
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
NA TŘINECKU  

 
 
 

bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Ladislav Húska  

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eva Pertile, Ph.D. 
 
 

Ostrava 2009 



 



Prohlášení 
 
 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 
všechny použité podklady a literaturu. 

 
- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 
občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení s využití díla 
školního a § 60 – školní dílo. 

 
- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci 
užít (§ 35 odst. 3). 

 
- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 
u vedoucí bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, 
obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské 
práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 
- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 
v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 
které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
V Ostravě 2009 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
                                                                          Ladislav Húska  



Anotace 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. na 

znečištění ovzduší třineckého regionu oxidem siřičitým, oxidy dusíku a polétavým 

prachem (PM10), a sice v období od roku 1998 do roku 2007. Zjištěné hodnoty obsahu 

jmenovaných kontaminantů jsou zde rovněž porovnány s imisními hodnotami za stejné 

období pro celou Českou republiku. Součástí bakalářské práce je také historie 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., popis klasifikace zdrojů znečištění v platném znění 

zákonů a bližší charakteristika zájmového území z hlediska geomorfologického 

a klimatického. 

Klí čová slova 

znečištěné ovzduší Třinecka, oxid siřičitý, oxidy dusíku, PM10, zdroje znečištění 

Třinecka, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  

Summary 

The baccalaureate work deals with evaluation influence of TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

on air pollution of třinecký region by sulphur dioxide, nitrogen oxides plus particulate 

matter (PM10), namely in phase since 1998 by the year 2007. The values of content 

nominative pollutants are here as well collated with pollution values behind same period 

for whole Czech Republic. Part of baccalaureate work is also history of TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s., description classification of pollution sources as amended laws and 

close rating special - interest territory in light of geomorphology and climatic. 

Key words 

air pollution of Třinecko, sulphur dioxide, nitrogen oxides, PM10, pollution sources of 

Třinecko, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (METALWORKS OF TŘINEC, joint-stock 

company) 
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1 ÚVOD 

Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovská brázda, Třinecká brázda a Slezské Beskydy 

jsou nejpřirozenějším horským komplexem karpatského pohoří v blízkosti ostravské 

průmyslové aglomerace. V půvabném sepětí se zde střídají městské a vesnické aglomerace, 

zalesněné horské vrcholy, hluboká údolí s horskými bystřinami, slunné paseky, rozkvetlé 

louky i chalupy rozeseté po svazích. 

Vysoká hodnota stejně jako svérázné prvky lidové architektury byly základními 

důvody pro zajištění velkoplošné ochrany vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Beskydy 

v březnu roku 1973. Režim v Chráněné krajinné oblasti ovšem nevylučuje lidskou činnost 

v území, pouze ji vhodně usměrňuje v zájmu zachování jeho dosavadního charakteru 

přírodních krás a dalších hodnot. 

Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací třineckého území, a sice 

z hlediska morfologického a klimatického. Cílem bakalářské práce je zaměřit se především 

na znečištění ovzduší vlivem TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. v letech 1998 až 2007. 

V bakalářské práci není hodnocen rok 2008 vzhledem k tomu, že Český 

hydrometeorologický ústav doposud za tento rok nezpracoval a nezveřejnil data 

o znečištění ovzduší. V rámci své diplomové práce bych chtěl pokračovat v řešení této 

problematiky a zaměřit se rovněž na hodnocení vývoje znečištění povrchových vod, 

podpovrchových vod a půd na Třinecku. Vznikl by tak ucelený soubor, který by přinesl 

celkový pohled na vývoj životního prostředí v této oblasti za delší časový úsek. 
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2 CHARAKTERISTIKA STUDOVANÉ OBLASTI 

Třinecko zaujímá část území Moravskoslezských a Slezských Beskyd s navazující 

údolní nivou řeky Olše a jejich přítoků. Jablunkovská vrchovina a Jablunkovská brázda 

zaujímají největší část jihozápadní až jižní horské obruby posuzované oblasti. Východní 

obruba je představována masivem Slezských Beskyd. Na jižním okraji území probíhá státní 

hranice se Slovenskou republikou. Hranice je převážně shodná s průběhem hlavního 

evropského rozvodí, které od sebe oddělují úmoří moře Baltického na severu a úmoří moře 

Černého. Jablunkovská brázda svou lokalizací odděluje od Moravskoslezských Beskyd 

Slezské Beskydy v hraniční oblasti s Polskou republikou. Jihovýchodní část území vyplňuje 

Jablunkovská vrchovina, náležící již ke geomorfologickému celku Slovenských Beskyd. 

Třinecká brázda v severní části území odděluje vlastní středohorské pásmo 

Moravskoslezských Beskyd od Podbeskydské pahorkatiny, jak je zobrazeno na obrázku č. 1. 

(www.vendryne.cz).  

 
Obrázek 1: Třinecký region (www.vendrine.cz) 

Niva řeky Olše s přítoky vytváří údolní rovinatý charakter části posuzovaného území 

mezi horskými oblastmi, přecházející směrem severozápadním do ostravsko-karvinské oblasti. 
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Říční nivou řeky Olše procházejí také důležité mezinárodní dopravní tahy, a to jak železniční 

(Bohumín – Žilina), tak silniční (silnice 1/11 Český Těšín – Žilina) (Popelář a kol., 1998). 

2.1 Morfologická charakteristika 

Z morfologického hlediska vznikala mohutná hradba Beskyd postupně od starších 

třetihor nasouváním mořských sedimentů křídového a starotřetihorního stáří k severu. Směr 

nasunování předurčil převážně západovýchodní průběh hlavních hřbetů. Třetihorní období je 

pro celé území charakteristické tím, že se střídala období s vysokou tektonickou aktivitou, 

což bylo spojeno s deformacemi podloží různého charakteru, s obdobími tektonického klidu, 

kdy docházelo k hlubokému zvětrávání hornin a zarovnání terénu. Doklady tohoto zarovnání 

lze dnes pozorovat v masivu Beskyd a okolních pohoří Karpat jako rozsáhlé plošiny ve třech 

výškových úrovních (zarovnané povrchy). Základní velkotvary území byly dány uvedenými 

procesy ve třetihorách, kdežto vnější procesy ve čtvrtohorách dotvářely reliéf v detailech. Ve 

starších čtvrtohorách (pleistocén) se k Beskydám od severu přiblížil pevninský ledovec, 

který se rozšířil ze Skandinávie přes Polsko až do Pobeskydí a údolími řeky Olše a dalších 

toků se dostal až do dnešní nadmořské výšky 360 m., podle dokumentovaných nálezů 

ledovcem zavlečeného materiálu.  

Předpolí ledovce se v oblasti Beskyd vyznačovalo velmi drsným podnebím, 

majícím charakter horské tundry. Hlavními modelačními činiteli v té době byly mráz, led, 

sníh a pravděpodobně i malé ledovce. Jedním z důkazů mrazové modelace Beskyd jsou 

četné nápadné skalky na hřbetech nebo svazích (mrazové sruby). 

Mladší čtvrtohory (holocén) se vyznačují převládající modelací proudící vodou, 

vytvářející rovinaté údolní nivy a modelací danou drobnými svahovými sesuvy. 

(Hradecký a kol., 2004) 

2.1.1 Třinecká oblast 

Území se řadí k oblastem Západobeskydského podhůří a Západních Beskyd. 

Nižší a plošší severozápadní část náleží k jedinému celku Západobeskydského 

podhůří - Podbeskydská pahorkatina - a podcelkům Třinecká brázda (okrsek Ropická 

plošina) a Těšínská pahorkatina. Vyšší, jihozápadní část náleží k západním celkům 

Beskyd – Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovská brázda a Slezské Beskydy. 
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Z Moravskoslezských Beskyd je zastoupen podcelek Lysohorská hornatina okrskem 

Ropická rozsocha, Jablunkovská brázda okrsky Náveská pahorkatina a Milíkovská 

plošina, Slezské Beskydy podcelkem Čantorijská hornatina s okrskem Nýdecká vrchovina 

(www.geoportal.cenia.cz, Pytlíček a kol., 1995). 

Třinecká brázda je mělká erozně denudační sníženina, vzniklá v méně odolných 

horninách, s mladopleistocenními náplavovými kužely a pokryvy sprašových hlín na 

říčních terasách. Nejnižší bod zájmového území je dán nivou řeky Olše, jak je patrné 

z obrázku č. 2 (www.vendryne.cz; Hradecký a kol., 2004). 

 
Obrázek 2: Řešená oblast Třinecka převzato a upraveno z (www.vendrine.cz) 

2.2 Klimatické pom ěry 

Oblast vymezeného třineckého regionu není z klimatického hlediska stejnorodá. Při 

použití klimatické klasifikace podle E. Quitta (1971) lze v dané oblasti rozlišit šest oblastí. 

Klimatografické oblasti, které se zde vyskytují, jsou znázorněny na obrázku č. 3 a vztahuje 

se na ně následující charakteristika.  
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Oblast CH 4, pro tuto oblast je charakteristické velmi krátké léto, chladné a vlhké, 

přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima 

bývá velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Oblast CH 6 je charakterizována velmi krátkým až krátkým létem. Mírně chladné, 

vlhké až velmi vlhké, přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným 

podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Pro oblast CH 7 je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné 

a vlhké. Přechodné období je dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, 

mírná, mírně vlhká s dlouhou dobou trvání sněhové pokrývky. 

Oblast MT 2, pro tuto oblast je charakteristické léto, které je krátké, mírné až mírně 

chladné, mírně vlhké. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem. 

Zima je dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. 

Oblast MT 7 je charakterizována normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. 

Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně 

dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Pro oblast MT 9 je typické dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché. Přechodné 

období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima bývá 

krátká, mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
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Obrázek 3: Klimatická mapa Třinecka převzato a upraveno z (Quitt, 1971) 

Srážky jsou dalším významným činitelem podílejícím se na utváření rázu 

krajiny. Roční srážky převážně převyšují 1 000 mm a v Jablunkovské brázdě se 

pohybují mezi 995-1 000 mm. Nejbohatší na srážky jsou vrcholové polohy hornatin, 

kde roční úhrny, převážně v červenci v důsledku zesílené bouřkové činnosti, dosahují 

12-16 % celoročního úhrnu. Nejnižší hodnoty se vyskytují v zimních měsících a v předjaří, 

tj. od prosince do března, a souvisí se stagnací vzduchu v této době. Roční chod srážek 

patří ke kontinentálnímu typu podnebí (Popelář a kol., 1998). 

Sněhová pokrývka dosahuje na hřebenech Beskyd 50 až 100 cm., v nižších polohách 

do 50 cm. Na Lysé hoře se sněhová pokrývka drží nejdéle v České republice (150-180 dnů). 

(Pytlíček a kol., 1995) 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím klimatické podmínky je směr a rychlost 

větru. Pro oblast Třinecké brázdy je převládající směr větru jihovýchodní proudící do 

Jablunkovské brázdy (30 %), dále východní (17 %), jižní (15 %), severní (12 %) a západní 

(6 %) (Popelář a kol., 1998). 
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2.3 Historie T ŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí 

hutní výroby v České republice. Založeny byly v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té 

době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. Počátky hutní výroby v Třinci dokumentuje 

obrázek č. 4. Začátky jsou spjaty s výrobou slévárenského železa v dřevouhelné vysoké peci. 

Výhodná poloha železáren, jejich napojení na Košicko-bohumínskou železniční dráhu, 

dostupnost surovin postupně umožnila v sedmdesátých letech devatenáctého století 

tehdejšímu majiteli – Těšínské komoře – soustředit hutní provozy z nedalekého okolí právě 

do Třince. V roce 1906 se staly Třinecké železárny nejvýznamnější součástí Báňské a hutní 

společnosti. Z tohoto období pochází také ochranná známka „tři kladiva v kruhu“, která 

doprovází třinecké hutní výrobky i v dnešní době. Již ve dvacátých letech 20. století patřily 

železárny k nejmodernějším hutním závodům s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve 

střední Evropě. V roce 1929 představoval jejich podíl na československé výrobě surové oceli 

23 % a válcovaného materiálu dokonce 31 %.  

 
Obrázek 4: Dřevouhelná vysoká pec v Třinci (www.trz.cz) 

V roce 1946 byly železárny, které nebyly II. světovou válkou významně poškozeny, 

znárodněny. Rozvoj železáren pokračoval i v období socialistického Československa, kdy 

se rozvoji těžkého průmyslu přikládal značný význam. Růst produkce oceli a válcovaného 

materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. letech 20. století. Vedle růstu produkce 

byl také kladen důraz na zavádění moderních hutních technologií. K nejvýznamnějším 

investicím tohoto období patří vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným 

blokovým a později i sochorovým kontilitím. Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna 

v konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, přičemž 90 % vyrobené oceli je 

kontinuálně odléváno.  
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Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k postupné 

privatizaci Třineckých železáren. V roce 1991 byly Třinecké železárny převedeny na státní 

akciovou společnost. V průběhu let 1994–1996 byla kapitálová účast státu v železárnách 

postupně snižována. Od roku 1996 jsou Třinecké železárny zcela odstátněny a jejich 

majoritním vlastníkem je akciová společnost MoraviaSteel (www.trz.cz).  

2.4 Zdroje zne čišťování ovzduší na T řinecku 

Bilance emisí mobilních zdrojů, podle tabulky č. 1, začleněných do resortu 

Ministerstva dopravy a spojů (silniční, železniční, vodní a letecká doprava) a bilance emisí 

z ostatních mobilních zdrojů (zemědělské a lesnické stroje, stavební stroje, vnitropodniková 

doprava a mobilní prostředky armády) je spočítána jako odborný odhad množství emisí 

z motorové nafty prodané v České republice a spotřebované (vyvezené v nádržích nákladních 

vozidel) mimo Českou republiku. Například v roce 2007 se odhadem jednalo o sto deset tisíc 

tun nafty a emise oxidu dusíku vypočtené z této spotřeby představovaly necelých 4 000 t. 

K údajům o emisích tuhých znečišťujících látek z výfukových plynů jsou již standardně 

připočítávány také emise z otěrů pneumatik, brzd a vozovek vypočítávané z dopravních 

výkonů (v roce 2007 ve výši 20 000 t) (www.chmi.cz). 

Tabulka 1: Emise z mobilních zdrojů v Moravskoslezském kraji za rok 2007 v t/rok (www.chmi.cz) 

TZL SO2 NOx CO 

2 082,2 44,3 8 451,7 18 483 

Vysvětlivky: TZL: Tuhé znečišťující látky, SO2: oxid siřičitý, NOx: oxidy dusíku, CO: oxid uhelnatý 

Údaje o emisích z provozu malých zdrojů (tabulka č. 2) v okrese Frýdek Místek 

jsou spravovány orgány obcí a předávány k dalšímu zpracování. Část z nich, emise 

z domácích topenišť, je vypočítávána pomocí modelového zpracování údajů ze Sčítání 

lidu, domů a bytů provedeného v roce 2001. Výstupem jsou údaje o spotřebě základních 

druhů paliv spalovaných v domácnostech. Tyto údaje jsou každoročně aktualizovány ve 

spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií (plynárenské a energetické společnosti, 

oblastní a místní teplárenské podniky). Emise těkavých organických látek (VOCs) 

z použití organických rozpouštědel a nátěrových hmot a emise amoniaku z chovu 

hospodářských zvířat, neohlašované do REZZO 1 a 2, jsou dopočítávány jako součást 

REZZO 3 od roku 2000. Odborným odhadem jsou tyto emise rozpočítávány do úrovně 
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krajů, to znamená, že v emisní bilanci jednotlivých okresů v kategorii REZZO 3 tyto emise 

zahrnuty nejsou (www.chmi.cz). 

Tabulka 2: Emise z malých zdrojů v okrese Frýdek Místek v roce 2007 v t/rok (www.chmi.cz) 

TZL  SO2 NOx CO 

347,1 456,8 195,8 1596,7 

Vysvětlivky: TZL: tuhé znečišťující látky, SO2: oxid siřičitý, NOx: oxidy dusíku, CO: oxid uhelnatý 

Podíl znečištění ovzduší v třineckém regionu vlivem REZZO 3 a REZZO 4 nedosahuje 

ani 10 %, proto se nadále budu věnovat hlavnímu producentu emisí na Třinecku, a to 

TŘINECKÝM ŽELEZÁRNÁM, a.s.  

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se podílí z 90,3 % na emisní kapacitě třineckého 

regionu a řadí se tak mezi deset nejvýznamnějších znečišťovatelů stacionárního charakteru 

v celé České republice. Významnou měrou se dotýkají životního prostředí a to jak lidí 

žijících v jeho okolí, tak i fauny i flóry.  

Průmyslová zóna TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. (obrázek č. 5) se nachází 

v třinecké brázdě podél řeky Olše, která jí protéká. Produkují jednu třetinu výroby oceli 

v České republice, je v nich zpracováno 2,3 mil. t oceli ročně a v jejich areálu podniká přes pět 

set podružných firem.  

 
Obrázek 5: Třinecké železárny (www.info-trinec.cz) 
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Mezi hlavní firmy ve skupině patří: ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Slévárny Třinec, a.s., 

Sochorova válcovna TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., FERROMORAVIA, s.r.o., 

Řetězárna, a.s., REFRASIL, s.r.o., VVT – VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. 

(www.trz.cz). 

Železné rudy pro výrobu železa jsou do Třineckých železáren momentálně dováženy, 

a to převážně z Ukrajiny, Brazílie aj. V další surovině potřebné pro výrobu železa, železném 

šrotu, lze najít téměř cokoliv, co obsahuje železo, tzn. auta, bílou techniku, armatury, kola, 

plechy, strojní součásti a jiné. Tyto materiály jsou následně spékány za vysokých teplot 

oxidačně redukčními procesy v aglomeracích. Ty jsou v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, 

a.s. dvě. Právě aglomerace patří k největším znečišťovatelům celého podniku, protože 

připravují základ sázky do vysoké pece právě oním spékáním. V železném šrotu se pálí pryže, 

oleje, umělé hmoty a jiné materiály. Odpadem jsou tuhé látky a emise škodlivin nepřeberného 

typu. Ačkoliv jsou tyto emise přečišťovány přes odlučovače nečistot, vypouští se komíny 

milióny metrů krychlových spalin, počínaje oxidem uhličitým (CO2), oxidy dusíku (NOx), 

sloučeninami síry, až po dioxiny, radioaktivní látky a jiné (www.trz.cz, zpráva 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. o životním prostředí, 2007). 

Pro účely tavení železa ve vysokých pecích (obrázek č. 6) je vyráběn hutní koks. 

Látkou pro jeho výrobu je uhlí. Při výrobě koksu dále vzniká oxid siřičitý, a to spalováním 

neodsířeného koksárenského plynu. Na tomto provozu je také velkým problémem prašnost. 

Té se TŘÍNECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. zbavují technologiemi odprašovacího zařízení, ať již 

mokrého, suchého nebo mechanického charakteru odlučovačů. Důležité je však především 

odsíření. Velkým problémem je rovněž vypouštění organických látek (www.trz.cz). 
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Obrázek 6: Vysoká pec a tavení železa (www.trz.cz) 

Vysoké pece jsou v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. dvě. Při této fázi 

výroby hutních produktů je ovzduší znečišťováno znatelně méně než v aglomeracích. 

Přesto k němu dochází, a to hlavně řadou doprovodných procesů, jako například kaupry 

vhánějícími do pece směs prachu semletého koksu a plynného média podporujících hoření. 

Směs je vháněna při teplotách okolo 800 °C z technologických důvodů. Vzniká především 

prašnost, oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxid siřičitý. Dalším dějem způsobujícím prašnost je 

doprava koksu do vysoké pece pomocí elektricky poháněných vozíků, které se vyklápějí 

nahoře do pece, kde je železo taveno. Z konvertorů (obrázek č. 7) mohou unikat emise 

fosforu, uhlíku a jiných látek, jako vedlejší produkt vzniká struska (www.trz.cz). 

 
Obrázek 7: Kyslíkový konvertor (www.trz.cz) 
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Železo může být odléváno do forem jako litiny např. šedá, bílá. V ocelárnách se 

technologickými procesy snižuje procento uhlíku. Pro speciální účely se přidávají legury, 

dále je zde možnost žíhání, kalení a dalších procesů. Na ocelárnách je k odstranění 

škodlivých látek využíván látkový filtr. Na tomto provoze jsou vytvářeny jednotlivé 

výrobky, jako drát, tyče, kruhová, čtvercová, plochá, široká, betonářská, speciální a jiná 

ocel. Automatizované procesy zatěžují okolí rovněž prašností.  

Je nutno poznamenat, že TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nejsou jediným podnikem 

průmyslového areálu v Třinci, ale nacházejí se v něm i dceřiné společnosti, které se také 

podílejí výrazným způsobem na produkci znečišťujících látek. Například ENERGETIKA 

TŘINEC, a.s., zásobuje celý areál velkou měrou energie, jak elektrické tak i v jiných 

formách, a zásobuje také komunální sféru třineckého regionu. Jedná se o elektrárnu, v níž 

se spaluje především uhlí a plyn. Vznikají tak emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého a jiné.  

Přestože má jmenovaná společnost zavedený environmentální systém řízení podle 

norem řady ČSN EN ISO 14 001, je množství vypouštěných emisí velmi významné. Na 

odstraňování škodlivin se zde používají především elektroodlučovače (www.trz.cz). 
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3 KLASIFIKACE ZDROJ Ů ZNEČIŠTĚNÍ V PLATNÉM ZNĚNÍ ZÁKONŮ 

Podle zákona č. 86/2002 sbírky o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami se 

zdroje znečišťování člení na zdroje stacionární a mobilní. Zdroje stacionární jsou dále 

členěny podle tepelného výkonu, míry vlivu technologického procesu na znečišťování 

ovzduší nebo rozsahu znečišťování. Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou 

celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). 

Stacionární zdroje jsou zahrnuty v dílčích souborech REZZO 1-3 (viz tabulka č. 3), 

mobilní zdroje jsou začleněny v dílčím souboru REZZO 4.  

Tabulka 3: Rozdělení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (www.chmi.cz) 

DRUH ZDROJE 

Velké zdroje 
znečišťování Střední zdroje znečišťování Malé zdroje znečišťování 

REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 

stacionární zařízení ke 

spalování paliv o 

tepelném výkonu 

vyšším než 5 MW a 

zařízení zvlášť 

závažných 

technologických 

procesů 

stacionární zařízení ke spalování 

paliv o tepelném výkonu od 0,2 

do 5 MW, zařízení závažných 

technologických procesů, uhelné 

lomy a plochy s možností hoření, 

zapaření nebo úletu 

znečišťujících látek 

stacionární zařízení ke spalování paliv o 

tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, 

zařízení technologických procesů 

nespadajících do kategorie velkých a 

středních zdrojů, plochy, na kterých 

jsou prováděny práce, které mohou 

způsobovat znečišťování ovzduší, 

skládky paliv, surovin, produktů a 

odpadů a zachycených exhalátů a jiné 

stavby, zařízení a činnosti výrazně 

znečišťující ovzduší 

bodový zdroj bodový zdroj plošné zdroje 

Způsob evidence: 
zdroje jednotlivě 
sledované  

Způsob evidence: 
zdroje jednotlivě sledované  

Způsob evidence: 
zdroje hromadně sledované 

Správou databáze REZZO za celou Českou republiku je pověřen Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jednotlivé dílčí databáze REZZO 1-4, které slouží 

k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší, 
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tvoří součást Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného rovněž 

Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) jako jeden ze základních článků 

soustavy nástrojů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší v České republice. 

Nové imisní limitní hodnoty z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění (novela 

č. 429/2005 Sb.), kterými se stanoví imisní limity, podmínky a způsob sledování, posuzování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou uvedeny spolu s příslušnými mezemi tolerance 

v následujících přehledných tabulkách, zvláště pro ochranu zdraví, ochranu vegetace 

a ekosystémů. 

Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, 

o které může být imisní limit překročen. Tato hodnota se pravidelně v po sobě 

následujících letech snižuje až k nulové hodnotě. V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny 

limitní hodnoty pro ochranu zdraví podle novely (č. 429/2005 Sb.) zákona č. 350/2002 Sb. 

Tabulka 4: Limitní hodnoty pro ochranu zdraví (www.chmi.cz) 

Znečišťující 
příměs 

Doba 
průměrování 

Limitní 
hodnota 
µg·m-3 

Maximální 
tolerovaný 
počet 
překročení 
za 
kalendářní 
rok  

Mez tolerance  
µg·m-3 

pro 
r. 2002 

pro 
r. 2003 

pro 
r. 2004 

SO2 

kalendářní rok  50 0 bez meze tolerance 

24 hodin  125 3 bez meze tolerance 

1 hodina  350 24 90 60 30 

NO2 
kalendářní rok  40 0 16 14 12 

1 hodina  200 18 80 70 60 

PM10 
kalendářní rok  40 0 4,8 3,2 1,6 

24 hodin  50 35 15 10 5 

CO 
max. denní 
8hod. klouzavý 
průměr  

10 000 0 6 000 3 300 1 700 

Benzen kalendářní rok  5 0 5 4,375 3,75 

O3 
max. denní 
8hod. klouzavý 
průměr  

120 
25

v průměru za 
3 roky

bez meze tolerance 

Benzo[a]pyren kalendářní rok  0,001 0 0,008 0,007 0,006 
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Limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů (novela zákona č. 350/2002 Sb.) jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů (www.chmi.cz) 

Znečišťující příměs Časový interval Limitní hodnota 
Maximální tolerovaný 

počet překročení 
za kalendářní rok 

SO2 
kalendářní rok 
a zimní období 
(1. 10. - 31. 3.)  

20 µg·m-3 0 

NOx kalendářní rok  30 µg·m-3 0 

O3 

AOT40, vypočten 
z 1 hod. 
hodnot v období 
květen-červenec, 
průměr za 5 let  

18 000 µg·m-3·h-1 0 

Vysvětlivky: AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 
µg·m-3 (40 ppb) a hodnotou 80 µg·m-3, v období 8-20 hod. SEČ.  

3.1 Informa ční systém kvality ovzduší  

Od roku 1992 byl s využitím současných informačních technologií připravován a je 

dále rozvíjen v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) Informační systém kvality 

ovzduší (ISKO), přebudovaný dřívější Imisní informační systém (IIS) se stal, vedle 

ostatních informačních agend pro hodnocení kvality ovzduší, jeho integrální součástí.  

Od vzniku informačního systému kvality ovzduší však nastalo mnoho změn ve 

sběru a publikování dat. Narůstaly požadavky na rozšíření funkčnosti databázového 

systému. V roce 2003 byl vypracován a realizován projekt nového datového modelu 

Informačního systému kvality ovzduší 2 (ISKO2). Tento systém (ISKO2) reaguje na 

narůstající požadavky na prezentaci údajů v různých formách, včetně publikování na 

internetu. Umožňuje daleko širší možnosti pro ukládání, verifikaci, export dat a jejich další 

zpracování. Týká se to i metadat, což jsou údaje o lokalitách a měřicích programech 

v těchto lokalitách. Součástí Informačního systému kvality ovzduší 2 je silná, stále 

rozvíjená softwarová podpora, která usnadňuje činnosti spojené se zpracováním 

naměřených dat a metadat a jejich prezentaci (www.chmi.cz). 

Na obrázku č. 8 jsou schematicky znázorněny vazby Informačního systému kvality 

ovzduší (ISKO) na zdroje dat a kooperující systémy. 



Ladislav Húska    Hodnocení stavu životního prostředí na Třinecku  

16 
Rok 2009 

Obrázek 8: Schéma vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy (www.chmi.cz) 

3.2 Typy m ěřicích program ů  

Vzhledem k přechodu na nový databázový model ISKO2 (Informační systém 

kvality ovzduší) byla upravena i oblast dříve používaných typů stanic tak, aby lépe 
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odrážela realitu. V Informačním systému kvality ovzduší je definována lokalita (místo 

měření). Na této lokalitě může probíhat měření jedním nebo více měřicími programy, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Měřící programy (www.chmi.cz) 

Kód měřicího 
programu 

Měřicí program Způsob měření Sběr analogových hodnot 
a zpracování 

M  manuální  manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

A automatizovaný  kontinuální 
automatizovaný sběr 
a vyhodnocení v místě měření  

K  kombinovaný  
manuální a 
kontinuální 

částečně automatizovaný sběr a 
vyhodnocení v místě měření a 
částečně zpracování mimo místo 
měření  

P PAH  manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

H 
PAH pro účely 
projektů  

manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

T těžké kovy v SPM  manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

0 těžké kovy v PM10 manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

5 těžké kovy v PM2.5 manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

V VOC  manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

D 
PD – pasivní 
dosimetry  

manuální 
vše manuálně, zpracování 
v laboratoři  

Vysvětlivky : PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky; VOC – těkavé organické látky; PD – pasivní 
dosimetry; SPM – polétavý prach bez velikostního rozlišení částic; PM10  - polétavý prach s velikostí částic 
10µm; PM2.5  - polétavý prach s velikostí částic 2,5µm. 

Od roku 2003 jsou lokality označeny čtyřmístným kódem, který je tvořen 

následovně. Na prvním místě je uvedena zkratka kraje, na druhém až čtvrtém místě je 

uvedena zkratka názvu měřicího místa (lokality). Kód měřicího programu je tvořen 

pětimístným kódem, kde na prvních čtyřech místech je kód lokality a na pátém místě je 

kód měřicího programu. 
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4 HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA TŘINECKU 

V předložené bakalářské práci jsem se zaměřil především na znečištění ovzduší 

Třinecka v letech 1998 až 2007. Vzhledem k tomu, že Český hydrometeorologický ústav 

doposud nezpracoval a nezveřejnil data o znečištění ovzduší za rok 2008, není tento rok 

v práci hodnocen. 

4.1 Metodika hodnocení  

V zájmovém regionu jsem čerpal data z pěti monitorovacích stanic, které sledují 

kvalitu ovzduší na Třinecku. S ohledem na převládající jihovýchodní směr větru na Třinecku 

jsem si zvolil následující monitorovací stanice: Třinec – Kanada, Třinec – Kosmos, Lysá hora, 

Návsí u Jablunkova, Bílý Kříž. V následujících tabulkách č. 7-11 je uvedena charakteristika 

jednotlivých měřicích stanic, včetně jejich měřicích programů (www.chmi.cz). 

Tabulka 7: Měřící stanice na lokalitě Třinec – Kosmos (www.chmi.cz) 
Kód lokality TTRO 
Název lokality Třinec - Kosmos 
Stát Česká Republika 
Vlastník měřící stanice Český hydrometeorologický ústav 
Obec Třinec 
Zeměpisné souřadnice 49° 40' 6,00" sš; 18° 40' 48,30" vd 
Nadmořská výška 320 m 
Kód měřícího programu TTROA 
Typ měřícího programu automatizační měřící program 
Metoda měření SO2 UVFL 
Metoda měření NOx CHLM 
Metody měření PM10 RADIO 
Metody měření NO2 CHLM 

Tabulka 8: Měřící stanice na lokalitě Třinec – Kanada (www.chmi.cz) 

Kód lokality TTRK 
Název lokality Třinec - Kanada 
Stát Česká Republika 
Vlastník měřící stanice Městský úřad Třinec 
Obec Třinec 
Zeměpisné souřadnice 49° 40' 19,60" sš; 18° 38' 41,47" vd 
Nadmořská výška 346 m 
Kód měřícího programu TTRKA 
Typ měřícího programu automatizační měřící program 
Metoda měření SO2 UVFL 
Metoda měření NOx CHLM 
Metody měření PM10 RADIO 
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Tabulka 9: Měřící stanice na lokalitě Lysá hora (www.chmi.cz) 
Kód lokality  TLHO 
Název lokality Lysá hora 
Stát Česká Republika 
Vlastník měřící stanice Český hydrometeorologický ústav 
Obec Krásná 
Zeměpisné souřadnice 49° 32' 47,00" sš; 18° 26' 56,00" vd 
Nadmořská výška 1 323 m 
Kód měřícího programu TLHOM 
Typ měřícího programu manuální měřící program 
Metoda měření SO2 IC 

Tabulka 10: Měřící stanice na lokalitě Návsí u Jablunkova (www.chmi.cz) 
Kód lokality TNUJ 
Název lokality Návsí u Jablunkova 
Stát Česká Republika 
Vlastník měřící stanice Český hydrometeorologický ústav 
Obec Návsí u Jablunkova 
Zeměpisné souřadnice 49° 35' 39,00" sš; 18° 44' 45,00" vd 
Nadmořská výška 380 m 
Kód měřícího programu TNUJM 
Typ měřícího programu manuální měřící program 
Metoda měření SO2 IC 
Metody měření NO2 GUAJA 
Metody měření PM10 GRV 

Tabulka 11: Měřící stanice na lokalitě Bílý Kříž (www.chmi.cz) 
Kód lokality TBKR 
Název lokality Bílý Kříž 
Stát Česká Republika 
Vlastník měřící stanice Český hydrometeorologický ústav 
Obec Staré Hamry 
Zeměpisné souřadnice 49° 30' 9,40" sš; 18° 32' 18,82" vd 
Nadmořská výška 890 m 
Kód měřícího programu TBKRA 
Typ měřícího programu automatizační měřící program 
Metoda měření SO2 UVFL 
Metoda měření NOx CHLM 
Metody měření PM10 GRV 

Jako vhodné ukazatele znečištění ovzduší na Třinecku jsem zvolil následující 

kontaminanty: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid dusičitý a polétavý prach. Při volbě 

kontaminantů jsem vzal v úvahu jejich závažný dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel 

na Třinecku. Pro studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými stanovenými emisními 

a imisními parametry i pro celý soubor dat byly použity vyhodnocující statistické 

a grafické metody programu Microsoft Office Excel. K hodnocení jednotlivých imisních 
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a emisních parametrů byl použit aritmetický průměr. Hodnocení na základě aritmetických 

průměrů bylo zvoleno vzhledem k tomu, že je používán také v současné legislativě.  

V následujících kapitolách bych chtěl jednotlivé hodnocené kontaminanty nejdříve 

stručně charakterizovat, a sice od jejich vzniku, působení na složky životního prostředí 

včetně lidského zdraví, metody jejich stanovení až po vlastní hodnocení znečištění za období 

1998-2007 na základě získaných dat. 

4.2 Oxid si řičitý  

Podle integrovaného registru znečištění (www.irz.cz) jde o bezbarvou, tříatomovou 

molekulu plynu, (obrázek č. 9), ostrého, dráždivého zápachu, který vzniká spalováním síry 

na vzduchu, nebo pražením sulfidových rud v proudu vzduchu. S vodou snadno reaguje za 

vzniku kyseliny siřičité. Vlastnosti jsou přehledně shrnuty v tabulce č. 12. 

 
Obrázek 9: Monomerní forma oxidu siřičitého (www.encyklopedie.seznam.cz) 

Tabulka 12: Vlastnosti oxidu siřičitého (www.encyklopedie.seznam.cz) 
Sumární vzorec SO2 
Molární hmotnost 64,064 g·mol-1 

Teplota tání -75,5 °C 
Teplota varu -10,1 °C (1 013 hPa) 
Kritická teplota 157,6 °C 
Kritický tlak 7,884 MPa 

Hustota 
2,72 kg·m-3 (plyn, 21 °C, 1 013 hPa) 
1,458 g·cm-3 (kapalina, -10,1 °C, 1 013 hPa) 

Rozpustnost ve vodě 107 g·l- (21 °C) 

4.2.1 Metody stanovení  

Měření oxidu siřičitého se provádí na stanicích Třinec Kosmos, Třinec Kanada a ve 

stanici Bílý Kříž automaticky ultrafialovou fluorescenční metodou (UVFL). Manuální 

měření se provádí na stanicích Lysá hora a Návsí u Jablunkova metodou iontové 

chromatografie (IC). 
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Při měření obsahu oxidu siřičitého v ovzduší ultrafialovou fluorescenční metodou 

(UVFL) je analyzovaný vzorek ozařován ultrafialovou lampou. Přitom dochází 

k energetické excitaci molekuly oxidu siřičitého. Při zpětném přechodu této molekuly do 

základního energetického stavu dochází k uvolnění energie ve formě fluorescenčního 

záření. Toto záření, které je úměrné koncentraci oxidu siřičitého, je následně detekováno 

fotonásobičem. 

Při iontové chromatografii (IC), která se užívá k detekci oxidu siřičitého, je vzduch 

prosáván přes filtr pro zachycení částic síranů. Na dalším filtru impregnovaném 

hydroxidem se zachytí oxid siřičitý. Exponované filtry se vyluhují deionisovanou vodou 

a síranový iont se stanoví iontovou chromatografií (www.chmi.cz).  

4.2.2 Zdroje emisí  

Oxid siřičitý je hlavní znečišťující látkou v ovzduší co do množství i co do účinků 

na životní prostředí. Do ovzduší se dostává antropogenní činností. Hlavně jde o spalování 

uhlí v energetice, zpracování rud v metalurgickém průmyslu a koksárenství, kde se spaluje 

neodsířený koksárenský plyn (Kurfürst, 2008). V chemickém průmyslu vzniká oxid siřičitý 

hlavně při výrobě kyseliny sírové (Jursík, 2001, Herčík, 2006). 

4.2.3 Dopady na životní prost ředí 

Oxid siřičitý může způsobovat širokou škálu negativních dopadů jak na životní 

prostředí, tak na zdraví člověka. Během určité doby v ovzduší přechází fotochemickou 

nebo katalytickou reakcí na oxid sírový, který je hydratován vzdušnou vlhkostí na aerosol 

kyseliny sírové. Tuto fotochemickou reakci lze zjednodušeně popsat následujícími vztahy 

(Kurfürst, 2008): 

 

 

Rychlost oxidace závisí na povětrnostních podmínkách, teplotě, slunečním svitu, 

přítomnosti katalyzujících částic atd. Kyselina sírová může reagovat s alkalickými 

částicemi prašného aerosolu za vzniku síranů. Sírany se postupně usazují na zemský 
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povrch nebo jsou z ovzduší vymývány srážkami. Při nedostatku alkalických částic 

v ovzduší dochází k okyselení srážkových vod až na hodnotu pH<4. Tímto způsobem 

oxidy síry společně s oxidy dusíku tvoří takzvané kyselé deště. Ty pak mohou být větrem 

transportovány na velké vzdálenosti a způsobit značná poškození lesních porostů 

i průmyslových plodin, uvolňují z půdy kovové ionty, poškozují mikroorganismy, 

znehodnocují vodu a mohou způsobit úhyn ryb (Holoubek a kol., 2005).  

5.1.4 Dopady na zdraví člověka 

Při běžných koncentracích kolem 0,1 mg·m-3 oxid siřičitý dráždí oči a horní cesty 

dýchací. Při koncentraci 0,25 mg·m-3 dochází ke zvýšení respirační nemocnosti u citlivých 

dospělých i dětí. Koncentrace 0,5 mg·m-3 vede k vzestupu úmrtnosti u starých chronicky 

nemocných lidí. Významně ohroženou skupinou lidí jsou především astmatici, kteří bývají 

na působení oxidů síry velmi citliví. Při kontaktu s vyššími koncentracemi oxidu siřičitého 

dochází u exponované osoby zejména k následujícím konkrétním projevům (Horák, 

Linhart, Klusoň, 2004): 

• poškození očí;  

• poškození dýchacích orgánů (kašlání, ztížení dechu);  

• při velmi vysokých koncentracích tvorba tekutiny v plicích (edém).  

Opakovaná expozice způsobuje ztrátu čichu, bolesti hlavy, nevolnost a závratě. 

Účinky oxidu sírového, který se v ovzduší nachází obvykle v menší koncentraci, jsou 

v podstatě účinky aerosolu kyseliny sírové, jejíž dráždivé účinky na dýchací orgány jsou 

ještě nepříznivější než u oxidu siřičitého (Kurfürst, 2008).  

4.2.4 Vývoj zne čištění ovzduší na T řinecku v létech 1998-2007 

Podle TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. neustále dochází z jejich strany 

k omezování vypouštění emisí oxidu siřičitého do ovzduší regionu vlivem zavádění moderních 

technologií (zpráva TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. o stavu životního prostředí, 2007). 

Podle měření, která provádí Český hydrometeorologický ústav, opravdu dochází také ke 

zlepšení imisní situace v regionu, jak je patrné z grafu na obrázku č. 10. 
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Obrázek 10: Vývoj průměrných ročních hodnot imisí SO2 naměřených na jednotlivých stanicích na Třinecku 

ve sledovaném období  

Roční imisní limit oxidu siřičitého (50 µg·m-3 ) podle zákona č. 350/2002 Sb. 

(novela č. 429/2005 Sb.) nebyl překročen ani v jednom roce sledovaného období. Z grafu na 

obrázku č. 10 je velmi dobře patrný klesající trend imisí oxidu siřičitého v hodnoceném 

období. Zvláště významný pokles je patrný v případě hodnot zjištěných z meteorologické 

stanice v Návsí u Jablunkova, kde v roce 2000 došlo, ve srovnání s rokem 1998, až 

k pětinásobnému snížení imisní hodnoty oxidu síry.  

Ve srovnání s ostatními měřícími stanicemi mohu konstatovat, že nejvyšší hodnoty 

byly zjištěny na měřící stanici Třinec – Kosmos a nejnižší imisní hodnoty byly naměřeny 

ve sledovaném období na stanici Lysá hora. Celkově lze říci, že obsah oxidu siřičitého 

v ovzduší klesl, v porovnání s rokem 1998, více jak o polovinu. Domnívám se, že by to 

mohlo být ovlivněno jednak vstupem České republiky do Evropské Unie (zpřísnění 

zákonů), ale i nemalými investicemi do moderních technologií ze strany TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. (výměna elektrostatických odlučovačů za látkové filtry). V neposlední 

řadě však určitě měla na snižování imisních hodnot oxidu siřičitého vliv i rozsáhlá 

plynofikace měst a obcí.  
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4.3 Oxidy dusíku 

Oxidy dusíku jsou známy s dusíkem valence N+1 až N+5. Oxidy dusíku 

s mocenstvím N+2 až N+5 jsou hlavními složkami tzv. suchého, neboli losangelského 

smogu. Mezi nejčastěji se vyskytující oxidu dusíku patří oxid dusný, oxid dusnatý, oxid 

dusitý, oxid dusičitý a oxid dusičný (Herčík, 2006). 

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku. V plynném stavu je to 

červenohnědý, agresivní, jedovatý plyn. V kapalném stavu se jedná o žlutohnědou látku, 

která tuhne na bezbarvé krystaly. Změna barvy při skupenských přechodech souvisí 

s rovnováhou mezi dimerní formou (N2O4, převládá v kondenzovaných fázích, je 

bezbarvá) a monomerní formou, viz obrázek č. 11 (NO2, je přítomen v plynné fázi, je 

intenzivně červenohnědý). Vlastnosti jsou přehledně shrnuty v tabulce č. 13. 

 
Obrázek 11: Monomerní forma oxidu dusičitého (www.encyklopedie.seznam.cz) 

Tabulka 13: Vlastnosti oxidu dusičitého (www encyklopedie.seznam.cz) 

Sumární vzorec NO2 (g), N2O4 (l, s) 

Molární hmotnost 46,0055 g·mol-1 (g), 92,012 g·mol-1 (l, s) 

Teplota tání -11,2 °C 

Teplota varu 21,1 °C 

Hustota 1,44 g·cm-3 (21 °C) 

S vodou reaguje oxid dusičitý za vzniku kyseliny dusičné a oxidu dusnatého, což 

lze zjednodušeně znázornit následovně: 

3NO2+H2O→2HNO3+NO 

Oxid dusný (N2O), nazývaný také rajský plyn, je bezbarvý plyn, slabého zápachu 

a nasládlé chuti, který byl v dřívějších dobách používán jako narkotikum při chirurgických 

operacích a dnes se používá jako hnací plyn ve sprejích.  
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Oxid dusnatý (NO) je bezbarvý plyn, velmi jedovatý, který při kontaktu s kyslíkem 

reaguje na oxid dusičitý. Ve vodě je velmi málo rozpustný a řadí se mezi inertní oxidy. Je 

to důležitý meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné.  

Oxid dusitý (N2O3) je temně modrá kapalina, která se za pokojové teploty rychle 

rozkládá na oxid dusnatý a oxid dusičitý. Stabilní je vedle těchto oxidů pouze v rovnováze.  

Oxid dusičný (N2O5) je bezbarvá krystalická látka, která se na vzduchu rychle 

rozplývá. Oxid dusičný není stabilní a může bez vnější příčiny explodovat. Při reakci 

s ozonem lze získat sloučeninu s větším množstvím kyslíku, která má složení NO3 

a nazývá se peroxid nitrosylu. Snadno se rozkládá a nelze ji získat v čistém stavu 

(Jursík, 2001).  

4.3.1 Metody stanovení  

Český hydrometeorologický ústav provádí monitoring na stanicích Třinec - Kanada, 

Třinec - Kosmos a Bílý Kříž, kde se měří automatickou chemiluminiscenční metodou 

(CHLM). Na stanici Návsí u Jablunkova se měří manuálně Guajakolovou 

spektrofotometrickou metodou (GUAJA). Na Lysé hoře měření neprobíhá (www.chmi.cz). 

Princip chemiluminiscenční metody (CHLM) je založen na excitaci molekul dusíku 

ozonem. Při přechodu molekul z excitovaného do základního energetického stavu dochází 

k uvolnění záření ve formě chemiluminiscence, které je detekováno fotonásobičem. 

Konstrukce přístroje je upravena tak, že umožňuje získání informací o koncentracích oxidu 

dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2) a oxidů dusíku (NOx). 

Guajakolova (modifikovaná Jakobs-Hochheiserová) spektrofotometrická metoda 

(GUAJA) s NEDA a sulfanilamidem, používaná pro detekci oxidu dusičitého, je manuální 

měřicí program. Oxidy dusíku jsou odebírány přes oxidační trubičku, kde se přítomný NO 

oxiduje na NO2. Na některých stanicích se stanovuje jen oxid dusičitý, proto zde oxidační 

trubička chybí. Oxid dusičitý se absorbuje do roztoku hydroxidu sodného s přídavkem 

guajakolu a převádí se na dusitany. Následuje Griessova diazotace sulfanilamidem 

v kyselém prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné (H3PO4) s kopulačním činidlem NEDA 

(roztokem N-(1-naftyl)ethylendiamindihydrochloridu) za vzniku červeného zbarvení. 

Intenzita zbarvení se měří spektrofotometricky při 560 nm. Odběrová aparatura se skládá 

z teflonové sondy, která je spojena trubičkou naplněnou oxidační hmotou s ústím soustavy 
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dvou kapilárních absorbérů zapojených v sérii. Dále je v aparatuře zapojen vodní plynoměr 

a membránové čerpadlo (www.chmi.cz). 

4.3.2 Zdroje emisí  

Emise oxidů dusíku jsou dnes velmi závažným problémem hlavě díky tomu, že jsou 

spojeny se spalováním i ušlechtilých paliv (plyn, nafta) a biomasy. Emise oxidů dusíku 

mají navíc v dnešní době rostoucí charakter. Primárním zdrojem (vytvářejícím až 55 % 

antropogenních NOx) jsou i přes využívání katalyzátorů motorová vozidla. Při spalování 

ušlechtilých paliv v motorových vozidlech je dosahováno vysoké teploty hoření, a proto 

zde dochází k oxidaci vzdušného dusíku (N2) na takzvané vysokoteplotní oxidy dusíku. 

Emise oxidů dusíku ze spalování vznikají ze tří hlavních důvodů a dle nich se nazývají: 

palivové, vysokoteplotní a promptní (Kurfürst, 2008).  

Hlavním zdrojem palivových oxidů dusíku jsou paliva obsahující dusíkaté látky. 

Tento dusík je pak během hoření oxidován na oxidy dusíku a odchází společně s dalšími 

produkty hoření do ovzduší. Tento druh oxidů dusíku může tvořit až 50 % z celkové 

produkce oxidů dusíku při spalování lehkých topných olejů (LTO) a až 80 % při spalování 

uhlí. Emise lze snížit či vyloučit používáním bezdusíkatých paliv.  

Termické oxidy dusíku (NOx) vznikají z molekul vzdušného dusíku (N2) 

obsažených ve vzduchu, který se účastní spalování. Vlivem vysoké teploty je tento 

atmosférický dusík rozštěpen a s přítomnými atomy kyslíku vznikají oxidy dusíku. Jejich 

množství je závislé na teplotě spalování a na době zdržení ve spalovacím prostoru. Emise 

proto lze snížit vhodným uspořádáním spalování (Holoubek a kol., 2005).  

Promptní oxidy dusíku (NOx) vznikají tak, že molekulární dusík je přeměňován 

přes meziprodukty na oxid dusnatý na rozhraní plamene radikálovými reakcemi za 

přítomnosti uhlovodíků. Emise lze snížit obtížně, avšak jejich podíl je obvykle malý. 

(www.irz.cz). Na obrázku č. 12 jsou znázorněny celkové emise oxidu dusíku 

z antropogenních zdrojů v České republice.  
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Obrázek 12: Antropogenní zdroje oxidů dusíku v České republice (www.irz.cz) 

4.3.3 Dopady na životní prost ředí 

Dusík jako takový je biogenní prvek, to znamená, že je v přiměřeném množství 

nezbytný pro růst rostlin. Je běžnou praxí, že je dodáván do půdy ve formě různých hnojiv 

pro podporu růstu plodin. Oxid dusičitý ve vyšších koncentracích však rostliny poškozuje 

a může způsobit jejich větší náchylnost k negativním vlivům okolí, jako je mráz či plísně 

(Horák, Linhart, Klusoň, 2004).  

Oxid dusičitý je společně s oxidy síry součástí takzvaných kyselých dešťů. V ovzduší 

postupně přechází na kyselinu dusičnou, která reaguje s prachovými částicemi, jako 

například s oxidy hořčíku a vápníku či s amoniakem za vzniku tuhých částic, které jsou 

z atmosféry odstraňovány jednak sedimentací a jednak vymýváním srážkovou činností. 

Zjednodušeně lze tento proces vyjádřit následujícími vztahy (Holoubek a kol., 2005): 
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Dusičnanové ionty, které jsou potom v zeminách a vodách přítomny, sice působí 

příznivě na růst rostlin, avšak při vyšších koncentracích může docházet i k úhynu ryb 

a nežádoucímu nárůstu vodních rostlin (tzv. eutrofizace vod). Oxid dusičitý společně 

s kyslíkem a těkavými organickými látkami (VOCs) přispívá k tvorbě přízemního ozonu 

a vzniku tzv. fotochemického smogu (Kurfürst, 2008). Vysoké koncentrace přízemního 

ozonu poškozují živé rostliny včetně mnohých zemědělských plodin. Je třeba zdůraznit, že 

množství dusíku, které se atmosférickou depozicí dostává do půd, již není zanedbatelné ve 

srovnání s množstvím pocházejícím z průmyslových hnojiv. (Herčík, 2006)  

Oxid dusnatý (NO) je také jedním ze skleníkových plynů. Kumuluje se v atmosféře 

a společně s ostatními skleníkovými plyny absorbuje infračervené záření zemského 

povrchu, které by jinak uniklo do vesmírného prostoru, a přispívá tak ke vzniku 

tzv. skleníkového efektu a následně ke globálnímu oteplování planety.  

Jelikož atmosférická depozice je zdrojem dusíku i pro povrchové vody, je nutné 

o oxidech dusíku uvažovat i jako o látkách, které se mohou přeneseně promítnout do 

parametru „celkový dusík“, který má vliv zejména na vznik tzv. eutrofizace vod 

(Herčík, 2006). 

4.3.4 Dopady na zdraví člověka, rizika 

Oxidy dusíku mohou negativně působit na zdraví člověka především ve vyšších 

koncentracích, které se ovšem běžně v ovzduší nevyskytují. Vdechování vysokých 

koncentrací, nebo dokonce čistých plynů, ovšem vede k závažným zdravotním potížím 

a může způsobit i smrt. Předpokládá se, že se oxidy dusíku váží na krevní barvivo 

a zhoršují tak přenos kyslíku z plic do tkání. Některé náznaky ukazují, že oxidy dusíku 

mají určitou roli i při vzniku nádorových onemocnění. Vdechování vyšších koncentrací 

oxidů dusíku dráždí dýchací cesty (Horák, Linhart, Klusoň, 2004).  

4.3.5 Vývoj zne čištění ovzduší na T řinecku v letech 1998-2007  

Imisní zatížení oxidy dusíku na Třinecku v období od roku 1998 do roku 2007 je 

znázorněno na obrázku č. 13. Stanice Třinec – Kanada je situována jižním směrem od 
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aglomerace TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., stanice Třinec – Kosmos je východním 

směrem od TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. ve směru převládajících větrů. I když 

stanice Lysá hora neprovádí měření imisí oxidů dusíku a stanice Návsí u Jablunkova 

měřila pouze mezi lety 2000-2002, jsou naměřené hodnoty reprezentativní a poskytují 

vcelku dostatečné informace. 

 
Obrázek 13: Vývoj průměrných ročních hodnot imisí NOx na jednotlivých měřících stanicích na Třinecku ve 

sledovaném období (LV=limitní hodnota) 

Roční imisní limit oxidů dusíku (30 µg·m-3) podle zákona č. 350/2002 Sb. (novela 

č. 429/2005 Sb.) byl překročen na stanici Třinec – Kanada v letech 1998–2002. Skokové 

snížení emisí NOx na této stanici v roce 2002 lze vysvětlit  náhradou narážecích pecí 

kontijemné tratě vytápěných směsným plynem a mazutem za krokovou pec vytápěnou 

pouze směsným plynem. (TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Zpráva o životním prostředí 

2007). Tato pec se nachází v jižní části TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. v těsné 

blízkosti měřící stance Třinec – Kanada. U stanice Třinec – Kosmos se v letech 2006 

a 2007 (viz obrázek č. 13) naměřené hodnoty značně přiblížily imisnímu limitu pro oxidy 

dusíku. Vývoj na této stanici je poměrně stabilní, bez velkých výkyvů, protože se nachází 

východním směrem od TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. ve směru převládajících větrů. 

Přes neúplné informace ze strany Českého hydrometeorologického ústavu (chybějící 

hodnoty za rok 2008) lze konstatovat, že na Třinecku došlo ve srovnání s rokem 1998 

LV 
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k určitému zlepšení imisní situace oxidů dusíku. Obávám se, že investice do moderních 

technologií ze strany TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., jako hlavního producenta emisí, 

mají určité rezervy, i když na stanici Třinec – Kanada došlo k podstatnému snížení emisí oxidů 

dusíku. Vliv nárůstu dopravy jistě nebude zanedbatelný, ovšem drtivou většinu emisní 

kapacity třineckého regionu zaplní právě TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Hodnoty, které byly zaznamenány Českým hydrometeorologickým ústavem na 

monitorovacích stanicích v regionu, jsou graficky znázorněny na obrázku č. 14.  

 
Obrázek 14: Vývoj průměrných ročních hodnot imisí NO2 na jednotlivých měřících stanicích na Třinecku  

ve sledovaném období 

Z grafu na obrázku 14 je velmi dobře patrné, že vývojový trend imisí oxidu 

dusičitého je poměrně uspokojivý. Roční imisní limit oxidu dusičitého (40 µg·m-3) dle 

zákona č. 350/2002 Sb. (novela č. 429/2005Sb.) nebyl v letech 1998-2007 překročen 

a situace v třineckém regionu je poměrně dobrá. Důvod skokové změny na stanici 

Třinec – Kanada je stejný jako v případě oxidů dusíku. 

Závěrem lze konstatovat, že ve sledovaném období (1998-2007) nedochází 

k pozitivním, ale ani negativním změnám. Obávám se, že TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 

jako hlavní emisní producent v třineckém regionu, udržují současnou (velmi slušnou) 

situaci v produkci emisí oxidu dusičitého do třineckého ovzduší a toto se projevilo na 

imisní situaci mezi lety 1998-2007. 
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4.4 Prašný aerosol PM 10 

Atmosférický aerosol je všudypřítomnou složkou atmosféry Země. Je definován 

jako soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti v rozsahu 1 nm až 100 µm 

(Kurfürst, 2008). Významně se podílí na důležitých atmosférických dějích, jako je vznik 

srážek a teplotní bilance Země. Z hlediska zdravotního působení atmosférického aerosolu 

na člověka byly definovány velikostní skupiny aerosolu označované jako PMx (Particulate 

Matter). Běžně se rozlišuje prašný aerosol frakcí PM10, PM2,5 a PM1,0 (Herčík, 2006). 

4.4.1 Metody stanovení 

Český hydrometeorologický ústav provádí měření na stanicích Třinec - Kosmos 

a Třinec - Kanada automatickým systémem měření radiometrickou metodou (RADIO). 

Manuální systém měření se provádí gravimetrickou metodou (GRV) na stanici Návsí 

u Jablunkova. Stanice Lysá hora měření neprovádí a stanice Bílý Kříž měří prašný aerosol 

automatickou gravimetrickou metodou (GRV). 

Radiometrická metoda (RADIO) používána na zjišťování obsahu polétavého 

prachu (PM10) je založena na absorpci beta záření ve vzorku zachyceném na filtračním 

materiálu. Z rozdílu absorpce beta záření mezi exponovaným a neexponovaným filtračním 

materiálem, který je úměrný hmotnosti zachyceného prašného aerosolu, je odvozen údaj 

o jeho koncentraci. 

Při gravimetrické metodě (GRV), která se používá pro detekci polétavého prachu 

(PM10), se vzorek odebírá spojitou filtrací venkovního ovzduší přes vybraný filtrační materiál 

(membránový o střední velikosti pórů 0,85 µm, teflonový o střední velikosti pórů 1 µm nebo 

ze skleněných vláken s účinností záchytu větší než 99,5 %) rychlostí 33-55 cm za sekundu. 

Hlavice filtru je obrácena otevřenou stranou směrem dolů. Výška odběrové hlavice nad 

povrchem je 1,5-3,0 m. Doba odběru je na všech stanicích Českého hydrometeorologického 

ústavu shodná, tedy 24 hod. Frekvence odběrů odpovídají charakteru lokality, kde je místo 

odběru zřízeno. Zachycené množství vzorku na filtru (v mg) se stanovuje gravimetricky jako 

rozdíl hmotnosti filtru po a před expozicí (www.chmi.cz). 
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4.4.2 Zdroje emisí  

Atmosférický aerosol může být přirozeného i antropogenního původu. Hlavním 

přirozeným zdrojem jsou výbuchy sopek, lesní požáry, ale i prach unášený větrem. Tyto 

částice mají velikost přibližně 10 µm. Významné jsou také kapičky mořské vody, třebaže 

většina z nich spadne poměrně brzy zpět do oceánu. Přirozeného původu je 

i tzv. bioaerosol, zahrnující organismy jako jsou viry, bakterie, houby, případně jejich části 

a živočišné a rostlinné produkty (spory a pyl) (Herčík, 2006).  

Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem jsou však spalovací procesy, hlavně 

v automobilových motorech a elektrárnách a další vysokoteplotní procesy, jako je tavení 

rud a kovů. Tyto procesy však produkují částice o velikosti kolem 20 nm. Aerosol může 

také vznikat odnosem částic větrem ze stavebních ploch nebo v důsledku odstranění 

vegetačního pokryvu z půdy. Dalším zdrojem mohou být zemědělské operace, nezpevněné 

cesty, těžební činnost a jakékoliv procesy, při kterých se vyskytují částice o dané velikosti 

(např. výroba a použití cementu a vápna). Atmosférický aerosol může také vznikat 

chemickou reakcí plynných složek (např. oxidu siřičitého s amoniakem) za vzniku částic 

o velikosti průměrně 300 nm (Kurfürst, 2008). 

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje atmosférického aerosolu patří: 

• vysokoteplotní procesy, především spalovací; 

• cementárny, vápenky, lomy a těžba; 

• odnos částic větrem ze stavebních ploch a z ploch zbavených vegetace. 

4.4.3 Dopady na životní prost ředí 

Z ovzduší se aerosol dostává do ostatních složek životního prostředí pomocí suché 

nebo mokré atmosférické depozice. V principu platí, že čím menší průměr částice má, tím déle 

zůstane v ovzduší. Částice o velikosti přes 10 µm sedimentují na zemský povrch v průběhu 

několika hodin, zatímco částice nejjemnější (menší než 1 µm) mohou v atmosféře setrvávat 

týdny, než jsou mokrou depozicí odstraněny. Částice jemného a hrubého aerosolu mají odlišné 

složení (Kurfürst, 2008).  

Materiál zemské kůry (částice půd, zvětraných hornin a minerálů, prach) a bioaerosol 

tvoří většinu hmotnosti hrubého aerosolu, zatímco jemný aerosol je tvořen hlavně sírany, 
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amonnými solemi, organickým a elementárním uhlíkem a některými kovy (Herčík, 2006). 

Dusičnany jsou významnou složkou jak hrubého, tak jemného aerosolu. Prašný aerosol může 

také sloužit jako absorpční medium pro těkavé organické látky. Aerosol může působit na 

organismy mechanicky zaprášením. Zaprášení listů rostlin snižuje jejich aktivní plochu, 

u živočichů prach vstupuje do dýchacích cest. Dalším problémem je toxické působení látek 

obsažených v aerosolu (Horák, Linhart, Klusoň, 2004).  

Pevné částice v atmosféře ovlivňují energetickou bilanci Země, protože rozptylují 

sluneční záření zpět do prostoru. Podnebí ovlivňují tyto částice také svým účinkem na 

tvorbu oblaků. Jsou-li při tvorbě oblaků přítomny pevné částice ve velkém množství, bude 

výsledný oblak sestávat z velkého množství menších kapek. Takový oblak bude odrážet 

sluneční záření mnohem více, než oblak sestávající z částic větších. Vlivy na klima se však 

projevují spíše v regionálním měřítku (Herčík, 2006). 

4.4.4 Dopady na zdraví člověka 

Částice atmosférického aerosolu se usazují v dýchacích cestách. Místo záchytu závisí 

na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíže. 

Částice menší než 10 µm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat tak zdravotní 

problémy. Inhalace prašného aerosolu poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. 

Dlouhodobá expozice snižuje délku dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Může způsobovat 

chronickou bronchitidu a chronické plicní choroby. Toxicky působí také chemické látky 

obsažené v aerosolu (sírany, amonné ionty,...). V důsledku absorpce organických látek 

s mutagenními a karcinogenními účinky může expozice prašného aerosolu (PM10) způsobovat 

i rakovinu plic (Horák, Linhart, Klusoň, 2004). 

4.4.5 Vývoj zne čišt ění  ovzduší na T řinecku v letech 1998-2007 

Hodnoty imisního znečištění Třinecka prašným aerosolem mezi lety 1998–2007 

jsou znázorněny v grafu na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Vývoj průměrných ročních hodnot imisí PM10 na jednotlivých měřících stanicích na Třinecku ve 

sledovaném období (LV=limitní hodnota) 

Jak je z obrázku č. 15 patrné, vývoj imisí polétavého prachu PM10 není příliš 

uspokojivý. Roční imisní limit PM10 (40 µg·m-3) podle zákona č. 350/2002 Sb. (novela 

č. 429/2005 Sb.) je několikrát překročen na různých stanicích. U stanice Třinec – Kanada 

je patrné zlepšení proti roku 2001, ale vývoj je i nadále chaotický a nemá jasnou tendenci. 

Naopak u stanice Třinec – Kosmos v roce 2003 dochází ke skokovému zhoršení imisní 

situace, která se postupně dostává do hodnot pod limitem (2007). Obdobná situace, i přes 

neúplné informace, je i u stanice Návsí u Jablunkova. Daleko nejhorší je situace na 

měřicích stanicích v roce 2006. Rok 2007 vykazuje zlepšení, nenacházíme se v hodnotách 

nad imisním limitem, ale hodnoty nedosahují v průměru ani hodnot roku 1998. 

Ve sledovaném období nedochází k žádoucím změnám (rok 2007 může být pouze 

výjimkou a zasloužil by další sledování) v oblasti imisí polétavého prachu PM10. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jako dominantní producent emisí v třineckém regionu 

zřejmě opět zanedbaly otázku emisí polétavého prachu PM10 do ovzduší, což se projevilo 

na zhoršené situaci mezi lety 1998-2007 v tomto regionu. Hodnoty roku 2006 jsou opravdu 

značně vysoké na hranici imisního limitu.  

LV 
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5 DISKUSE 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jsou označovány jako hlavní znečišťovatel ovzduší 

na Třinecku. Nezanedbatelná je i proto možnost porovnání dat získaných z Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s každoroční zprávou o množství vypouštěných 

znečišťujících látek do ovzduší ze strany TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., a tím posoudit 

jejich vliv na region.  

Podle ředitele TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. ing. Jiřího Ciencialy je hutní 

výroba v plném souladu s nejlepšími dostupnými technikami pro výrobu železa a oceli 

a všechny současné technologie vyhovují všem závazkům a požadavkům úřadu 

Moravskoslezského kraje. (zpráva TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. o stavu životního 

prostředí, 2007). Podle těchto slov TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. podnikají maximum 

k ochraně životního prostředí a ovzduší v třineckém regionu. Je tomu opravdu tak? 

Na následujícím obrázku č. 16 je graficky znázorněna výroba oceli v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. za jednotlivé hodnocené roky, která má od roku 2005 rostoucí trend. 

 
Obrázek 16: Růst produkce oceli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

S tím ruku v ruce roste, nebo stagnuje i produkce znečišťujících látek do ovzduší 

Třinecka. Vliv emisí z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. na vývoj imisí znečišťujících 
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látek v třineckém regionu v letech 1998-2007 je jasně patrný. Závislost emisí oxidu 

siřičitého na vývoji imisní situace na Třinecku byla testována lineární korelační 

závislostí. Pro sledované parametry byl z těchto dat u jednotlivých lokalit vypočten 

koeficient korelace. I přes malý počet dat v souboru považuji za statisticky významný 

koeficient korelace, jehož hodnota je vyšší než 0,5. V  grafu na obrázku č. 17 je uvedena 

významná závislost mezi emisemi oxidu siřičitého z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

a imisemi na Třinecku (r=0,7) s uvedením lineární regresní přímky, její rovnice a hodnoty 

spolehlivosti regrese R2.  

 
Obrázek 17: Závislost mezi emisemi SO2 z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a imisemi SO2 na Třinecku 

v sledovaném období 1998-2007 

Z celorepublikového hlediska je ale celková produkce emisí TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. velmi nízká až zanedbatelná, což je velmi dobře patrné z grafu na 

obrázku č. 18. Pro rok 1999 nejsou v grafu uvedeny celorepublikové emisní údaje, protože 

nebyly Českým hydrometeorologickým ústavem publikovány. Nicméně s ohledem na 

georeliéf  regionu a převládající jihovýchodní směr větrů (směrem do Jablunkovské 

brázdy) zcela zaplňují imisní kapacitu třineckého regionu. 
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Obrázek 18: Emise vybraných znečišťujících látek z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a vybraných 

znečišťujících látek podle REZZO 1–3 v České republice mezi roky 1998 – 2007 
Vysvětlivky: TřŽ - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Pokles emisí hlavních znečišťujících látek (oxidu siřičitého, oxidů dusíku) mezi 

lety 1998–2007 v České republice je znatelný (u emisí oxidu siřičitého je pokles dokonce 

poloviční) a jistě k tomu přispěly svými investicemi do moderních environmentálních 

technologií i TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (zpráva TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

o stavu životním prostředí, 2007). Toto ovšem neplatí pro polétavý prach PM10 kde situace 

stagnuje, nebo se mírně zhoršuje. 

K vhodnějšímu posouzení vývoje znečištění ovzduší v rámci celé České republiky 

pro hodnocené škodliviny jsem si zvolil větší soubor dat, tedy emisní hodnoty za období 

1996-2007. Tato skutečnost (snížení emisí) se však neprojevila ve zlepšení imisní situace 

na třinecku (kromě oxidu siřičitého) a to zřejmě i proto, že největší pokles byl zaznamenán 

pouze v letech 1996-1999 (oxidy dusíku, polétavý prach) a dále je imisní vývoj spíše 

stagnující než zlepšující. 
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Obrázek 19: Vývoj emisí oxidu siřičitého v období 1996–2007 v České republice (LV=imisní limit) 

(www.chmi.cz)  

V letech 1996–1999 dochází ke skokovému snížení emisí oxidu siřičitého do 

ovzduší České republiky pod úroveň emisního limitu. Dále je tento vývoj poměrně stabilní 

a imisní limit není překračován (viz obrázek č. 19). Tím došlo i ke zlepšení imisní situace 

v České republice. Také imisní situace třineckého regionu nepatří k nejvíce zatíženým 

regionům v České republice, jak je patrné z obrázku č. 20. 

 

Obrázek 20: Nejvíce zatížené oblasti imisemi oxidu siřičitého v České republice v roce 2007 (www.chmi.cz) 

 N 

1:1 000 000 



Ladislav Húska    Hodnocení stavu životního prostředí na Třinecku  

39 
Rok 2009 

 
Obrázek 21: Vývoj emisí PM10 v období 1996–2007 v České republice (LV=imisní limit) (www.chmi.cz)  

Vysvětlivky: U – městská oblast, S – předměstská oblast, R – venkovská oblast, T – dopravní stanice,  
B – pozaďová stanice, 

Vývoj emisí polétavého prachu PM10 v celé České republice (obrázek č. 21) není 

potěšující. V letech 1996–1999 dochází ke snížení emisí, ovšem v roce 2003 dochází opět 

k nárůstu. Znečištění stagnuje a naměřené hodnoty se pohybují stabilně v zóně nad 

emisním limitem. Tento nepříznivý vývoj je patrný i na imisním zatížení třineckého 

regionu (viz obrázek č. 22), který patří ke středně postiženým regionům v České republice. 

 

Obrázek 22: Nejvíce zatížené oblasti imisemi polétavého prachu PM10 v České republice v roce 2007 
(www.chmi.cz) 

 S 

1:1 000 000 
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Obrázek 23: Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v období 1996–2007 v České republice 

(www.chmi.cz) 

Vývoj emisí oxidů dusíku v České republice je kritický, stagnující a pohybující se 

vysoko nad imisními limity (viz obrázek č. 23). Tato neradostná situace v České republice 

se plně projevuje i na imisní situaci třineckého regionu a ten patří k nejvíce postiženým 

a zatíženým regionům v České republice jak je patrné z obrázku č. 24. 

 

Obrázek 24: Nejvíce zatížené oblasti imisemi oxidy dusíku v České republice v roce 2007 (www.chmi.cz) 

Závěrem lze konstatovat, že v republikovém kontextu je tedy vliv emisí 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. do ovzduší České republiky nízký, ale z regionálního 

 S 

1:1 000 000 
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hlediska nepopiratelný a Třinecko tak patří k jednomu z nejvíce zatížených regionů 

v České republice.  

Toto vše jasně ukazuje, jaký negativní vliv mají TŘINECKÉ ŽELEZÁRENY, a.s. 

na imisní situaci v regionu a ten i nadále zůstává jedním z nejvíce postižených a zatížených 

regionů v České republice. Nesmím také opomenout možnost transmise znečišťujících 

látek z Polska a ostravské aglomerace. Spolu s ostravskou aglomerací tedy patří třinecký 

region k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu 

zdraví (obrázek č. 25), což se projevuje náchylností k častému onemocnění horních cest 

dýchacích s následnou zvýšenou nemocností obyvatel. 

 
Obrázek 25: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví v roce 

2007 (www.chmi.cz) 

Domnívám se, že vstupem České republiky do Evropské unie, zákonným zpřísněním 

emisních limitů, zavedením environmentálního systému řízení ISO 14 001 (rok 2000) a 

prodejem emisních povolenek u TŘINECKÉ ŽELEZÁRENY, a.s. stále nedochází ke snížení 

emisí (kromě oxidu siřičitého) jak v celé České republice, tak také v třineckém regionu. I po 

deseti letech vývoje se nacházíme prakticky na úrovni roku 1998 ve vývoji imisí polétavého 

prachu a oxidů dusíku jak v celé republice, tak v třineckém regionu. Mohu však konstatovat, že 

podstatné zlepšení nastalo pouze v případě obsahu oxidů siřičitého a to jak v celé České 

republice tak i třineckém regionu. Chápu, že je nutno nalézt rozumný kompromis k poměru 

výroba a ochrana životního prostředí, ale firmy investují do moderních environmentálních 

 S 

1:1 000 000 
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technologií pouze tolik, kolik musí. Stále přetrvává vidina maximálního zisku za téměř každou 

cenu a nedochází ke kýženému komplexnímu zlepšení Českého životního prostředí, ale spíše 

ke stagnaci. 
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6 ZÁVĚR 

Ve sledovaném období od roku 1998 do roku 2007 nedochází ke kýženému zlepšení 

imisní situace ve znečištění oxidy dusíku a polétavého prachu v třineckém regionu. Lze však 

konstatovat, že k podstatnému zlepšení dochází pouze u imisí oxidu siřičitého a to jak v České 

republice, tak i v třineckém regionu. Na základě měření, která provádí Český 

hydrometeorologický ústav na měřících stanicích Třinec – Kosmos, Třinec - Kanada, Lysá 

hora, Návsí u Jablunkova a Bílý Kříž, imisní situace v třineckém regionu v komplexním 

měřítku spíše stagnuje. Výjimkou je oxid siřičitý, u kterého došlo k trojnásobnému poklesu 

ve sledovaném období a naměřené roční koncentrace se pohybují okolo 15 µg·m-3, což lze 

bezesporu považovat za úspěch, jelikož výroba oceli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

neustále roste.  

Naopak situace u polétavého prachu je zcela opačná a naměřené imise spíše 

rostou a dokonce v letech 2003 a 2006 překračují roční imisní limit 40 µg·m-3 u stanice 

Třinec – Kosmos. Situace u oxidů dusíku je stagnující. Ve sledovaném období se 

průměrné roční koncentrace pohybují okolo 25 µg·m-3, což je možno interpretovat i jako 

úspěch, vzhledem k rostoucí produkci oceli, nicméně se nacházíme na úrovni roku 1998, 

což jistě z hlediska sledovaného období, od roku 1998 do roku 2007, také nelze považovat 

za úspěch.  

Ve všech sledovaných parametrech se třinecký region řadí k nejvíce postiženým 

a zatíženým oblastem v České republice, což s sebou nese všechna rizika z hlediska 

zvýšené nemocnosti horních cest dýchacích obyvatelstva, acidifikace povrchových 

i podpovrchových vod i přestupem emitovaných polutantů do potravního řetězce. 

Nejzávažnější je toto riziko v oblasti města Třince a jeho okolí, jak popisují provedená 

měření na stanicích Třinec – Kosmos a Třinec – Kanada. Závěrem lze konstatovat, že 

posuzovaná oblast musí řešit obdobné problémy jako jiné průmyslové, či průmyslové 

činnosti blízké oblasti, dané současným i minulým hospodařením se zanedbáváním 

ochrany životního prostředí. 
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