrázků, 

tabulek a grafů, které společně tvoří přes 180 stran v sedmi tematicky zaměřených kapitolách.   

V úvodu nás autoři seznamují s nejvýznamnějšími charakteristikami zkoumané oblasti, 

která je téměř totožná se sledovanou oblastí projektu Air Silesia. V další kapitole jsou 
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charakterizovány meteorologické prvky, které ovlivňují kvalitu ovzduší a některé z nich byly 

představeny také v textu výše (viz kapitola 4. 4.). U všech prvků byly dostupné hodnoty 

z měřících stanic, proto v kapitole převažovaly grafy a tabulky nad textovou částí. Aby bylo 

možno vyhodnotit, které meteorologické podmínky mají větší či menší vliv na kvalitu 

ovzduší, bylo nutno vyhodnotit úroveň znečištění ve zkoumaných oblastech. Autoři  

se zaměřili celkem na 7 znečišťujících látek, jejichž koncentrace vyhodnocovali za období 

2006 - 2010. Na základě vyhodnocení výsledků předchozích dvou kapitol byly napsány 

nejdůležitější kapitoly publikace zabývající se vlivem meteorologických podmínek na imisní 

situace s vysokými koncentracemi znečišťujících látek.  

Závěry publikace byly více než obsáhlé a většinou v širším měřítku doplňovaly závěry 

z projektu Air Silesia, proto zde všechny nebudou rozepisovány. Nesporně nejvýznamnějším 

problémem v oblasti je nadlimitní zatížení koncentracemi jemných prachových částic  

a benzo(a)pyrenem. Překročení limitů ostatních znečišťujících látek již není tak dominantní  

a limity už nejsou překračovány buďto vůbec nebo jen v některých regionech. Převládající 

jihozápadní směr větru na české straně monitorovaného území převyšoval 200 dní v roce, 

severovýchodní proudění, které se vyskytovalo v průměru 125 dní v roce, s sebou přinášelo 

vyšší koncentrace škodlivých látek než při jiných směrech větru. Avšak míra znečištění 

ovzduší je po většinu případů ovlivňována celkovou meteorologickou situací, ne jen jedním 

z prvků. [1]  

4. 5. 2 Atlas ostravského ovzduší 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava vydala ve spolupráci s projektem 

Air Silesia knihu zabývající se ovzduším na území ostravské aglomerace. Kniha  

se soustřeďuje zvláště na jemný polétavý prach, kterým je ovzduší na Ostravsku nejvíce 

znečišťováno. Text, který není napsán tak moc odborně jako u předešlé publikace a je tímto 

čtivý i pro laickou veřejnost, je doplňován opět o četné množství obrázků, map, grafů  

a tabulek.  

Autoři se snažili důkladně zachytit zdroje znečišťování ovzduší, ať už se jedná  

o průmyslové zdroje, lokální topeniště nebo dopravu. Jelikož VŠB pro projekt Air Silesia 

vytvářela modely znečištění ovzduší, v knize prezentuje několik výsledků modelování 

prostřednictvím map - znečištění jemným polétavým prachem, vliv jednotlivých zdrojů 

znečišťování (vždy za roky 2003,2005, 2007 a 2009) a nabízí také čtenářům možné způsoby 
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řešení snižování emisí na území Ostravy. Autoři se také zabývali vlivem zdrojů znečištění 

v Polsku na kvalitu ovzduší v Ostravě a jejím okolí. Prezentovali výsledky svých modelování 

z projektu Air Silesia (viz např. obr. 4. 2.). Na závěr jsou s “vtipem a lidskostí“ detailně 

znázorněny ukázky, jak vypadá ostravské ovzduší a prach pod mikroskopem. [2]   

4. 5. 3 Informační tabule VŠB 

Po skončení projektu by měly být ve vybraných lokalitách nainstalovány elektronické 

informační tabule, na nichž budou prezentovány výsledky projektu Air Silesia. Jedna 

informační tabule byla spuštěna na hlavní budově VŠB v Ostravě - Porubě,  

kdy při desetiminutovém slotu je možno se dozvědět, o čem projekt je, kdo na něm pracoval, 

jakou oblast zkoumal a proč, výsledky projektu jak v grafickém tak v mapovém provedení. 

Bohužel se nepodařilo zjistit, kde a jestli vůbec se další tabule nacházejí. [45] 

4. 5. 4 Informační systém kvality ovzduší  

Díky prostorovým digitálním datům, detailním informacím o všech typech zdrojů 

znečišťování ovzduší, meteorologickým a imisním datům bylo možno vytvořit webový 

informační systém kvality ovzduší navazující na projekt Air Silesia. Tato webová aplikace  

je též popsána v kap. 4. 4. 9. 

4. 5. 5 Memorandum Ostrava - Katovice 

Jako návaznost na výměnu informací a dat v rámci přeshraniční projektu Air Silesia 

bylo ve čtvrtek 20. 3. 2014 podepsáno mezi primátory měst Ostravy a Katovic memorandum 

o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v příhraničí Moravy a Slezska. Primátoři 

slibují zkvalitnění a posílení komunikace mezi městy a dojde i ke koordinaci při plnění 

určitých kroků přispívajících ke zlepšení kvality ovzduší v této oblast. Kromě zlepšení 

spolupráce mezi městy by měla vzniknout užší vazba při komunikaci s dotčenými 

ministerstvy (životní prostředí, zdravotnictví) a dalšími institucemi, vedoucí k většímu tlaku 

zájmu o tuhle problematiku.  Právě na ministerských úrovních by se měly dlouhodobě 

vytvářet společné programy zabývající se problematikou kvality ovzduší. Primátoři se svým 

podpisem zavázali k podpoře: 

 tzv. osvěty mezi obyvatelstvem, kdy v rámci vzdělávacích kampaní by měly být 

lidem představeny všechny negativní dopady na lidské zdraví při spalování 

nevhodných paliv v domácích topeništích, 
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 energetických úspor v rámci zateplování budov, 

 vybudování objezdů a obchvatů, 

 vysazování izolační zeleně, 

  intenzivnějšímu čištění silnic, 

 výměny informací a stavu plnění závazků mezi oběma státy. [21] 

4. 6 Pokračování projektu Air Silesia 

Projekt Air Silesia navazoval na již delší dobu trvající spolupráce mezi Českou 

republikou a Polskou republikou v rámci Dohody mezi oběma státy o spolupráci v oblasti 

ochrany životního prostředí z 15. ledna 1998.  

4. 6. 1 Společná strategie řízení kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje 

a Slezského vojvodství 

Samotný Moravskoslezský kraj intenzivně spolupracuje na různých typech projektů 

s Žilinským krajem, Opolským a Slezským vojvodstvím. Jedním z projektů zaměřených  

na zkvalitnění ovzduší v oblastech s jeho zhoršenou kvalitou je Strategie řízení kvality 

ovzduší na území MSK a Slezského vojvodství. Cílem by mělo být navázání na projekt Air 

Silesia, kde perfektně mezi oběma dotčenými stranami fungovala výměna informací a dat, 

pomocí nichž by mělo být dosaženo nalezení společných nástrojů aplikovatelných na území 

českého i polského regionu. Nástroje by měly být konkretizovány, měl by být stanoven jejich 

přínos a také náklady. Vedení MSK doufá, že se na projekt najdou peníze a mohlo by dojít  

ke sjednocení podmínek provozu průmyslových podniků na obou stranách hranice. [31] 

4. 6. 2 Identifikace průmyslových zdrojů 

Projekt, jenž je zaměřen na celou oblast Slezska, tzn. i na jeho polskou část je 

iniciativou zejména Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, jehož cílem je přesně určit 

průmyslové zdroje znečišťování a jejich emise prachových částic. Tvorba metodiky bude 

založena na datech získaných v rámci projektů Air Silesia a Interního monitorovacího 

systému MSK. Konečným výsledkem projektu by mělo být vyhodnocení a doplnění 

konkrétních podílů jednotlivých adresných zdrojů v MSK. Analyzovány nebudou pouze 

průmyslové zdroje, které ale pro projekt zůstávají prioritou, ale také lokální topeniště  

nebo znečištění pocházející z dopravy. [31]  
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4. 6. 3 Navázání spolupráce se Slovenskem  

Podle dostupných zdrojů by představitelé projektu Air Silesia rádi zachovali takto 

úzkou spolupráci, k níž by se mohly přidat ještě i instituce ze Slovenska. Vznikl by tak 

projekt tří států, který by zůstal na hranicích Moravy a Slezska a došlo by k většímu množství 

vyměněných údajů a dat. Navazování partnerství je ale v začátcích, proto bohužel není více 

informací k dispozici. [53] 

4. 7 Dotazníkové šetření na téma Ochrana ovzduší v příhraničí Česka a Polska 

V rámci internetové dotazníkové služby Vyplňto.cz bylo sestaveno dotazníkové šetření 

obsahující 11 otázek týkajících se ochrany ovzduší v česko-polském příhraničí.  

4. 7. 1 Základní charakteristiky šetření 

Dotazník byl plně anonymní a za 5 dní (od 7. do 11. dubna) jej vyplnilo 104 osob. 

Lidem, kteří měli zájem o vyplnění dotazníku, byla tato možnost nabídnuta přímo  

na stránkách Vyplňto.cz, na sociální síti Facebook nebo prostřednictvím e-mailu. Šetření  

se zúčastnilo celkem 104 osob, návratnost dotazníku, tzn. poměr vyplněných a zobrazených 

dotazníků byla 86,1% s průměrnou dobou vyplňování 1 minuta 34 vteřin. Výzkumu  

se zúčastnilo 64 žen a 40 mužů různých věkových kategorií. Největší zástup dotázaných byl 

ve věkové kategorii 27-59 let (59,62%) a 49% jich má nějaký akademický titul.  

Cílem šetření bylo odhalit, kolik lidí a zda vůbec mají tušení o česko-polské spolupráci 

v oblasti znečištění ovzduší i co se týče projektu Air Silesia, o transhraničním přenosu látek  

a celkově o kvalitě ovzduší v příhraniční oblasti Moravy a Slezska.  

4. 7. 2 Kvalita ovzduší na území Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství 

Druhá polovina průzkumu se zabývala již konkrétním tématem kvality ovzduší ve 

sledované příhraniční oblasti. Na otázku, zda slyšeli o situaci, kdy znečišťující látky 

vyprodukované zdroji znečištění v Polsku nepříznivě ovlivňují kvalitu ovzduší v Ostravě  

a okolí odpovědělo celkem 38% dotázaných ano, ale dále nevěnují problematice pozornost, 

36% ano a také je problematika dále zajímá, 16% o této skutečnosti nikdy neslyšelo a rádi by 

se dozvěděli něco více a zbylých 10% problematika nezajímá vůbec. Téměř 74% dotázaných 

si myslí, že kvalita ovzduší je v obou regionech dlouhodobě stejně špatná a stejný počet osob 

netuší, že Polsko má vyjednané s Evropskou unií benevolentnější limitní hodnoty emitujících 
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znečišťujících látek než Česká republika. Tento fakt se nelibí 95% dotázaných, považovali  

by za vhodné, kdy platili stejná pravidla pro všechny členy unie.  

4. 7. 3 Česko-polská spolupráce na úrovni ochrany ovzduší 

Jednou z důležitých otázek celého průzkumu byla ta, která se tázala na informaci,  

zda lidé slyšeli o skutečnosti, že existuje spolupráce mezi Českem a Polskem v oblasti 

ochrany ovzduší. Výsledky je možno vidět v koláčovém grafu 4. 3.  

Graf 4. 3.: Slyšeli jste o česko-polské spolupráci v oblasti ochrany ovzduší, pokud ne, myslíte 

si, že by měla existovat? 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Téměř polovina dotázaných netuší, že nějaká spolupráce v dané problematice existuje, 

ale myslí si, že by spolupráce existovat měla, což můžeme brát jako pozitivum, že lidem tato 

problematika není lhostejná. Osob, které si myslí, že spolupráce na této úrovni existuje,  

je 36% ze všech dotázaných, ale bohužel nic konkrétního dále neví. Pouze 7 lidí ze 104  

je obeznámeno o kooperaci mezi oběma státy. Osobám, které na předchozí otázku odpověděli, 

že slyšeli o spolupráci, byla položena další otázka týkající se přímo projektu Air Silesia. 

Dvacet dotázaných si je vědoma, že projekt existuje, ale větší podrobnosti dále neví, dvacet 

osob o projektu nikdy neslyšelo a pouze jeden člověk se o projekt zajímá a zná více detailů. 

Tato osoba zanechala také komentář, ve kterém uvedla: „Čisté ovzduší nelze uhlídat a proto 

je mezinárodní spolupráce více než nutná a větší propagace projektu by nebyla od věci.“ 
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4. 7. 4 Celkové vyhodnocení dotazníkového šetření 

Když vyhodnotíme dotazníkové šetření jako celek, můžeme konstatovat, že za relativně 

krátkou dobu pěti dní se jej zúčastnilo poměrně dost lidí s různým vzděláním, pohlavím nebo 

věkem. Počet osob, které se šetření zúčastnily, je dostačující, jelikož jeho náplní a cílem bylo 

získat přehled o tom, jak danou problematiku lidé vnímají a zda o ní nějaké informace vědí  

či nikoliv. Naplnilo se očekávání, že lidé toho moc o problematice přeshraničního 

znečišťování ovzduší nevědí a žijí v domnění, že emise škodlivin z Polska příhraničí ČR moc 

neovlivňuje - za vše hovoří čísla, kdy 70% všech dotázaných si myslí, že kvalita ovzduší  

je stejně špatná v obou regionech (MSK a Slezské vojvodství). Neinformovanost nebo nízký 

zájem občanů o dané téma, malá propagace projektu Air Silesia jsou dle autora práce závěry 

dotazníkového šetření. 
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5. Závěr  

 Diplomová práce se zabývá problematikou česko-polské spolupráce v oblasti ochrany 

ovzduší s hlubší analýzou projektu Air Silesia. Cílem práce bylo vyhodnocení kvality ovzduší 

v příhraničních oblastech Moravy a Slezska, charakterizování příčin špatného stavu  

a konkrétních opatření na zlepšení kvality ovzduší v této oblasti, případně návrhy  

a doporučení dalších možných/konkrétních opatření s návazností na projekt Air Silesia. 

Spolupráce v této oblasti byla více než nutná vzhledem k dlouhodobě neuspokojivému stavu 

ovzduší v příhraničních regionech obou států, které jsou ovlivňovány z velké části 

průmyslovou výrobou, lokálními topeništi, silniční dopravou a transhraničním přenosem 

znečišťujících látek.  

Nejvýznamnějším právním dokumentem na území České republiky je Zákon  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vstoupivší v platnost 1. 9. 2012, který nahradil dosavadní 

zákon o ochraně ovzduší z roku 2002. Zákon přinesl mnoho očekávaných změn. Například 

přechod k jinému dělení stacionárních zdrojů, ukončení platnosti krajských  

a místních programů snižování emisí, vznikly limitní podmínky při prodeji kotlů, stanovuje 

pravomoc obcím vyhlásit na svém území nízkoemisní zónu, vytvořil efektivnější, jednodušší  

a přísnější poplatky za znečišťování ovzduší a další změny. Když celkově zhodnotíme nový 

zákon o ochraně ovzduší, můžeme jej hodnotit kladně, jelikož se snaží účinně  

a co nejefektivněji řešit největší problémy v postižených oblastech. Jediné negativum bychom 

mohli přičíst pouze možnostem zavádění nízkoemisíních zón, jelikož tato operace vyžaduje 

nemalé množství finančních prostředků a ovlivňuje nejen obyvatele v dotčených obcích,  

ale i podnikatele, turisty nebo rodinné příslušníky obyvatel. 

Ministerstvo životního prostředí a další oborové instituce se po roce 1989 snažily 

každoročně zvyšovat investice do životního prostředí jako celku, ale také do oblasti zabývající 

se ovzduším. V roce 1997 bylo dosaženo v obou odvětvích maxima a od té doby je alokace 

finančních prostředků kolísavá, i když v posledních letech přibylo pozitivum v možnostech 

čerpání dotací z evropských fondů. Právě Evropská unie vydala během svého působení 

širokou škálu právních dokumentů v různých formách, týkajících se ochrany ovzduší. Česká 

republika, jakožto její člen od 1. 5. 2004 je povinna tyto právní předpisy řadit mezi svou 

legislativu a splňovat její podmínky.   
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Evropská územní spolupráce je nedílnou součástí realizace a intervenčních zákroků 

regionální politiky Evropské unie. K jejímu největšímu rozmachu docházelo v 90. letech 

minulého století, zejména po převratech v socialistických státech, jakým bylo i tehdejší 

Československo. Hlavní role v těchto změnách hrály různé iniciativy. S Českem související 

předvstupní pomoc CBC Phare, navazující INTERREG nebo později Evropská územní 

spolupráce zařazená jako cíl 3 politiky soudržnosti EU. Evropská územní spolupráce 

v programovacím období 2007 - 2013 byla nejméně “dotovaným“ cílem co se týče 

alokovaných prostředků na cíl (pouhých 8,5% z celkové částky). Cíl v novém programovacím 

období by měl být zachován, akorát se zvýší jeho dotovanost o téměř tři miliardy Eur. Myslím 

si, že je tento cíl poněkud podceňován a že by si zasloužil více pozornosti nejen ze strany 

finančních dotací, ale také ze strany politiků na evropské úrovni. Mohlo být vytvořeno mnoho 

nových a kvalitních společných projektů na mezinárodni úrovni, ať už by byly měkké  

či tvrdé. 

Pro příhraniční regiony sousedící s Polskou republikou se stal důležitým východiskem 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika mezi lety 2007 

- 2013, ze kterého byly také poskytnuty finanční prostředky na projekt Air Silesia. Česko-

polské příhraničí zahrnuje na celé své ploše 5 českých krajů a 6 polských podregionů, kdy na 

celkové ploše přesahující 50 tisíc km
2
 žije okol 7 milionů obyvatel. Nejvyšší nezaměstnanost 

byla v regionech dosažena ihned po vstupu obou zemí do EU. Dnes se nachází již v celkem 

stabilní poloze kolísající o desetiny procentních bodů ročně. Celkově jsou na obou stranách 

hranice obyvatelé a ekonomika závislí na průmyslové výrobě, která si zde i přes veškeré 

útlumy a restrukturalizace zachovala velké průmyslové zóny. Právě tyto průmyslové podniky 

a další faktory nepříznivě ovlivňují kvalitu ovzduší v česko-polském příhraničí, zejména  

na Moravě a ve Slezsku. 

Příčinami zhoršené kvality ovzduší na území Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-

Místek je dle mého názoru příliš velká koncentrace obyvatel na relativně malé ploše,  

tzn. husté rodinné zástavby, se kterými souvisí větší množství automobilů nebo domů 

vytápějících tuhými palivy, čímž se navyšuje podíl emitujících látek v ovzduší. Dalším 

důvodem emisí v ovzduší je průmyslová výroba, která je pro aglomeraci charakteristická, 

troufám si říci typická až osobitá. Díky trendu restrukturalizace průmyslu, vyvíjení nových 

technologií nebo iniciativě samotných provozovatelů, byly sníženy za posledních několik let 

emise škodlivin o statisíce tun ročně (zejména polétavého prachu). Tento fakt je třeba brát 

jako velké pozitivum, jelikož ne ve všech státech či regionech dochází k iniciativě ochrany 
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ovzduší z řad samotných znečišťovatelů. Velkým problémem a strašákem se v posledních 

letech stala silniční doprava, jelikož s přibývajícím množstvím aut se zvyšuje nejen množství 

emisí v ovzduší, ale také hlučnost, která negativně ovlivňuje lidské zdraví. Předposlední 

příčinou jsou lokální topeniště, upřesněno obyvatelé, kteří nesprávným způsobem doma 

zatápějí nebo používají nesprávné palivo. Emise z lokálních topenišť se nazývají často jako 

nízké, jelikož na rozdíl od emisí z průmyslových zdrojů neputují vysoko do atmosféry,  

ale zůstávají těsně u zemského povrchu a lidé si obvykle pouštějí škodliviny přímo pod nos. 

Skutečnost, že lokální topeniště jsou jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší na našem 

území, rozběhla koloběh událostí spojených s vyhodnocením situace a jejím případným 

možným řešením. Vzniklo několik organizací, webových stránek a projektů, mezi nimiž byl  

i projekt Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu 

životního prostředí podporující výměnu stávajících kotlů za nové plně automatické,  

který sklidil úspěch a obyvatelé ho využívají dodnes. 

Na území Moravskoslezského kraje, ale i Slezského vojvodství je dlouhodobě největším 

problémem znečištění jemnými prachovými částicemi a benzo(a)pyrenem. Ačkoliv odborníci 

či představitelé vládních institucí přesvědčují občany, že se situace za posledních několik let 

zlepšila, vývoj průměrných ročních koncentrací těchto škodlivin na území MSK ukazují pravý 

opak (viz kapitola 3. 4. 2). Tyto látky také kromě jiného velmi zatěžují lidský organismus  

a zejména zdraví dětí, kterých každoročně nově onemocní na astma či alergii stovky. Ačkoliv 

oproti letům před rokem 1989 a krátce po něm poklesly koncentrace škodlivin v ovzduší, stále 

situace není uspokojivá.  

Transhraniční přenos znečišťujících látek z Polska do Česka je poslední příčinou 

zhoršené kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje. Odhad, jaký podíl má tento 

přenos na celkovém znečištění ovzduší v kraji je velmi složitý a záleží na různorodých 

faktorech. Faktory, příčinami a vyhodnocením znečištění ovzduší nejen na území kraje,  

ale také na příhraničním území Slezského vojvodství se zabýval projekt Air Silesia. Projekt je 

dílem dlouhodobé spolupráce mezi Českou a Polskou republikou, které zpečetily tuto 

vzájemnou kooperaci v roce 1998 Dohodou o ochraně životního prostředí zahrnující též 

oblast ochrany ovzduší. Celkem šest institucí se zapojilo v roce 2010 k řešení tohoto projektu  

a sestavování jeho harmonogramu. Projekt se týkal pěti okresů Moravskoslezského kraje, 

dvou podregionů Slezského vojvodství, kdy v souladu s projektem a jeho měřeními byla tato 

oblast někdy rozšířena až po Katovice. Výsledky měření byly použity k modelování  

a vyměňování dat mezi partnery a k následnému vytvoření informačního webového sytému, 
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týkajícího se kvality ovzduší ve zkoumané oblasti. Projekt byl realizován v průběhu tří let  

(1. 7. 2011 - 30. 6. 2013), souběžně probíhalo devět úkolů, na kterých se podíleli určitou 

měrou všichni partneři.  

Z výsledků projektu bylo vyhodnoceno dlouhodobé nadlimitní znečištění jemnými 

poletavými částicemi PM10 a benzo(a)pyrenem na obou stranách hranice, přičemž polská 

strana je v konečně fázi na tom hůř než Moravskoslezský kraj. V podregionech Rybnik  

a Bielsko-Biala kvalitu ovzduší nejvíce ohrožují lokální topeniště a průmyslová výroba, 

naproti tomu v Moravskoslezském kraji dominuje průmysl nad lokálními topeništi  

a dopravou. Při nepříznivých meteorologických podmínkách, zejména pokud fouká vítr  

od severu až severovýchodu, jsou v příhraničí České republiky naměřeny velmi vysoké 

koncentrace polétavého prachu, než při běžnějším jihozápadním proudění, které kraj obvykle 

ovlivňuje. Ačkoliv častěji proudí vítr z Česka do Polska, průmyslové podniky v Polsku díky 

nižším limitům Evropské unie vypouštějí do ovzduší více škodlivin, které jsou při zhoršených 

rozptylových podmínkách přenášeny ve vysokých koncentracích na území 

Moravskoslezského kraje. Jedním z hlavních výstupů projektu bylo spuštění webových 

stránek s mapovými aplikacemi, které jsou výsledky modelování expertů z Vysoké školy 

Báňské.  

Pokud bychom se zamysleli nad hodnocením probíhající spolupráce dvou sousedících 

států s dlouhodobými problémy v oblasti kvality ovzduší, můžeme říci, že i přes velkou snahu 

se projekty nedaří prosazovat před veřejností (obyvateli), která má o partnerství nedostatek 

informací. I na základě dotazníkového šetření bych navrhla intenzivnější osvětu mezi 

obyvateli, ale nejen na území jednoho státu, ale obou. Popřípadě v obcích ležících přímo  

na státních hranicích by mohlo dojít k setkání polských i českých občanů a k jejich vyjádření 

se nad danou problematikou, popřípadě k podání návrhu ke zlepšení situace. V rámci 

evropské a nadnárodní spolupráce bych viděla možnost apelování na příslušné instituce 

zabývající se životním prostředím, s cílem omezení vypouštění emitujících látek na území 

Polska z průmyslových zdrojů, popřípadě limitní hodnoty srovnat na stejné hodnoty s Českou 

republikou a při nedodržení limitů udělovat přísnější sankce a pokuty. Na základě výsledků 

měření projektu Air Silesia by mohla být také možnost v novém programovacím období 

využít vyšší množství finančních prostředků na osvědčenou výměnu starých kotlů za nové 

nejen na území Moravskoslezského kraje, ale na území přidružených regionů Slezského 

vojvodství. Nadále bych doporučila navázat na úspěšné vyměňování naměřených dat mezi 

oběma státy vedoucí k oslovení dalších institucí zabývajících se problematikou kvality 
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ovzduší, kdy rozšíření partnerů a účastníků projektu by vedlo k možnosti rozšíření celé 

monitorovací oblasti a doplnění existujícího informačního systému kvality ovzduší o další 

data.  

Při celkovém vyhodnocení spolupráce mezi Moravskoslezským kraje a Slezským 

vojvodstvím v oblasti ochrany ovzduší si troufám tvrdit, že spolupráce se rozvíjí dobrým 

směrem, ale občas by ze strany vyšších státních orgánů bylo dobré slyšet nejen sliby,  

ale konkrétní kroky a opatření ke zlepšení situace. Transhraniční přenos znečišťujících látek 

je velmi složitý jev, který není možné přesně odhadnout. S vyvíjejícími se technologiemi  

je možné, že za pár let tento jev bude specifikován a detailněji prognózován. Vše ale záleží  

na partnerství, komunikaci a celkové spolupráci mezi Českou a Polskou republikou,  

která je na velmi dobré cestě.  
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Seznam zkratek 

°C - stupeň Celsia 

µg/m
3
 - mikrogramů na metr krychlový 

CO – oxid uhelnatý 

č. - číslo 

ČHMÚ - Česky hydrometeorologický ústav 

ČR - Česká republika 

ČSÚ - Český statistický úřad 

ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF - Evropský sociální fond 

EU - Evropská unie 

FS - Fond soudržnosti 

GIG - Główny Instytut Górnictwa, česky Hlavní institut hornictví 

IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, česky Institut meteorologie a vodního 

hospodářství 

IPIS - Instytut podstaw inżynierii środowiska, česky Institut základů inženýrství životního 

prostředí polské akademie věd 

IRZ - Integrovaný registr znečišťování 

Kč - korun českých  

Kčs - korun československých 

km, km
2
 - kilometr, kilometr čtverečný 

LAU - Local administrative unit, česky místní správní jednotka 

http://www.gigcert.com/
http://www.imgw.pl/
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mil. - milion 

mld. - miliard 

MSK - Moravskoslezský kraj 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

NOX – oxidy dusíku 

NUTS - Nomenclature of Units for Territorial Statistics, česky nomenklatura územních 

statistických jednotek 

obr. - obrázek 

OP - operační program 

PAU - Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PL - Polsko (Polská republika) 

PM10 – částice polétavého prachu, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 μm  

PM2,5 - částice polétavého prachu, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 2,5 μm 

POPs - perzistentní organické látky 

Sb. - sbírky 

SFŽP - Státní fond životního prostředí 

SO2 – oxid siřičitý 

tab. - tabulka 

VŠB - TUO - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

ZÚ OVA - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

ŽP - životní prostředí 
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