
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

ZHODNOCENÍ STAVU OVZDUŠÍ V ČESKÉM 
TĚŠÍNĚ A MOŽNOSTI JEHO ZLEPŠOVÁNÍ 

 

 

 

bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

Autor:      Gabriela Böhmová 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr.Alena Labodová, Ph.D. 

 

Ostrava 2009 



 

Prohlášení  
 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena 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 a 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 vedoucího 

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 dne 20. 4. 2009     ………………………….. 

Gabriela Böhmová 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí bakalářské práce paní RNDr. 

Aleně Labodové, Ph.D. za věcné připomínky k mé práci. Poděkování patří také celé mé 

rodině a to hlavně rodičům, kteří mě podporovali po celou dobu studia na vysoké škole.



 

 

Anotace  
V předložené bakalářské práci je zpracován přehled imisních koncentrací látek 

znečišťujících ovzduší v Českém Těšíně. V první části jsou uvedeny zákony nařizující 

ochranu ovzduší. Následně je popsán způsob měření kvality ovzduší pomocí 

automatizovaného imisního monitoringu. V další části jsou zpracovány a vysvětleny 

časové řady průměrných imisních koncentrací jednotlivých kontaminantů. Na závěr práce 

je zařazeno zhodnocení současného stavu ovzduší spolu s navržením budoucích kroků pro 

zlepšení kvality ovzduší. 

Klíčová slova: imisní koncentrace, ovzduší, monitoring, kontaminant 

 
 
 
 
 

Summary  
This thesis deals with air quality situation in Český Těšín. In first part there is an 

overview of current air protection legislation, followed by air quality monitoring  through 

automated immision monitoring system. In next part are average values of particular 

contaminants in time lines. The last part describes assessment of current status of air 

quality in CT together with proposals for future steps to air quality improvement. 
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1 Úvod 

Dýchání je nezbytnou podmínkou života lidí, živočichů i rostlin. Člověk vydrží 

bez jídla několik týdnů, bez vody několik dnů, ale bez kyslíku z ovzduší by nepřežil víc 

než několik minut. Přesto člověk v civilizovaném světě přísun čistého vzduchu živým 

organizmům nezodpovědným chováním každodenně snižuje. Znečišťuje ovzduší 

dopravou, průmyslovou výrobou či spalováním odpadů nad nezbytně nutnou míru. 

V posledních desetiletích dokázal člověk znečistit i vyšší vrstvy atmosféry. 

Příkladem je znečištění ovzduší freony (chlorovanými a fluorovanými uhlovodíky, které se 

do nedávné doby používaly jako chladicí náplň v lednicích). Tyto látky, u zemského 

povrchu neškodné, v nejvyšších vrstvách atmosféry reagují s ozónem (zvláštní formou 

kyslíku, který zde tvoří ochrannou vrstvu proti záření) a způsobují úbytek ozónové vrstvy, 

čímž se zvětšuje propustnost pro ultrafialové záření. To má ve větších dávkách neblahý 

vliv na lidské zdraví (poškození zraku, rychlejší stárnutí kůže, kožní nádory...).  

Spalování zase způsobuje výrazný únik oxidu uhličitého, který je sice ve velmi 

malém množství přirozenou součástí ovzduší (vzniká dýcháním rostlin, zvířat a člověka), 

ale jeho zvyšující se množství (stejně jako u metanu a dalších skleníkových plynů) ohřívá 

zemský povrch tzv. „skleníkovým efektem”, který vyvolává nepříznivé změny atmosféry 

provázené táním ledovců, povodněmi a dalšími klimatickými změnami. 

Abychom se naučili ovzduší chránit, musíme se dozvědět, co dýcháme – jaké 

zdroje ovzduší znečišťují a jaký vliv má jeho znečištění na naše zdraví. [11] 



Gabriela Böhmová: Zhodnocení stavu ovzduší v Českém Těšíně 

2009                                                                                                                                      2 

 

2 Popis oblasti, územní charakteristika 

Město Český Těšín se nachází ve východním výběžku České republiky (Obr. 1), 

asi 50 km východně od města Ostravy. Nachází se na levém břehu řeky Olše (Olzy), na 

hranici České republiky a Polska. Vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké 

konference o rozdělení sporného  území Těšínska.  Na ploše 3 381 ha zde žije 25,5 tis. 

obyvatel. Město je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších hraničních 

přechodů do Polské republiky. [6] 

 

Obr. 1 -  Poloha Českého Těšína [6] 

Území města Český Těšín se člení na 7 městských částí s názvy : Český Těšín, 

Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňakov, Mistřovice, Mosty a Stanislavice. Správní obvod 

obce s rozšířenou působností Český Těšín zahrnuje celkem 2 obce : Český Těšín a 

Chotěbuz.  

Podle klimatického členění republiky patří Český Těšín do klimatické oblasti MT 

10, označené jako mírně teplé. Podnebí je zde mírně teplé až teplé, bohaté na srážky, roční 

průměr relativní vlhkosti vzduchu se pohybuje kolem 75 %. 

Průměrná roční teplota je 6,8 °C. Nejchladněji je v lednu, který má teplotní 

průměr - 2,4 °C, nejteplejším bývá červenec s průměrnou teplotou 18,3 °C. Jedná se o 

nadměrně zavlažovanou oblast, kde spadne průměrně ročně 1027 mm srážek. Nejčastěji 

prší v červenci, nejméně v září. Četnost sněhových srážek je v průměru ročně cca 41 dnů. 

Převládají zde větry ze západojihozápadu (31,9%), a ze severoseverovýchodu (20,6%). Ve 
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správním obvodu s rozšířenou působnosti Český Těšín se nenachází žádné zvláště 

chráněné území. [6] 
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3 Zákony nařizující ochranu ovzduší 

Právo na čisté ovzduší je zahrnuto v Listině základních práv a svobod. Zákony 

upravují i povinnost ovzduší chránit. Ochranou ovzduší se zabývá  Zákon č. 86/2002 Sb., 

O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ). Tento 

zákon se stará o podmínky činnosti zdrojů, které již stojí a pracují, nebo se teprve postaví. 

Ukládá povinnost neznečišťovat ovzduší nad míru i těm, kteří je fakticky znečišťují. 

Určuje, kolik mohou zdroje vypouštět do ovzduší znečišťujících látek, aby 

neškodily nejen člověku, ale i rostlinám, zvířatům, půdě, budovám apod. Znečišťování je 

tedy povoleno za poplatek, jehož výše by je měla omezovat. [11] 

Podle [8] je předmětem úpravy: 

(1)   Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), 

zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství, a upravuje 

   a)   práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího 

ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, 

   b)   podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek 

působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo 

na hmotný majetek, 

   c)   práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové 

vrstvy Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a při ochraně klimatického 

systému Země před nepříznivými účinky fluorovaných skleníkových plynů a další nástroje 

ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země. 

(2) Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů do životního prostředí, které 

je upraveno zvláštním právním předpisem. 

 

Dle zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonu 

se pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší rozumí :  

a)   vnějším ovzduším ovzduší v troposféře, s výjimkou ovzduší na pracovištích 

určených zvláštním právním předpisem a v uzavřených prostorách, (dále jen "ovzduší"), 



Gabriela Böhmová: Zhodnocení stavu ovzduší v Českém Těšíně 

2009                                                                                                                                      5 

 

b)   znečišťující látkou jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm 

druhotně vznikající, která má přímo a nebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně 

nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní 

prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek, 

c)   znečišťováním ovzduší vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší 

v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času, 

d)   emisí vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí, 

e)   emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené 

skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje 

znečišťování ovzduší vyjádřené jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky v 

odpadních plynech nebo hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času nebo hmotnost 

znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti nebo jako počet 

pachových jednotek na jednotku objemu nebo jako počet částic znečišťující látky na 

jednotku objemu, 

f)   emisním stropem nejvyšší přípustná úhrnná emise znečišťující látky nebo 

stanovené skupiny znečišťujících látek vznikající v důsledku lidské činnosti vyjádřená v 

hmotnostních jednotkách za období 1 roku ze všech zdrojů znečišťování ovzduší, z jejich 

vymezené skupiny nebo z jednotlivého zdroje znečišťování ovzduší na vymezeném území, 

g)   úrovní znečištění ovzduší hmotnostní koncentrace znečišťujících látek v 

ovzduší nebo jejich depozice z ovzduší na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku 

času, 

h)   provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší (dále jen "provozovatel") 

právnická osoba nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje; 

není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování,3) 

i)   imisí znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncentrací znečišťující látky 

nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, 

j)   imisním limitem hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená 

v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku, 

k)   mezí tolerance procento imisního limitu nebo část jeho absolutní hodnoty, o 

které může být imisní limit překročen, 
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l)   pachovými látkami látky nebo jejich směs, které způsobují obtěžující pachový 

vjem, charakterizované pachovou jednotkou, 

m)   přípustnou tmavostí kouře nejvýše přípustný stupeň znečišťování ovzduší 

vyjádřený zabarvením kouřové vlečky nebo zjištěný v kouřovodu metodou stanovenou 

prováděcím právním předpisem, 

n)   těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo směs 

organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 

250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa, 

o) nejlepší dostupnou technikou (technikami) nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň 

vývoje použitých technologií a způsobů jejich provozování, které jsou vyvinuty v měřítku 

umožňujícím jejich zavedení v příslušném hospodářském odvětví za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek a zároveň jsou nejúčinnější v dosahování vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku, 

p)   redukčním cílem procento, o které je nutno ve stanoveném termínu snížit emise 

znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek ze všech zdrojů 

znečišťování ovzduší umístěných na vymezeném území, případně z vymezené skupiny 

zdrojů znečišťování ovzduší, ve srovnání s rokem stanoveným jako referenční, 

r)   světelným znečištěním viditelné záření umělých zdrojů světla, které může 

obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé 

činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, 

jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno, 

s)   biopalivem kapalné nebo plynné pohonné hmoty, které jsou uvedeny ve 

zvláštním právním předpisu,3a) vyrobené z biomasy a určené pro pohon vozidel na 

pozemních komunikacích, 

t)   biomasou pro účely výroby biopaliv pro mobilní zdroje biologicky odbouratelná 

část výrobků, odpadů a zůstatků ze zemědělství, lesnictví a příbuzných odvětví a 

biologicky odbouratelná část průmyslového a komunálního odpadu, 

u)   jiná paliva z obnovitelných zdrojů paliva, kromě biopaliv, která pocházejí z 

obnovitelných zdrojů energie3b) a která se používají v dopravě, 
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v)   směsným palivem motorová nafta s obsahem vyšším než 31 % objemových 

bionafty (směsná motorová nafta) uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 3824 

90 98, směs minimálně 70 % objemových bioethanolu s motorovým benzinem (bioethanol 

E85) a ethylalkohol vyrobený z biomasy s obsahem maximálně 5 % hmotnostních 

komplexních zušlechťovacích aditiv určený k pohonu spalovacích vznětových motorů 

(bioethanol E95). 

Zákon o ochraně ovzduší upřesňují a doplňují tyto prováděcí předpisy :  

Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 

organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 

benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb. 

Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky 363/2006 Sb. a 

vyhlášky č. 570/2006 Sb.  

Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska 

ochrany ovzduší. 

Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 

znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu 

stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování 

krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni 

znečištění ovzduší veřejnosti ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.  

Vyhláška 362/2006 Sb., kterou se stanoví koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. 

Vyhláška č. 455/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv 

používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. 
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Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 

některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a 

emisních projekcí.  

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadu. 

Nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých 

znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 Nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu 

ozonové vrstvy. 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.  

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.   

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.  

 

S problematikou ochrany ovzduší také úzce souvisí Zákon č. 695/2004 Sb., O 

podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně 

některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených Zákonem č. 212/2006 Sb. [3] 

 

Instituce hodnotící a řídící ochranu ovzduší v Českém Těšíně: 

 

• Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 

• Městský úřad Český Těšín 

• Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Ostrava 

•  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

• Český hydrometeorologický ústav – pobočka v Ostravě [6] 
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4 Měření kvality ovzduší 

Pro stanovení různých složek znečištění v atmosféře se dříve používalo pouze 

klasických zkušebních metod (např. gravimetrie − vážení a volumetrie – měření objemu). 

Většina z těchto metod má malou citlivost, je potřeba zpracovat velké objemy vzorků, 

odebraný materiál dovézt do laboratoře a výsledky nejsou dostupné ihned. Později se k 

těmto metodám přidaly kvalitnější metody instrumentální (přístrojové), které stanoví velmi 

přesně i malé koncentrace látek přímo na místě. V současnosti se vzhledem k širokému 

spektru znečišťujících látek používá kombinace obou skupin metod měření. [11] 

Na území ČR se znečištění ovzduší měří v síti několika desítek stanic nepřetržitě 

tzv. automatickou imisní monitorovací stanicí (AIM), které jsou zařazeny do odběrového 

systému ČHMÚ AIM.. Stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) jsou řešeny 

formou unifikovaných, klimatizovaných kontejnerů s modulární přístrojovou výbavou (viz 

Obr. 2 ). 

  

Obr. 2 – Stanice automatizovaného imisního monitoringu [13] 

Na stanicích AIM jsou kontinuálně monitorovány SO2, NO, NO2 a NOx,. Od r. 

1995 byly na převážné většině stanic AIM instalovány hlavice PM10 pro měření 

respirabilní frakce prašného aerosolu. Z těchto měření jsou pak ukládány 30-ti minutové 
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průměry, které jsou denně pomocí modemu odesílány do poboček ČHMÚ , kde jsou pak 

veškerá data verifikována, archivována a posléze i prezentována na webových stránkách 

ČHMÚ v podobě imisních karet (Tab. 1). [9] 

Tab. 1 – Ukázka imisní karty vybrané lokality [7] 

Veličina Metoda Jednotka 

Datum 

zahájení 

Datum 

ukončení 

SO2 (oxid siřičitý) UVFL (UV-fluorescence) µg/m3 1.1.2004  

NO (oxid dusnatý) CHLM (chemiluminiscence) µg/m3 1.1.2004  

NO2 (oxid dusičitý) CHLM (chemiluminiscence) µg/m3 1.1.2004  

NOx (oxidy dusíku) CHLM (chemiluminiscence) µg/m3 1.1.2004  

     

PM10(částice PM10) RADIO ( radiometrie - absorpce beta záření ) µg/m3 1.1.2004  

WV (rychlost větru) U-SONIC ( ultrazvukový  anemometr ) m/s 23.6.2004  

WD (směr větru) U-SONIC ( ultrazvukový  anemometr ) deg 23.6.2004  

T2m (teplota 2m nad 

terénem) PT100 (odporová metoda) K 1.1.2004  

 

Na vybraných lokalitách je také měřen ozon, oxid uhelnatý a některé 

meteorologické prvky (kontinuální měření teploty ve 2 a 10 metrech nad zemí, 

atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, rychlosti a směru větru a globálního slunečního 

záření.). Kontinuální metody měření, použité na stanicích AIM, jsou založeny na 

selektivních fyzikálně chemických principech, umožňujících sledování znečišťujících látek 

přímo v plynné fázi (metoda UV fluorescence pro SO2, chemiluminiscenční metoda pro 

měření oxidů dusíku, měření absorbance UV záření pro sledování O3 a měření CO 

infračervenou korelační spektrometrií). [10] 

Kromě tohoto monitoringu (sledování) se kvalita ovzduší krátkodobě sleduje i 

mobilními měřicími jednotkami (cca 10 vozů). Ze všech těchto měření již za daná léta 

existují poměrně velké datové řady sloužící jednak jako podklady pro další studie v rámci 

projektu, a dále pak lze takto sledovat samotný vývoj kvality ovzduší v ČR. 



Gabriela Böhmová: Zhodnocení stavu ovzduší v Českém Těšíně 

2009                                                                                                                                      11 

 

4.1 Měřící stanice na území Českého Těšína 

Na území Českého Těšína bylo historicky provozováno celkem 5 stanic, které 

monitorovaly kontinuálně a dlouhodobě kvalitu ovzduší. Postupným vývojem se jejich 

počet ustálil na 2 stanice (Obr. 3). Jednu stanici provozuje Český hydrometeorologický 

ústav (ČHMÚ)  a je umístěna na ul. Slezské u základní školy. Číslo této stanice je 1066. 

Druhá stanice je umístěna ve dvoře u polikliniky na ul. Tyršově a provozuje ji 

Zdravotní ústav v Ostravě s finančním přispěním města Český Těšín. Měření na této stanici 

není prováděno každodenně (jako na stanici ČHMÚ), ale tzv. indikativním způsobem (tj. 

8 měření po dobu 1 týdne rovnoměrně rozložená po celou dobu roku). Tento způsob 

zjišťování vyžaduje podstatně nižší náklady na monitoring a přitom zachovává možnost 

porovnávat naměřené hodnoty s platnými limity. Číslo této stanice je 0863. [6] 

 

Obr. 3 - Rozmístění měřících stanic v Českém Těšíně[12] 

 

4.2 Hodnocení imisních koncentrací 

V následujících kapitolách jsou hodnoceny imisní koncentrace ze stanic 1066 

Český Těšín a 0863 Český Těšín. Data z uvedených stanic byla získána z databáze ISKO 

za období 1997 až 2007 a vyhodnocena do přehledných grafů. 
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4.2.1 Imisní koncentrace oxidu siřičitého ( SO2 ) 

Oxid siřičitý je hlavní znečišťující látkou v ovzduší. Významným zdrojem SO2  

jsou především elektrárny a teplárny, spalující palivo s vysokým obsahem síry, domácí 

topeniště a některé technologické procesy, především v metalurgickém a chemickém 

průmyslu. V atmosféře nezůstává beze změn, během určité doby přechází fotochemickou 

nebo katalytickou reakci na oxid sírový a jeho koncentrace rychle klesá. 

Oxid siřičitý je vzhledem ke svým redukčním a kyselým vlastnostem dráždivý 

bezbarvý plyn, který negativně působí na zdraví živočichů a na rostlinstvo. Poškozuje 

především dýchací systém a oční spojivky, akutně vede ke kontrakci hladkých svalů 

dýchacích cest, zejména u astmatiků, ve vyšších koncentracích působí zánětlivé změny 

plicního epitelu a poškozuje řasinkové buňky dýchacích cest. Orientačně lze předpokládat 

působení při koncentracích : 

100 µg/m³ - dráždění očí, horních cest dýchacích, 

500 µg/m³ - na činnost mozkové kůry, 

2500 µg/m³ - na snížení průchodnosti v plicích. 

Dlouhodobé působení SO2 při koncentrací 50 µg/m³ vede ke zvýšení úmrtnosti na 

nemoci krevního oběhu a chronickou bronchitidu. Při chronických účincích zasahuje 

intenzivně do metabolizmu a imunitních reakcí organizmů. 

Na rostlinstvo přítomnost SO2  působí již při velmi malých koncentracích. Jedny 

z nejcitlivějších jsou lišejníky, rychle hynou. Účinky SO2  působí i na vyšší rostliny, u 

kterých poškozuje jejich fotosyntetický aparát, což vede k poškození a odumírání keřů a 

stromů a celých lesních porostů. [2],[4],[5] 

Od roku 1994 je v Českém Těšíně provozována jedna automatická stanice 

imisního monitoringu. V následující tabulce (Tab. 2) jsou uvedeny průměrné roční 

koncentrace oxidu siřičitého za období 1997 – 2007. Hodnoty v tabulce jsou uváděny v 

µg/m3. 

Tab. 2 – Průměrné roční imisní koncentrace SO2 [7] 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
31 20 16 13 15 14 15,4 12,5 12,7 14,8 11,6 
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Na Obr. 4 je znázorněn graf z průměrných měsíčních koncentrací SO2 za období 

1997 až 2007. Hodnoty jsou uváděny v µg/m3. Z grafického znázornění je zřejmý pokles 

koncentrací oxidu siřičitého po roce 1997. Jedná se o celorepublikový trend, který souvisí 

s poklesem emisí SO2  z velkých průmyslových zdrojů v důsledku ekonomických změn. [6] 
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Obr. 4 – Graf průměrných měsíčních imisních koncentrací SO2 

 

4.2.2 Imisní koncentrace oxidů dusíku ( NOX, NO2, NO ) 

Dusík je hlavní součástí ovzduší. Mimo molekulárního dusíku jsou v atmosféře 

obsaženy také jeho četné sloučeniny, které možno považovat za závažné znečišťující látky. 

Jako NO – oxid dusnatý, NO2 – oxid dusičitý. Vedle nich se nachází v ovzduší ještě menší 

množství N2O3 – oxidu dusitého. 

NOX 

Produkce NOX  je závislá na činnosti člověka, automobilové motory přispívají 

40%, elektrárny 21%, průmyslové teplárny 20%. NOX  zvyšují oxidační potenciál 

atmosféry a tím nepříznivě působí na vnitřní orgány, v krvi se váží na červené krevní 

barvivo a zhoršují přenos kyslíku z plic do tkáně. Mají určitou roli při vzniku nádorových 

onemocnění. Ve vyšších koncentracích působí NOX  dráždivě na dýchací cesty a také 

působí při tvorbě novodobých smogů. [2],[4] 
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V následující tabulce (Tab. 3) jsou uvedeny průměrné roční koncentrace oxidů 

dusíku za období 1997 – 2007. Hodnoty v tabulce jsou uváděny µg/m3. 

 

Tab. 3 - Průměrné roční imisní koncentrace NOx [7] 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
42 34 34 31 34 35 37 34,8 40 43,4 38 

 

Na Obr. 5 je znázorněn graf z průměrných měsíčních koncentrací NOx za období 

1997 až 2007. Hodnoty jsou uváděny v µg/m3. Z grafického znázornění je zřejmé ustálení 

úrovně koncentrací oxidů dusíku. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

[µ
g/

m
3]

 

Obr. 5 – Graf průměrných měsíčních imisních koncentrací NOx 

NO2 

Oxid dusičitý je podstatně škodlivější polutant než oxid dusnatý. Je do atmosféry 

emitován kromě dopravy ( která bývá v městských centrech hlavním zdrojem ) i v průběhu 

spalování ve stacionárních zdrojích ( vytápění ). A proto jsou zimní koncentrace zřejmě 

způsobeny kombinací vyšších emisí v důsledku vytápění v zimním období a zhoršených 

rozptylových podmínek za inverzních situacích. [4],[6] 

Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se za období 1997 – 2007 v Českém 

Těšíně pohybovaly v rozmezí od 23  µg/m³ do 29,4 µg/m³ a jsou uvedeny v Tab. 4. 
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Tab. 4 - Průměrné roční imisní koncentrace NO2 [7] 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
29 25 25 23 24 25 27 24,9 28,2 29,4 26 

 

Na Obr. 6 je znázorněn graf z průměrných měsíčních koncentrací NO2 za období 

1997 až 2007. Hodnoty jsou uváděny v µg/m3. Z grafického znázornění je zřejmé navýšení 

úrovně koncentrací oxidu dusičitého od ledna 2006. 
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Obr. 6 - Graf průměrných měsíčních imisních koncentrací NO2 

NO 

Tento plyn je do ovzduší vnášen při spalovacích procesech za vysokých teplot 

(nad 1000°C ). Koncentrace NO ve srovnání s celkovými koncentracemi NOX, či NO2  jsou 

mnohem nižší. NO ovšem hraje důležitou roli při formování fotochemického smogu a 

ovlivňuje tedy koncentrace přízemního ozonu.  [4],[6] 

Průměrné roční koncentrace NO se na měřící stanici v Českém Těšíně v letech 

1997 – 2007 pohybovaly v intervalu 5 – 9,1 µg/m³ a jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5 - Průměrné roční imisní koncentrace NO [7] 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
8 6 7 5 7 7 7 6,8 7,7 9,1 7,8 
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Na Obr. 7 je znázorněn graf z průměrných měsíčních koncentrací NO za období 

1997 až 2007. Hodnoty jsou uváděny v µg/m3. Z grafického znázornění je zřejmé je zřejmé 

ustálení úrovně koncentrací oxidu dusnatého. 
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Obr. 7 - Graf průměrných měsíčních imisních koncentrací NO 

 

4.2.3 Imisní koncentrace polétavého prachu (PM10) 

Vliv prachových částic v ovzduší na lidské zdraví závisí především na jejich 

velikosti. Závažný účinek mají jemné částice velikosti menší než 10 µm. 

Pro svůj značný povrch poskytují prachové částice možnost ke slučování a 

k jiným reakcím na nich absorbovaných kapalných či plynných látek. Tyto částice pak 

mohou být v závislosti na své chemické podstatě jedovaté. K látkám, které se nejčastěji 

vážou na prašné částice a mají karcinogenní účinky jsou polycyklické aromatické 

uhlovodíky ( PAU ), těžké kovy a těkavé látky – benzen. Vedle těchto zdravotních účinků 

mohou mít prachové částice v ovzduší silný korozívní účinek na materiály, stávají se 

kondenzačními jádry pro tvorbu kapiček vody a jsou silným podkladem pro zvýšený 

výskyt mlh a mraků v průmyslových oblastech se silným znečištěním ovzduší.  [4],[6] 

Imisní koncentrace polétavého prachu se v Českém Těšíně sledují na dvou 

stanicích. Na stanici číslo 1066 v Českém Těšíně se měří od roku 1996 a na stanici číslo 

0863 byla od roku 2004 několikrát na ulici Tyršova v Českém Těšíně prováděna 

Zdravotním ústavem Ostrava měření prašnosti a těžkých kovů. [6] 
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Průměrné roční koncentrace PM10 se na měřící stanici v Českém Těšíně v letech 

1997 – 2007 pohybovaly v intervalu 32 – 65,4 µg/m³ a jsou uvedeny v Tab. 6. Roční limit 

pro koncentraci PM10 je dle Nařízení vlády č.567/2006 Sb. 40 µg/m³. Z grafického 

znázornění na Obr. 8 je zřejmé každoroční překročení tohoto limitu. Hodnoty v grafu jsou 

uváděny v µg/m3. 

Tab. 6 - Průměrné roční imisní koncentrace PM10 [7] 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
43 35 32 41 49 51 65,4 54,9 60,3 60,5 44,3 
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Obr. 8 - Graf průměrných ročních imisních koncentrací PM10  

4.2.4 Imisní koncentrace těžkých kovů 

Koncentrace těžkých kovů se v Českém Těšíně sledují na jedné stanici. 

Monitoring provádí Zdravotní ústav v Ostravě od roku 2004. Na této stanici se sledují 

koncentrace kadmia, olova, niklu, arsenu a rtuti. 

Arzen 

Arzen je všude se vyskytující prvek. Patří do skupiny polovodičů a má střední 

teplotu tání. V přírodě se vyskytuje převážně ve formě sulfidů, jeho nejrozšířenější forma 

je arzenopyrit. Tyto doprovázejí sulfidy jiných kovů, jako jsou např. rudy olova, stříbra, 

mědi, niklu, kobaltu, antimonu a železa. Arzen se získává jako vedlejší produkt při 
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zpracování těchto rud. V nepatrných koncentraci je přítomen ve všech živočišných a 

rostlinných tkáních a tekutinách. 

Akutní otravy v současné době jsou spíše vzácné, ale jeho pozdní účinky mohou 

být zejména karcinogenní. Arzen je fyziologicky antagonistou jódu. 

Sloučeniny arzenu jsou vysoce jedovaté, a to akutně i chronicky. Některé jsou 

karcinogeny. Za netoxický bývá považován kovový arzen, ale i ten je v organizmu 

přeměňován ve své toxické sloučeniny. Nejznámější sloučeninou je oxid arzenitý, jinak 

taky arzenik nebo otrušík. Jeho smrtelná dávka pro člověka je asi 70 – 180 mg. 

Vyvolává kožní, neurologické a hematologické změny, byly také zaznamenány 

karcinomy plic, kůže a vnitřních orgánů.  [1],[6] 

V  Tab. 7 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace arzenu za období 2004 - 

2007. Hodnoty v tabulce jsou uváděny v ng/m3 Ve sledovaném období nebyly překročeny 

imisní limity. Cílový imisní limit dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., včetně meze 

tolerance pro rok 2007 je 6 ng/m³. V roce 2007 s porovnáním předchozími lety došlo 

k mírnému poklesu průměrných naměřených koncentrací.   

 

Tab. 7 – Průměrné roční imisní koncentrace arzenu [6] 

2004 2005 2006 2007 
1,8 1,2 1,2 0,9 

 

1,4

1,6

1,8

2

 

Obr. 9 - Graf průměrných ročních imisních koncentrací arzenu 
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Nikl 

Nikl patří v technickém rozdělení mezi těžké kovy se střední teplotou tání. Není 

prvkem s hojným výskytem. Rozhodující podíl na zdrojích znečišťování ovzduší niklem 

v městských oblastech a průmyslových aglomeracích má spalování fosilních paliv, 

především pak uhlí a nafty. Nikl a jeho soli patří mezi významné jedy, protože styk 

pokožky se solemi niklu vyvolává dermatosy a některé soli niklu jsou podezřelé 

karcinogeny ( sulfid nikelnatý, oxid nikelnatý, tetrakarbonyl niklu ). 

Akutní otravy se projevují podrážděním zažívacího traktu. Vstřebané soli niklu 

poškozují krevní cévy, a to zejména cévy mozku. Samotný kovový nikl je alergen a při 

styku s kůží vyvolává vyrážku. Při chronické expozici se kromě dermatosy objevují nádory 

plic, vedlejších dutin nosních a vzácně hltanu. Neprojevuje se žádnými typickými 

příznaky, ale postupem se objevují alergické dermatosy, někdy alergické astma. Případy 

hypertenze a aterosklerózy jsou také zaznamenány. Kromě karcinogenního účinku jsou soli 

niklu pravděpodobně i mutagenní, teratogenní a jsou podezřelé z genotoxicity. 

Karcinogenní působení niklu snižuje mangan. Vysoce toxickým je tetrakarbonyl niklu. 

[1],[6] 

V Tab. 8 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace niklu za období 2004 - 2007.  

Hodnoty v tabulce jsou uváděny v ng/m3. Ve sledovaném období nebyly překročeny imisní 

limity.  Cílový imisní limit dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., včetně meze tolerance pro 

rok 2007 je 20 ng/m³. 

Tab. 8 - Průměrné roční imisní koncentrace niklu [6] 

2004 2005 2006 2007 

3,5 4,2 2,2 2,3 
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Obr. 10 - Graf průměrných ročních imisních koncentrací niklu 

 

Kadmium 

Kadmium patří v technickém rozdělení mezi těžké kovy s nízkou teplotou tání a je 

chemicky příbuzný zinku. Přirozeně se vyskytují spolu se zinkem a olovem a v rudách, 

které obsahují sulfidy těchto kovů. Kadmium se vyskytuje v anorganických i organických 

sloučeninách jako dvojmocný kation. Pro své vlastnosti chránit železo před korozí je 

používán při výrobě plechů v automobilovém průmyslu a nejen tam. Je také přidáváno jako 

stabilizátor plastů. Součástí barevných pigmentů přidávaných do plastů a barviv je sulfid 

kademnatý. Má schopnost zlepšovat  mechanochemické vlastnosti dalších kovů a proto je 

přidáván zejména do slitin na bázi mědi. 

Kontaminace životního prostředí kadmiem je v poslední době vyvolána zejména 

jeho rostoucím používáním v průmyslu. Na tomto procesu se podílejí např. slévárny kovů, 

průmysl barviv, výroba plastů. Důležitým zdrojem znečištění prostředí kadmiem je také 

spalování pohonných hmot a olejů. Kadmium emitované do ovzduší se nakonec hromadí 

v půdě a ve vodě a vstupuje do potravinových řetězců. Pod vlivem průmyslů a dopravy se 

kadmium vyskytuje v ovzduší velkých městských aglomerací. 

Akutní a chronická expozice vysokým koncentracím kadmia v prachu nebo 

parách kovů vyvolává poškození funkce plic, které se projevuje těžkým podrážděním 
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dýchacího ústrojí. Dlouhodobá expozice inhalační nebo perorální cestou vede až 

k osteoporóze, mohou se objevit karcinomy prostaty, trávicího ústrojí, ledvin, jater a plící. 

Kadmium se také podílí na zvyšování hypertenze. [1],[6] 

V Tab. 9 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace kadmia za období 2004 - 

2007.  Hodnoty v tabulce jsou uváděny v ng/m3. Ve sledovaném období nebyly překročeny 

imisní limity. Cílový imisní limit dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., včetně meze 

tolerance pro rok 2007 je 5 ng/m³. 

 

Tab. 9 - Průměrné roční imisní koncentrace kadmia [6] 

2004 2005 2006 2007 
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Obr. 11 - Graf průměrných ročních imisních koncentrací kadmia 

Olovo 

Olovo patří v technickém rozdělení mezi těžké kovy s nízkou teplotou tání a patří 

mezi nejrozšířenější. Toxicita olova a jeho sloučenin je známá několik staletí. Stále širší 

použití olova v různých oblastech průmyslu a zvláště používání tetraethylolova jako 

antidetonační přísady do benzínu má za následek zvyšující se kontaminaci životního 

prostředí tímto kovem. V ČR platí zákon o nutné výbavě nově vyráběných automobilů 

katalyzátory, čímž klesá spotřeba olovnatého benzínu na úkor bezolovnatých paliv. 
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Olovo a jeho sloučeniny jsou závažné jedy a otravy olovnatými sloučeninami jsou 

známe již od starověku. Rozpustné sloučeniny olova jsou vysoce toxické a mají akutní i 

chronický vliv na rostliny, živočichy a mikroorganismy. Vysoké koncentrace mohou u lidí 

vyvolat až anémii, postižení centrálního i periferního nervového systému, postižení 

trávicího ústrojí, ledvin, zvýšení krevního tlaku, degenerativní změny na artériích, 

zvyšování hladiny cholesterolu v krvi, při dlouhodobé expozici oloven se může zvýšit 

riziko cévních mozkových příhod, u dětí poškození imunitního systému. [1],[6] 

 

V Tab. 10 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace olova za období 2004 - 2007.  

Hodnoty v tabulce jsou uváděny v µg/m3. Naměřené koncentrace jsou velmi nízké a 

nedošlo k překročení imisního limitu za celé sledované období. Cílový imisní limit dle 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., včetně meze tolerance pro rok 2007 je 0,5µ/m³. 

 

Tab. 10 - Průměrné roční imisní koncentrace olova [6] 

2004 2005 2006 2007 

0,06 0,035 0,033 0,021 

 

Obr. 12 - Graf průměrných ročních imisních koncentrací olova 
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Rtuť 

Rtuť patří v technickém rozdělení mezi těžké kovy s nízkou teplotou tání. 

V životním prostředí se vyskytuje v různých chemických a fyzikálních formách. 

Nejtoxičtější sloučeninou rtuti je methylrtuť. Kovová rtuť je těkavá a její koncentrace 

nasycených par dosahuje 18mg.m-3. 

Do životního prostředí se dostává během své výroby a zpracování, při spalování 

fosilních paliv, různými odpady i průmyslovými a zemědělskými postupy. Jednou z cest je 

také vypařování z povrchu země a oceánů ( páry těkavé rtuti, těkavé organické sloučeniny 

rtuti ) a to minimálně 30 t rtuti za rok. Rtuť může být v ovzduší vázána na prachové částice 

v oblastech silně znečištěného ovzduší, v blízkosti zdrojů průmyslových emisí nebo 

intenzivního používání rtuťnatých fungicidů. 

U lidí může způsobit slabosti, bolesti hlavy, poruchy trávení, otoky dásní, 

vypadávání zubů, koliky, při inhalaci poškození plicní tkáně a poškození ledvin a trávicího 

ústrojí. [1],[6] 

V  Tab. 11 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace rtuti za období 2004 - 2007.  

Hodnoty v tabulce jsou uváděny v ng/m3. Pro rtuť dle Nařízení vlády č.597/2006 Sb.,  není 

již uvedená limitní koncentrace. Přesto v porovnání s předchozími lety byly v roce 2007 

naměřeny nejvyšší hodnoty. 

 

Tab. 11 - Průměrné roční imisní koncentrace rtuti [6] 

2004 2005 2006 2007 

0,5 0,6 0,9 1,1 
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Obr. 13 - Graf průměrných ročních imisních koncentrací rtuti 

4.2.5 Imisní koncentrace polycyklických aromatických 

uhlovodíků  

Do ovzduší je emitováno ( a bylo v něm identifikováno ) více než 100 PAHS. Tyto 

sloučeniny jsou přednostně vázány na povrch atmosférických tuhých částic, ale vyskytují 

se i v plynné fázi. Představují velmi důležitou skupinu organických látek vyskytujících se 

ve znečištěném ovzduší v oblasti, kde hlavně dochází k emisním produktů nedokonalého 

hoření, ať se jedná o  spalování tuhých paliv při výrobě tepelné a elektrické energie, 

v průmyslových technologiích ( výroba surového železa ), či ve spalovacích motorech 

dopravních prostředků. Polycyklické aromatické uhlovodíky podléhají často změnám 

následkem fotochemické oxidace a reakcí s ostatními složkami ovzduší. PAU jsou 

zařazeny mezi karcinogeny. [6] 

Na území Českého Těšína jsou v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. vyhlášeny oblasti 

se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k překročení ročního imisního limitu pro ochranu 

lidského zdraví pro benzo(a)pyren. 

V Tab. 12 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace benzo (a) pyrenu za období 

2004 - 2007.  Hodnoty v tabulce jsou uváděny v ng/m3. Cílový imisní limit dle Nařízení 

vlády č. 597/2006 Sb., včetně meze tolerance pro rok 2007 je 1 ng/m³. Z čehož vyplívá, že 

došlo k překročení imisního limitu. Na druhou stranu dosažený průměr v roce 2007 je 

nejnižší od roku 2004. 
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Tab. 12 - Průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu [6] 

2004 2005 2006 2007 
3,2 2,4 4,2 1,1 
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Obr. 14 - Graf průměrných ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu 
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5 Zdroje znečišťování ovzduší   

Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci 

Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Správou databáze REZZO za 

Českou republiku je pověřen ČHMÚ. [6] 

Ke zdrojům znečištění ovzduší počítáme především průmysl, dopravu a domácí 

topeniště. Méně si, ale uvědomujeme, že ke znečištění ovzduší přispívají také různé 

přírodní zdroje, jako jsou větrné a prašné bouře, sopečná činnost, lesní požáry, elektrické 

výboje v atmosféře. Zdroje znečišťování ovzduší jsou velmi početné a značně různorodé. 

[2],[5] 

5.1 Členění zdrojů z hlediska sledování emisí 

V souladu s platným zákonem o ovzduší upravujícím ochranu vnějšího ovzduší 

před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, jsou zdroje znečišťování rozděleny na 

stacionární a mobilní. [5] 

Stacionární zdroje v průběhu své činnosti nemění svou polohu. Jsou to zařízení 

spalovacího nebo jiného technologického procesu, která znečišťují nebo mohou 

znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu 

znečišťujících látek. [5] 

Podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší se dělí na 4 kategorie : 

• zvláště velké spalovací zdroje ( REZZO 1 ), kterými jsou zdroje znečišťování o 

jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším bez přihlédnutí ke jmenovitému 

tepelnému výkonu; 

• velké spalovací zdroje ( REZZO 1 ), kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém 

tepelném výkonu vyšším než 5 MW do 50 MW nespadající pod písmeno a); 

• střední spalovací zdroje ( REZZO 2 ), kterými jsou zdroje znečišťování o 

jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW; 

• malé spalovací zdroje ( REZZO 3 ), kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém 

tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. [5] 
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• Mobilní zdroje ( REZZO 4 ) jsou všechna pohyblivá a přenosná zařízení  vybavená 

spalovacími motory, které způsobují znečišťování ovzduší, tedy obecně motorová 

vozidla sloužící k dopravě i stroje určené k jiným účelům ( např.sekačky, pily ), 

pohybující se po zemi, vodě i ve vzduchu. [5] 

 

5.2 Zdroje znečišťování ovzduší v Českém Těšíně 

V Českém Těšíně produkují nejvíce emisí malé zdroje (REZZO 3), následují 

střední zdroje a velké zdroje. [6] 

5.2.1 Zdroje REZZO 1 

Na území města bylo v roce 2007 provozováno 5 velkých zdrojů znečišťování 

ovzduší, z toho 4 technologické provozy a jedna kotelna. [6] 

Jsou to : 

TRIMOR servis s.r.o. – Čistírna oděvů 

PEREX a.s. – Prádelna, chemická čistírna 

BYTOVÝ PODNIK Český Těšín a.s. – Kotelna Hrabinská 

FINIDR, s.r.o. – Polygrafie 

Těšínská tiskárna a.s. – Polygrafie     [6] 

 

Zdroje kategorie REZZO 1 mají v Českém Těšíně zanedbatelný podíl na emisích 

všech hlavních znečišťujících látek (tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů 

dusíku, oxidu uhelnatého a organických látek).  

 

5.2.2 Zdroje REZZO 2 

Na území města bylo v roce 2007 provozováno 89 středních zdrojů znečišťování 

ovzduší, z toho 19 technologií a 70 kotelen. [6] 
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Jsou to například :  

AHOLD Czech Republic a.s. - kotelna HYPERNOVA 

FINIDR s.r.o. – kotelna 

Těšínské papírny s.r.o. – kotelna 

BENZINA a.s. - čerpací stanice PHM 

Shell Czech Republic a.s. - čerpací stanice PHM 

AB AUTOBOSS s.r.o. – lakovna 

WALMARK a.s.  [6] 

 

Zdroje kategorie REZZO 2 mají významnější podíl na emisích většiny hlavních 

znečišťujících látek.  

5.2.3 Zdroje REZZO 3 

Na území města bylo v roce 2007 provozováno 600 registrovaných malých zdrojů 

znečišťování ovzduší; a to :   

• kotelny mimo objekty pro bydlení 

• a 3 technologie   

 

V Českém Těšíně je nejvíce bytů vytápěno dálkovým teplem. Podíly jednotlivých 

typů vytápění v Českém Těšíně jsou znázorněny v následujícím grafu (viz Obr. 15). [6] 
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Obr. 15 – Procentové zastoupení vytápění bytů [6] 

5.2.4 Zdroje REZZO 4 

Jedná se o velice významný zdroj emisí, mají největší podíl na emisích oxidů 

dusíku v Českém Těšíně. Nejvýznamnějším zdrojem je automobilová doprava. Jelikož 

Český Těšín je silniční tepnou směr Slovensko, Maďarsko a Polsko.  Měření emisí 

z dopravy probíhá na území Českého Těšína jednou za 5 let.   
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6 Zhodnocení stavu ovzduší  

Město Český Těšín je již dlouhou dobu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Vliv na místní imisní situaci mají nejen zdejší stacionární zdroje a doprava, ale také 

dálkový přenos emisí z velkých zdrojů sídlících mimo Český Těšín, jako např. v Třinci, 

Ostravě, Karviné, Frýdku Místku a také v Polsku.  [6]    

 

Z hodnot, které jsou uvedeny v kapitole 4.2 vyplývají tyto závěry :  

Pro SO2  ukazují, časové řady průměrných měsíčních imisních koncentrací, patrný 

klesající  dlouhodobý trend, hlavně po roce 1997. Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

nejsou překračovány.  

Koncentrace oxidů dusíku, oxidu dusičitého i oxidu dusnatého byly v průběhu 

období 1997 – 2007 vyrovnané. Cílový imisní limit ochrany zdraví lidí ( roční aritmetický 

průměr NO2  ) nebyl překročen. 

Imisní limity koncentrace PM10 byly za období 1997 – 2007 několikrát 

překračovány. Podle časových trendů nelze očekávat v následujících letech pokles 

průměrných ročních koncentrací částic frakce PM10.  

Imisní limity pro ochranu zdraví pro olovo, rtuť, kadmium, arzen a nikl nejsou na 

území Českého Těšína překračovány. V případě kadmia a rtuti došlo k nárůstu jejích 

koncentrací. K poklesu průměrné koncentrace došlo u niklu.  

V Českém Těšíně nejsou kontinuálně sledovány koncentrace oxidů uhelnatého, 

amoniaku benzenu, ozonu ani benzo (a) pyrenu, proto nelze provést jejich vyhodnocení. 

To představuje problém v případě benzo (a) pyrenu – vzhledem k tomu, že jeho průměrná 

roční koncentrace je nadlimitní a překračuje cílový imisní limit uvedený v Nařízení vlády 

č. 597/2006 Sb.   

Ze závěrů vyplývá, že prioritou při zlepšení kvality ovzduší v Českém Těšíně jsou 

prachové částice PM10 a benzo (a) a pyren. 
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7 Možnosti zlepšení kvality ovzduší  

Pro město Český Těšín byl vypracován Místní program zlepšení kvality ovzduší a 

snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Snižování imisních koncentrací PM10 a 

benzo(a)pyrenu je relativně komplikované, zejména v případě, že obec již je plynofikována 

a hlavní podíl na imisní situaci zde má dálkový transport. Zde je nutné přijímat komplexní 

opatření realizována pro větší územní celky (kraj, republika). [6]    

7.1 Doprava 

Jednou z návrhových opatření, které je uvedeno v místním programu je omezení 

primárních emisí, které vznikají při spalovacích procesech při provozu vozidel a 

sekundárních emisí, které jsou způsobeny zvířením projíždějících vozidel. 

Příklady návrhových opatření při omezení primárních emisí :   

• Parkovací politika – pro ulehčení dopravní zatíženosti centra města je 

vhodné zvážit vybudování odstavených parkovišť, ze kterých je centrum 

dostupné pěší chůzí nebo je možné využit MHD. 

• Zavedení pěší zón, zavedení zón s omezením vjezdu, zejména pro nákladní 

dopravu. 

• Snížení emisí dopravních prostředků - Důležitá je podpora městské 

hromadné dopravy a obnova vozového parku v případě vozidel veřejné 

dopravy a vozidel, která jsou v majetku města. Dále je důležitá kontrola 

dodržování předpisů emisí automobilů. Kontrolu technického stavu vozidel 

provádí podle platné legislativy Policie ČR. 

• Poskytování informací, výchova a vzdělávání – zde patří rozšíření 

komunikace orgánů města s občany včetně osvěty. 

Příklady návrhových opatření při omezení sekundárních emisí : 

• Doplnění komunikací o zeleň – Zeleň kolem komunikace působí jako filtr 

pro snížení prašnosti. 

• Úklid vozovek na konci posypové sezóny. 
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• Skrápění povrchu vozovek – Po delších obdobích sucha je vhodné skrápění 

povrchu vozovek a splachování uličního prachu do kanalizační sítě.  [6] 

 

7.2 Stacionární zdroje 

U stávajících zdrojů lze využít dobrovolných nástrojů ke snížení emisí. Dále lze 

využít následujících opatření: 

 
• Aplikace plánu snížení emisí (resp. opatření k omezování použití surovin a 

výrobků, z nichž emise vznikají) namísto dodržování emisních limitů.  

• Vydávat povolení ke spalování či spoluspalování odpadu ve zvláště velkých, 

velkých a středních zdrojích znečišťování ovzduší pouze v případech vhodného 

technologického vybavení zdrojů. 

• Povolení k vydání a ke změnám provozních řádů. 

• Nepřímé finanční podpory pro provozovatele problematických zdrojů ze strany 

města - podpůrná stanoviska k žádostem o prostředky z tuzemských (např. SFŽP) 

či zahraničních fondů či programů. Podpora by se měla týkat jak akcí ze snížení 

emisí znečišťujících látek, tak energetických úspor na stávajících zdrojích, i 

instalace zdrojů nových (CZT, kogenerace, obnovitelné zdroje). [6] 

 

U nových zdrojů, u kterých je plánováno umístění na území města nebo by 

mohlo dojít k ovlivnění ovzduší v Českém Těšíně tímto zdrojem, lze použít následující 

preventivní postupy (s cílem co nejvíce omezit umísťování zdrojů tuhých částic a 

benzo(a)pyrenu do imisně zatížených lokalit a významných dopravních tahů, a také do 

blízkosti zdrojů sekundární prašnosti):  

 

• Povolení k umísťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. 

• Územní plánování – začlenit do územně plánovací dokumentace (resp. regulativ) 

možnosti k omezení výstavby nových zdrojů znečišťujících látek (zejména 

prašnosti) ve  městě, které by celkově zhoršily imisní situaci. 
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• Povolení k záměrům zavedení nových výrob a technologií s dopadem na ovzduší u 

zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. 

• Posuzování vlivu na životní prostředí – EIA – zejména v případech, kdy se jedná o 

stavby, které nejsou zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně 

ovzduší (liniové stavby, objekty, které by byly cílem automobilové dopravy), a u 

kterých se nemohou uplatnit výše uvedená opatření. [6] 

 

Pro omezení emisí z malých zdrojů by mělo být podpořeno využití stávající 

energetické infrastruktury (zemní plyn), což je v souladu s energetickou koncepcí města. 

Mezi hlavní nástroje by měla patřit vhodně zaměřená ekologická výchova a 

osvěta. Osvětový program by měl jasně zdůraznit zdravotní rizika vyplývající ze spalování 

uhlí, a především ze spalování nestandardních paliv (odpadků) v lokálních topeništích 

(karcinogenní účinky, atd.). Osvěta by měla být zaměřena jak na laickou, tak i na odbornou 

veřejnost, pozornost je nutno věnovat především ekologické výchově ve školách. Osvěta 

by měla být zaměřená na zabránění opětovnému přechodu domácností, které jsou již 

napojeny na ekologické zdroje tepla (CZT, zemní plyn), na vytápění pevnými palivy. [6] 
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8 Závěr  

Úkolem bakalářské práce bylo zpracovat přehled imisních koncentrací látek 

znečišťujících ovzduší v Českém Těšíně v období 1997 až 2007. Na základě získaných 

časových řad měření pak zhodnotit současný stav ovzduší spolu s navržením budoucích 

kroků pro zlepšení kvality ovzduší v této oblasti. 

V první části předložené práce je uveden popis oblasti s celkovou charakteristikou 

území. Kapitola 3 uvádí přehled zákonů nařizujících ochranu ovzduší. V následující 

kapitole je popsán způsob měření kvality ovzduší pomocí automatizovaného imisního 

monitoringu. Na území Českého Těšína se postupným vývojem ustálil počet pozorovacích 

stanic na dvě, které kontinuálně a dlouhodobě monitorují kvalitu ovzduší (viz kap. 4.1). 

Velkou část práce pak zaujímá zpracování a vysvětlení imisních koncentrací znečišťujících 

látek, z dat získaných z databáze ISKO. Závěr práce (kap. 5, 6, a 7) je zaměřen na 

existující zdroje znečištění, zhodnocení současného stavu ovzduší v Českém Těšíně a 

navržení budoucích kroků pro zlepšení kvality ovzduší. 
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