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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem těžby černého uhlí a působením těžkého 

průmyslu na ovzduší v Ostravě a nejbližších městech. Díky datům a informacím 

poskytnutým Českým hydrometeorologickým ústavem České republiky (ČHMÚ) je v této 

práci zachycen vývoj úrovně znečištění ovzduší prašnými částicemi rozdělených do 

kategorií podle velikosti. Na některých měřících stanicích jsou k dispozici téměř 

čtyřicetileté řady měření. Tento kontinuální vývoj měření tuhých znečišťujících látek 

v ovzduší je zachycen a graficky znázorněn od počátku 70. let minulého století až do 

současnosti. 

 

Klí čová slova: ovzduší, ČHMÚ, prašné částice, měřící stanice 
 



 

   

Summary 

 

This diploma thesis deals about the influence of coal mining and heavy industry 

influence on the air in Ostrava and the nearest cities. Thanks to data provided by the Czech 

Hydrometeorological Institute of the Czech Republic (CHMI) is captured in this work the 

development of air pollution levels dusty particles divided into categories according to 

size. At some measuring stations are available in almost forty-year series of measurements. 

The continuous development of the measurement of solid pollutants in the air is captured 

and graphically illustrated by the early 70 the last century to the present. 

 

Keywords: air, CHMI, dusty particles, measuring stations 
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1  ÚVOD 

Téma této práce jsem si vybral, jelikož jsem se domníval, že by bylo nesmírně 

zajímavé konfrontovat dvě z pohledu potenciálu využití města Ostravy rozdílné doby a 

jejich důsledky na životní prostředí respektive kvalitu ovzduší. 

Ovzduší v Ostravě i okolních městech Moravskoslezského kraje bylo v minulém 

století po dlouhá léta vlivem rostoucího průmyslu a především báňské činnosti 

znečišťováno nejrůznějšími škodlivými látkami, především prachem různé velikosti.  

Diplomová práce je rozdělena celkem na sedm kapitol, přičemž v druhé kapitole je 

popsána nejen základní geologie Ostravska a okolí, ale také Karvinska, které je 

nepochybně po geologické stránce s Ostravou úzce propojeno. Třetí kapitola se jmenuje 

Ostravsko z pohledu zeměpisného a meteorologického. Jak už samotný název napovídá, je 

zde území města Ostrava rozebráno z pohledu regionální geomorfologie, dále pak 

z pohledu klimatického a samozřejmě hydrologického se znázorněním říční sítě pomocí 

přehledné mapky. V následující kapitole je nastíněn stručný vývoj báňské činnosti na 

území Ostravska resp. Karvinska a blízkého okolí. Vývoj je zachycen od 2. poloviny 18. 

století kdy na Ostravsku poprvé započalo dobývání uhlí, dále přes období průmyslové 

revoluce, první a druhé světové války až do současnosti. Během tohoto téměř 200letého 

vývoje se postupně měnily majitelé revírů, způsob dopravy a dobývání  za kterých těžba 

uhlí na Ostravsku probíhala. V samotném závěru této kapitoly je navíc uvedena 

podkapitola stručně popisující negativní vlivy báňské činnosti na okolní krajinu.  

Stěžejními jsou však v této práci kapitoly pátá a především pak šestá, jenž se 

zabývají škodlivinami v ovzduší Ostravska. Pátá kapitola shrnuje legislativu týkající se 

ovzduší a síť stanic monitorujících ovzduší na území města. Dále jsou zde 

charakterizovány všechny škodliviny obsažené v ovzduší jenž se na Ostravsku 

vyskytovaly, nebo stále vyskytují.  Šestá kapitola je zaměřena pouze na problematiku 

tuhých znečišťujících látek v ovzduší což je v posledních letech na Ostravsku velice 

ožehavé téma. Je zde vysvětleno základní rozdělení částic dle velikostí a jejich vliv na 

organizmus člověka. Díky datům a informacím poskytnutých ČHMÚ (Český 

hydrometeorologický ústav) a ZÚ (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) mohlo být 

zkonstruováno grafické vyhodnocení závislostí vývoje znečištění tuhými látkami. Pro TSP 
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(total suspended particles)  například téměř  čtyřicetileté řady. Avšak jsou zde i grafická 

vyhodnocení vývoje úrovně znečištění v časových řadách pro frakce PM10 a PM2,5 i 

s vývojem úrovně koncentrací pro benzo(a)pyren.  
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2 OSTRAVSKO Z GEOLOGICKÉHO POHLEDU 
 

Na území města Ostravy se stýkají dvě odlišné jednotky, základna českého masívu 

a sedimentární výplň karpatské předhlubně tvořené sedimenty miocénu, které jsou 

autochtonním obalem východních svahů Českého masivu. Fundament Českého masivu je 

v okresu zastoupen svou severovýchodní částí, tzv. moravskoslezskou oblastí. Ta je 

tvořena transgresívním devonem, na něj navazujícím  spodním karbonem a na něm 

spočívajícími sedimenty svrchního karbonu (hornoslezská pánev).  

Většina okresu se nachází v karpatské předhlubni, která začala vznikat ve spodním 

miocénu v souvislosti s tektonickými pohyby starší mladoštýrské fáze alpínského vrásnění. 

Tehdy došlo k ohybu a poklesu základny Českého masivu a mořské transgresi od 

Ostravské pánve, Oderské brány a okraje Nízkého Jeseníku. Největší rozšíření mají 

pelitické sedimenty spodního badenu.  

Zmíněné geologické jednotky jsou pokryté geneticky různorodými sedimenty 

kvartéru, které na východě okresu dosahují v Ostravské pánvi mocnosti až cca 100 m. Na 

stavbě kvartéru se kromě uloženin ledovcových podílejí sedimenty fluviální, lakustrinní, 

organické, deluviální a eolické. Kvartér Ostravska je význačný přítomností sedimentů 

glaciální série pleistocénního pevninského zalednění. Pevninský ledovec zasáhl na území 

okresu ve dvou časově posloupných glaciálech ve starším elsterském a mladším sálském. 

Na území okresu se rozkládala značná část ostravské glacigenní pánve, v níž se hromadily 

fluvioglaciální a glacilakustrinní sedimenty. největší mocnosti dosahují v přehloubených 

subglaciálních korytech, např. v Ostravě-Zábřehu. Písčité pleistocenní fluviální štěrky tvoří 

říční terasy současných vodních toků. Svrchnopleistocenního až holocenního stáří jsou 

sedimenty spodního štěrkopísčitého souvrství poříčních niv. Štěrkopísčité souvrství 

v širokých poříčních nivách Odry, Ostravice a nejnižší Opavy dosahuje mocnosti 6m. 

Povodňové sedimenty svrchního souvrství niv mají mocnost 2 až 4 m. Významným 

prvkem ostravské krajiny je komplex svrchnopleistocenních sprašových hlín, které místy 

dosahuje mocnosti až 10 m a vytváří rozsáhlé akumulační plošiny. [1] 
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2.1 Geologická stavba české části hornoslezské pánve 
 

 Ostravsko-karvinský revír (OKR) je součástí hornoslezské černouhelné pánve 

(ČHP), v Polsku nazývané Górnoślaskie Zaglebie Weglowe. ČHP se rozkládá na ploše 

7000 km2 z čehož jen cca 1550 km2 zaujímá plocha uhlonosného karbonu na území České 

republiky.  

Na jihu je omezení české části pánve bezpečně ověřeno. Z vrtného průzkumu a 

paleografických studií bylo usouzeno, že plošný rozsah české části hornoslezské pánve je 

nepochybně mnohem větší. Karbonské sedimenty se ponořují pod příkrovy Vnějších 

Západních Karpat a nelze vyloučit, že i v poměrně značné hloubce okolo 2700 – 4700 m 

vystupující uhlonosná jednotka na Jižní Moravě, jinak nazývána též němčičská pánev, 

představují pokračování hornoslezské pánve. HP pánev, tak jak ji vnímáme dnes je pouze 

denudačním zbytkem původně daleko rozsáhlejší pánevní struktury (moravskoslezská 

paleozoická pánev) vyplněné sedimenty devonu, spodního a svrchního karbonu, v Polsku 

pak i permu. V nadloží tohoto komplexu se nacházejí v ČHP autochtonní sedimenty 

kenozoického stáří, jakož i horniny karpatských příkrovů. Na povrch vystupuje produktivní 

karbon jen zřídka v malých výchozech na ostravsko-karvinském hřbetu mezi Petřkovicemi, 

Ostravou a Karvinou. Na styku slezské a podslezské jednotky v příkrovech Vnějších 

Západních Karpat se objevují úlomky karbonských hornin až megabloky karbonu 

(westphal), kdy v jednom z těchto karbonských bloků byly těženy u Choryně v 19. století 

uhelné sloje. [1] 

V ČHP jsou rozlišovány dvě oblasti: ostravsko-karvinská a podbeskydská (viz. obr. 

1). Ostravsko-karvinská oblast je rozdělena na orlovskou strukturu na část ostravskou a 

karvinskou. V podbeskydské oblasti jsou vymezeny následující části: příborská, těšínská, 

mořkovská, frenštátská a jablunkovská. Z celkové plochy ČHP byla hornicky až dosud 

zpřístupněna pouze menší část (cca 1/3). [2] 
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Obrázek č. 1 Schématická mapa ČHP (Martinec et al., 2005) 
 
1-sídla  
2-státní hranice 
3-posterozní hranice pánve 
4-hlavní tektonické struktury 
 

ČHP je nejvýznamnější černouhelnou pánví v České republice. Z tohoto důvodu 

byla nejen předmětem systematického geologického průzkumu, ale také intenzivní, více 

než dvě století trvající těžby. Během této doby bylo o vlastnostech uhlonosného karbonu i 

uhelných slojích shromážděno velké množství informací, jenž byly částečně publikovány.  

 Vývoj spodního karbonu byl v ČHP završen sedimentací paralické uhlonosné 

molasy ostravského souvrství. Po hiátu v závěru sedimentace této jednotky, na hranici 

mississippu a pennysylvanu, vznikla svrchnokarbonská kontinentální uhlonosná molasa 

karvinského souvrství. 

 Sedimenty ostravského souvrství svým plošných rozsahem i celkovou mocností 

významně převyšují sedimenty karvinského souvrství. Obě tyto souvrství představují 
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z hlediska svého současného výskytu pouze erozní denudační zbytek. Původní plocha 

uhlonosných sedimentů byla zcela určitě podstatně větší.  

Ostravské souvrství je výsledkem sedimentace na rozsáhlé přímořské akumulační 

plošině. Důkazem jsou mořské usazeniny obsahující mořskou i brakickou faunu, které jsou 

odrazem občasných ingresí moře od S a SSZ na přímořskou pláň. V ostravském souvrství 

se vyskytují převážně jemnozrnné až středozrnné pískovce s podílem slepenců je pod 1 % . 

Vliv intenzivní vulkanické činnosti se projevil usazováním velkého množství horizontů 

vulkanického původu tzv. uhelných tonsteinů a smíšených vulkanicko-terigenních hornin 

tzv. brousků a tufitů.  

 Karvinské souvrství se ukládalo po intranamurském hiátu a konečném ústupu moře 

k severu. Jeho klastika jsou výlučně kontinentálního původu, podstatně klesá počet poloh 

uhelných tonsteinů a tufitů a brousky se již nevyskytují vůbec. Zastoupení jednotlivých 

typů hornin se postupně  mění během svrchního namuru až do části westphalu zachované 

na území ČR.  

Zatímco v kinderscoutu a marsdenu činí podíl pískovců a slepenců v průměru 75%, 

v yedonu a v langsettu postupně klesá v průměru na 55 až 22%. Mocnost obou zmíněných 

souvrství je výrazně se výrazně liší. Ostravské souvrství v ostravské části dosahuje téměř 

3200 m, na Karvinsku klesá na méně než polovinu. Redukce mocnosti je zřejmá též 

v podbeskydké oblasti. [2] 

Mocnost karvinského souvrství se mění v závislosti na zachovaném úseku 

uhlonosného karbonu, v žádném případě nepřesahuje 1300 m. V obou souvrstvích počet 

slojí i jejich mocnost klesají k V a J. Ostravské souvrství vystupuje v ČHP téměř v celé 

ploše výskytu produktivního karbonu, karvinské souvrství pouze na Karvisnku, 

Frenštátsku a v jablunkovské části pánve. (viz. obr. 2) 
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Obrázek č. 2 Odkrytá mapa české části hornoslezské pánve (Dopita et al., 1997) 
 

Údaje o počtu slojí v OKR se v různých pracích poměrně hodně liší. Celkem je 

v OKR zaevidováno asi 415 uhelných slojí, jejich samostatných lávek a slojek, u nichž lze 

v průměru 141 označit jako průběžně nebo místně dobyvatelné v pojetí podmínek 

dobyvatelnosti do roku 1990. Z tohoto počtu 86 slojí přísluší ostravskému souvrství a 55 

souvrství karvinskému. Uhelné sloje v OKR jsou většinou nestálé až poměrně stálé a řada 

slojí má nahodilý vývoj. 

Uhelné sloje byly od počátku hornické činnosti označovány na různých dolech 

nejrůznějšími jmény a čísly, která jsou používána převážně jako místní označení do dnešní 

doby. Zpracování geologických a báňsko-technických informací o uhelných slojích si však 

vynutilo jednotné číselné označení platné v celém revíru. V roce 1959 byl proto Dopitou 

zaveden pro označení slojí třímístný číselný kód. První číslo v něm označuje příslušnou 

litostratigrafickou jednotku v posloupnosti od stratigraficky nejstarší k nejmladším.  [2] 
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2.2 Tektonická stavba 
 

 ČHP netvoří z hlediska tektoniky jednotný a stejnorodý celek. Zahrnuje jak oblasti 

se  složitou vrásovou a vrásozlomovou stavbou se značně proměnlivými úklony vrstev, tak 

úseky s převážně subhorizontálním uložením vrstev, avšak porušených především zlomy. 

Územně lze strukturně-tektonickou stavbu rozdělit do dvou základních celků, oddělených  

od sebe orlovskou strukturou (viz. obr. 1). Na západ od linie orlovské struktury převládají 

především vrásové a vrásovozlomové struktury směru SSV-JJZ. Směry Z-V se vyskytují 

méně často. Na východ od orlovské struktury převládají strukturní linie směru Z-V. Směry 

S-J nejsou tak hojné.  

Na západním okraji ČHP je patrné pásmo antiklinálních struktur označované jako 

západní sedla. Východněji je vyčleňováno pásmo západních brachystruktur, úzké pásmo 

michálkovické struktury, pásmo východních brachystruktur a úzké pásmo orlovské 

struktury, pásmo východních brachystruktur a úzké pásmo orlovské struktury. 

Michálkovická a orlovská struktura jsou v podstatě sledovatelné v celém rozsahu HP. 

Násunové dislokace – ploché přesmyky nejsou výjimkou.  

Pro oblast východně od orlovské struktury je kromě subhorizontálního uložení 

vrstev charakteristická naprostá převaha poklesů tvořících  zákonitě uspořádané systémy. 

V posledních letech byly také v karvinské části zjištěny násunové dislokace povahy 

plochých přesmyků. [1] 

2.3  Litostratigrafické členění a sled vrstev 
 

Uhlonosné spodnonamurské uloženiny ČHP se vyvinuly z podložních 

neproduktivních sedimentů hradecko-kyjovického souvrství bez zjevného přerušení 

sedimentace. Jak již bylo zmíněno výše, jsou děleny do dvou základních jednotek – 

souvrství ostravského a karvinského. Obě souvrství se od sebe výrazně liší charakterem 

usazenin, mocností, plošným rozsahem, početem i vývojem uhelných slojí. Svrchní hranice 

uhlonosných sedimentů v ČHP je všude erozní, v jejich nadloží se vyskytují sedimenty 

pokryvných útvarů, které náleží k alpsko-karpatskému pásemnému pohoří , a to k soustavě 

Vnějších Západních Karpat, nebo k autochtonnímu pokryvu. [2] 
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2.3.1 Ostravské souvrství 

Ostravské souvrství je řazeno do spodního namuru. Stáří je doloženo četnými 

faunistickými nálezy. Převládají zde mlži, následují plži, ramenonožci, hlavonožci, trilobiti 

atd. V brakických horizontech jsou zastoupeni linguloidní ramenonožci, ve sladkovodních 

horizontech převládají mlži. Značný startigrafický význam mají také nálezy. Běžné jsou 

plavuně a kapradiny. Ostravské souvrství se člení na čtyři litostratigrafické jednotky – 

vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. [2] 

Petřkovické vrstvy  

V ostravské části jsou petřkovické vrstvy mocné až 760 m, směrem k východu a 

jihu jejich mocnost postupně klesá až na 400 m, potažmo 200 -  300 m. Plošný rozsah je 

patrný z obrázku číslo 3. Převažují jemno- až střednozrnné pískovce nad ostatními 

horninami. V průzkumné praxi je někdy vyčleňována spodní a svrchní část těchto vrstev, 

přičemž rozhraní tvoří brousek sloje 032, jinak též nazývaná Leonard. V petřkovických 

vrstvách vystupuje až 63 slojí a slojek, z nichž 39 má průměrnou mocnost větší než 0,4 m. 

Uhelné sloje jsou převážně nestálé a  nahodile dobyvatelné. Jako převážně dobyvatelné lze 

označit 12 slojí. Ložisková uhlonosnost ve spodních petřkovických vrstvách je 0,63 %, 

absolutní uhlonosnost je 1,41 %. Ve svrchních petřkovických vrstvách je ložisková 

uhlonosnost 2,41 % a absolutní uhlonosnost 3,78 %. [2] 

 

 

1-sídla  
2-státní hranice 
3-hranice ČHP  
4-oblast výskytu 
petřkovických vrstev 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Obrázek č. 3 Výskyt petřkovických vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 
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Hrušovské vrstvy 

Spodní hranici hrušovských vrstev představuje v ČHP strop hlavního ostravského 

brousku, svrchní hranici tvoří strop komplexu mořských horizontů sloje Enna. Hrušovské 

vrstvy jsou členěny do dvou dílčích jednotek: spodních a svrchních hrušovských vrstev. 

(viz. obr. 4 a 5) Existence mocných faunistických horizontů je příčinou mimořádné 

mocnosti hrušovských vrstev, přesahující v ostravské části 1000 m. Rovněž v případě 

hrušovských vrstev dochází k výraznému poklesu mocnosti jednotky k východu a zejména 

k jihu. Litologicky převažují jemno- až sřednozrnné pískovce různých typů. [2] 

 
 

 

1-sídla  
2-státní hranice 
3-hranice ČHP  
4-oblast výskytu spodních 
hrušovských vrstev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4 Výskyt spodních hrušovských vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 
 

Uhelné sloje hrušovských vrstev jsou zejména ve svrchní části sledu převážně 

nestálé až nahodile dobyvatelné. Celkový počet uhelných slojí a slojek je 16 až 76, z nichž 

v průměru 43 vykazuje mocnost větší než 0,4 m. Šestnáct slojí lze považovat za převážně 

dobyvatelné, z nichž asi 10 se nalézá ve spodních hrušovských vrstvách. Ložisková 

uhlonosnost ve spodních hrušovských vrstvách je 1,45 %, absolutní uhlonosnost je 3,06 %. 

Ve svrchních hrušovských vrstvách je ložisková uhlonosnost 0,61 % a absolutní 

uhlonosnost je 1,32 %. [2] 
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Obrázek č. 5 Výskyt  svrchních hrušovských vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 

Jaklovecké vrtsvy 

Spodní hranici jakloveckých vrstev představuje strop komplexu mořských 

horizontů sloje Enna, svrchní hranici tvoří strop skupiny mořskcýh horizontů Barbory. 

Plošné rozšíření jakloveckých vrstev je uvedeno na obrázku číslo 6. V petřvaldské dílčí 

pánvi je jejich úplná mocnost 360 až 400 m, na Karvinsku je však redukována až o 35 %. 

Výrazné snížení mocnosti je patrné i k jihu a jihovýchodu.  

Ve frenštátské části se setkáváme s největší redukcí mocnosti a to o 49%. Písčitost 

je značná, ale v celku došlo během jejich ukládání ke zjemnění horninového materiálu. 

V této jednotce se setkáváme i se slojemi výrazně stálými. celkový počet uhelných slojí a  

slojek je zhruba 30, z nichž asi 14 bylo převážně dobyvatelných. Uhlonosnost 

jakloveckých vrstev je z celého ostravského souvrství nejvyšší. Absolutní uhlonosnost činí 

2,1 % až 4,5 %, ložisková 2,0 až 3,7 %. [2] 
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Obrázek č. 6 Výskyt jakloveckých vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 

Porubské vrstvy 

Spodní hranicí porubských vrstev tvoří skupiny mořských horizontů Barbory 

svrchní hranice této jednotky a celého ostravského souvrtsví je kladena do počvy sloje 

Prokop. Plošné rozmístění porubských vrstev je uvedeno na obrázku číslo 7. 

 

 

1-sídla  
2-státní hranice 
3-hranice ČHP  
4-oblast výskytu porubských 
vrstev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 7 Výskyt porubských vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 
 

Úplná mocnost porubských vrstev je známá jen z Karvinska a Frenštátska. Na 

západě Karvinska v orlovské struktuře činí 670 až 720 m, směrem k východu klesá až na 
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380 m. V podbeskydské oblasti byly zjištěny v úplné mocnosti v okolí Trojanovic, kde 

jejich mocnost nepřesahuje 340 m. Oproti všem ostatním jednotkám ostravského souvrství 

vykazují některé zvláštnosti, především mocný komplex tzv. zámeckého slepence ve 

spodní části jednotky a horizont fosilní půdy, tzv. ganistr, v podloží sloje Prokop. [2] 

  V porubských vrstvách vystupuje 11 až 41 nestálých až poměrně stálých slojí a 

slojek, z nichž v průměru 30 vykazuje mocnost větší ne 0,4 m. Zhruba 11 slojí bylo 

převážně dobyvatelných, 19 slojí místně dobyvatelných. Porubské vrstvy mají vyšší 

uhlonosnost a to aboslutní 2,21 % a ložiskovou 1,8 %. [2] 

2.3.2 Karvinské souvrství 

Narozdíl od ostravského souvrství je fauna a flora souvrství karvinského pouze 

sladkovodní a suchozemská. Převažují zde mlži, škeblovky a poměrně vzácné jsou nálezy 

hmyzu. Stratigrafické zařazení karvinského souvrství potvrzují nálezy flóry. Od sloje 

Prokop jsou to vedle běžné flóry též zástupci sigilárií i vůdčí druhy kapradinovitých 

rostlin. Karvinské souvsrtví se člení na tři litostratigrafické jendotky – vrstvy sedlové, 

sušské (spodní a svrchní) a doubravské. Karvinské souvrství se vyznačuje větší 

uhlonosností než souvrství ostravské. [2] 

Sedlové vrstvy 

Z praktických důvodů je spodní hranice vrstev kladena do počvy sloje Prokop, 

svrchní hranici tvoří počva 605/606. Biostratigraficky přísluší sedlové vrstvy svrchnímu 

namuru. Sedlové vrstvy jsou na území ČHP známy z Karvinska a z podbeskydské oblasti. 

V závislosti na litologickém vývoji se mocnost sedlových vrstev na Karvinsku pohybuje od 

50 do 320 m. Na západě Frenštátska činí mocnost nedenudovaných sedlových vrstev 175 

m. Klesá východním směrem a při okraji průzkumného území Čeladná – Krásná vykliňuje. 

Na Jablunkovsku je v pokleslé kře zachovaná část sedlových vrstev minimálně 135 m 

mocná. (viz. obr. 8) 
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Obrázek č. 8 Výskyt sedlových vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 
 

 V sedlových vrtsvách vystupuje 6 až 27 uhelnách slojí a slojek o mocnosti větší než 

0,4 m, z nichž 3 až 11 byly ve větší či menší míře na Karvinsku dobývány. S ohledem na 

nedostatek korelačních vodítek v této i dalších jednotkách karvinského souvrství jsou 

vyčleňovány na rozdíl od ostravského souvrství slojové horizonty.  

Z hlediska uhlonosnosti, mocnosti  i vývoje uhelnách slojí mjsou v sedlových 

vrstvách odlišné dva úseky. Spodní s průměrnou mocností okolo 90 m obsahuje tři až šest 

slojí s průměrnou mocností 3,5 m. Svrchní úsek s průměrnou mocností přes 135 m 

obsahuje tři až deset slojí převážně s nižší mocností, v průměru okolo 1,1 m. Nejstálejší a 

nejvýznamnější slojí uhlonosného karbonu nejen v ČHP, ale i v celé HP je bazální sloj této 

jednotky – Prokop. Absolutní uhlonosnost činí v sedlové jednotce v průměru 6,4 %, 

ložisková uhlonosnost je 6,3 %. [2] 

Sušské vrstvy 

Spodní hranice sušských vrstvev je kladena do počvy sloje 605/606, svrchní do 

počvy  sloje 804. Sušské vrstvy vystupují v úplném vývoji pouze na Karvinsku. Mocnost 

spodních sušských vrstev se pohybuje mezi 178 – 265 m , průměr činí 230 m. Mocnost 

svrchních sušských vrstev kolísá od 107 do 160 m, v průměru dosahuje 135 m. Plošné 

rozšíření sušských vrstev je na obrázcích 9 a 10.  
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Obrázek č. 9 Výskyt spodních sušských vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 

 

Litologicky navazují spodní sušské vrstvy na vývoj sedlových vrstev. Polohy 

drobnozrnných slepenců se však vyskytují jen ojediněle, a to zpravidla jen na východě 

Karvinska. Ve svrchních sušských vrstvách je již patrné zřetelné zjemnění sedimentů. Ve 

spodních sušských vrtsvách je písčitost okolo 51 %, ve svrchních vrstvách činí jen cca 22 

%.  
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2-státní hranice 
3-hranice ČHP  
4-oblast výskytu 
svrchních sušských vrstev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 10 Výskyt svrchních sušských vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 
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V sušských vrstvách lze vyčlenit sedmnáct slojových horizontů, z toho devět ve 

spodní a osm ve svrchní jednotce. Ve spodních sušských vrstvách vystupuje 15 – 28,  

v průměru 20 slojí  a slojek, z nichž 10 – 17 je dobyvatelných. Ve svrchních sušských 

vrstvách je evidováno 10 – 20 slojí a  slojek, v průměru 14, z nichž 7 – 10 bylo ve větší či 

menší míře  dobýváno. Mocnost slojí spodní jednotky je v průměru 1,7 m, dosahuje však 

až 4,6 m, mocnost slojí svrchní jednotky je v průměru 1,4 m. Uhelné sloje mají zejména ve 

spodní jednotce složitý vývoj. Poměrně často se velmi nepravidelně spojují, místy 

vykliňují  a výjimečně i vyhlušují nebo následkem eroze zcela chybí.  

Ložisková uhlonosnost ve spodních sušských vrstvách je 8,2 %, absolutní 

uhlonosnost pak 8,5 %. Ve svrchních sušských vrstvách je ložisková uhlonosnost 6,6 % a 

absolutní uhlonosnost je 6,8 %. [2] 

Doubravské vrstvy s. l. 

Spodní hranice doubravských vrstev je kladena do počvy sloje 804, svrchní hranice 

této jednotky je v ČHP vždy erozní. Jednotka byla později rozdělena na dvě části. Spodní 

část tvoří doubravské vrstvy v původním pojetí, tj. po sloj 876, svrchní část vyšší 

doubravské vrstvy. Doubravské vrstvy se vyskytují pouze v karvinské části ČHP. (viz. obr. 

11) 
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Obrázek č. 11 Výskyt doubravských vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005) 
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 Mocnost doubravských vrstev je 220 – 260 m. Podíl pískovců  v této jednotce se 

pohybuje od 39 % do 82 %. V této litostratigrafické jednotce je vyvinuto 21 až 39 slojí a 

slojek s mocností větší než 0,4. [2] 

Vyšší doubravské vrstvy představují pouze denudační zbytek původně mocnější 

jednotky. Nejvyšší známá mocnost zachovalého úseku činí 340 m. Podíl pískovců v této 

části výrazně klesá. Ve vyšších doubravských vrtsvách je vyvinuto cca 55 slojí a slojek o 

průměrné mocnosti okolo 0,3 až 0,5 m. Uhelné sloje jsou málo mocné, nestálé a často 

s hojnými proplástky. Ložisková uhlonosnost doubravských vrstev je 5,8 % a absolutní 

uhlonosnost pak 6,2 %. [2] 
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3 OSTRAVSKO Z POHLEDU ZEM ĚPISNÉHO A 
METEOROLOGICKÉHO 

Okres Ostrava se rozprostírá ve východní části České republiky v Moravskoslezském 

krajina na hranici mezi Moravou a Slezskem (viz. obr. 12). Na východě sousedí s okresem 

Karviná, na severu s okresem Opava, na západě s okresem Nový Jičín a na jihu s okresem 

Frýdek-Místek. Okres Ostrava je centrem ostravské sídelní aglomerace s vysoce 

urbanizovanou krajinou s četnými průmyslovými podniky. 

 

 

Obrázek č. 12 Mapa ČR se znázorněním města Ostravy (www.fotodokument.cz) 
 

Nejsevernější bod okresu je umístěn na 49° 54̓ 37ˮ  s. š. v poříční nivě Odry, asi 1 

km SSV od Antošovic, a nejjížnější bod se nachází na 49° 43ʼ 38ˮ  s. š. při okraji lesa, 3 km 

jižně od Nové Bělé. Nejzápadnější bod leží na 18° 06ʼ 02ˮ  v. d. v údolí potoka Porubky, 1 

km západně od okraje Krásné Pole, a nejvýchodnější bod se nachází  na 18° 22ʼ 42ˮ  při 

okraji lesa 2 km SV od Bartovic. [3] 
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3.1 Geomorfologie 

Z regionálně geomorfologického hlediska se rozkládá převážná část okresu v celku 

Ostravská pánev, která je součástí podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny. Její 

rovinný až pahorkatinný povrch má střední nadmořskou výšku 244 m. Osy Ostravské 

pánve tvoří široká Oderská  a Ostravská niva. Mezi  Oderskou a Ostravskou nivou se 

nachází okrsek Novobělská rovina na glaciálních a fluviálních štěrkopíscích pokrytých 

sprašovými horninami. Východní část okresu tvoří okrsek Orlovská plošina (viz. obr. 13). 

Plochá pahorkatina tady vznikla na glaciálních a fluviálních sedimentech a její povrch je 

v současnosti překrytý sprašovými  hlínami. Příznačným rysem georeliéfu celé Ostravské 

pánve jsou četné antropogenní tvary různého původu. [3] [17] 

 

 

 

Obrázek č. 13 Geomorfologické členění území města Ostrava 
(http://gis.osu.cz/AtlKGeomorfologie/Default.aspx) 
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Do západní části okresu vstupuje malý výběžek podcelku Oderská brána, který je 

součástí celku Moravská brána v rámci podsoustavy Západních Vněkarpatských sníženin. 

Její osu tvoří široká Oderská niva.   

Do severní části okresu zasahuje výběžek provincie České vysočiny, 

nejvýchodnější části celku Nízký Jeseník a jeho podcelku Vítkovská vrchovina a okrsku 

Děhylovská pahorkatina. Tato oblast okresu má ráz členité pahorkatiny na zvrásněných a 

rozlámaných kulmských sedimentech fundamentu  Českého masivu. Na rozvodnicích a 

vrcholech jsou zbytky holoroviny. Na skalním základu jsou ostrůvky miocénních a 

pleistocénních, především glaciálních a eolických sedimentů.  

Nejstarší tvary georeliéfu jsou nacházeny v jeho severní části v Nízkém Jeseníku, 

kde jsou zachovány zbytky holoroviny a předmiocenních říčních údolí. Na vývoj 

georeliéfu Ostravské pánve a Oderské brány měly hlavní vliv geomorfologické pochody 

v pleistocénu s pojené s dvojím zásahem pleistocenního pevninského ledovce v mindelu a 

rissu  a kryogenní pochody v průběhu nejmladší doby ledové, které vytvořily periglaciální 

georeliéf. [3] 

V Ostravské pánvi je mimořádně velké soustředění antropogenních tvarů různého 

původu, především urbánní, těžební a průmyslové. 

3.2 Klimatická charakteristika Ostravska 

Ostrava a její přilehlá oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti (MT10), která je 

charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým létem a krátkou mírně teplou a velmi 

suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky v průměru 50 až 60 dní za rok. (viz. 

obr. 14). Počet letních dnů se pohybuje v rozmezí od 40 do 50 dnů v roce. Průměrné 

teploty v měsíci lednu se pohybují od -2 do -3 °C, v dubnu od 7 do 8 °C, červenci 17 až18 

°C a říjnu mezi 7 až 8 °C. [3] 
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Obrázek č. 14 Klimatické oblasti Moravskoslezského kraje dle Quitta (Weissmanová et al. 
2004) 

 

 Z dlouholetého pozorování klimatologické stanice Českého hydrometeorologického 

ústavu se sídlem v Ostravě-Porubě za období 1968 až 1997 vyplývá, že průměrná doba 

slunečního svitu je zde 1594,2 hodin za rok, přičemž v červenci je to 223,1 hodin a 

v prosinci 41,3 hodin. Průměrná roční teplota vzduchu činí 8,4 °C, a to v červenci 18,3 °C 

a v lednu - 1,4  °C. Průměrné roční srážkové úhrny dosahují 700 mm (viz. obr. 15), 

přičemž v červenu v průměru spadne 95,6 mm srážek a v lednu 28,4 mm. Průměrný 

sezónní počet dní se sněžením se pohybuje mezi 40 – 70 dny. Průměrná roční relativní 

vlhkost vzduchu na území Ostravska je 75 – 80 % a průměrný roční výpar z vodní hladiny 

se  pohybuje v rozmezí 650 – 700 mm. Průměrná roční rychlost větru je 2 - 3 m·s-2 a 

v některých částech Ostravy dosahuje až  4 m·s-2.  [5] 
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Obrázek č. 15 Průměrné roční srážkové úhrny v ČR (ČHMÚ, Atlas podnebí ČR, 2007) 
 

 Velké zastoupení průmyslu na Ostravsku má za dlouhá léta na svědomí velkou 

produkci emisí, jenž negativně ovlivňovaly a stále ještě ovlivňují kvalitu životního 

prostředí i ve velmi odlehlých oblastech.  

3.3 Hydrologické poměry   

Územím města protékají celkem čtyři řeky – Odra, Opava, Ostravice a Lučina (viz. 

obr. 16). Opava, která je největší levostranný přítok horního toku Odry na území České 

republiky, se vlévá do Odry u Třebovic,  pravostranná Ostravice u Landeku a Lučina ústí 

jako pravostranný přítok do Ostravice v centru města u výstavního a obchodního areálu 

Černá louka. Ostrava se tedy nachází na hydrografickém uzlu říční sítě horního toku Odry 

a náleží k úmoří Baltského moře.  

 



Jan Dvořák: Vliv těžební činnosti na ovzduší Ostravska 

2010  23 

 

Obrázek č. 16 Říční síť na území města Ostrava (www.vodackyportal.cz) 
 

 Z drobných toků se na území města, v Ostravě-Svinově, vlévá do Odry ještě např. 

Porubka, která pramení severovýchodně od obce Pustá Polom, 434 m. n. m. Další potoky 

jsou více, méně využívány k odvádění odpadních vod, jiné pak slouží jako přivaděče 

užitkové vody  do průmyslových závodů, nebo jsou překryté a protékají pod městskou 

zástavbou. [3] 

V druhé polovině 20. století začaly výrazně vzrůstat nároky na vodu pro průmysl a 

pro zásobování rostoucího počtu obyvatelstva nejenom v Ostravě, ale v celé ostravské 

industriální oblasti. Propojením údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance vznikla první 

vodárenská soustava v České republice, tzv. Ostravský oblastní vodovod. 

Vodohospodářská soustava změnila průtokový režim toků a jejich další hydrologické 

vlastnosti jako například teplota vody, ledové jevy, splaveninový režim, kvalita vody atd.  

Na území města Ostravy je z hlediska vodárenského využití nejvýznamnější 

hydrogeologickou strukturou zábřežské subglaciální koryto. Podzemní voda je jímána 

soustavou hlubších vrtů z kolektoru kvartérních glacilakustrinních úísků, které jsou 

dotovány převážně infiltrací z Odry. Vodárenská kapacita jímací území v lokalitách Nová 
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Ves a Dubí a úpravy vod dosahuje 240 l·s-1. Vodní toky v Ostravě i v celé ostravské 

průmyslové oblasti jsou značně ovlivněny po stránce chemické, biologické i fyzikální 

(oteplené odpadní vody – tepelné znečištění) zejména odpadními vodami průmyslovými a 

komunálními. Dle kyslíkového režimu náleží převážně do IV. a V. třídy klasifikace jakosti 

povrchových vod, tzn. jejich voda je silně až velmi silně znečištěná. [3] 

Na území Ostravy se též vyskytují rybníky, například Dymač ve Svinově, Heřmanický 

rybník, dále zatopené štěrkovny a zvodnělé poklesové kotliny, ale ne v takové míře jako na 

území Karvinska.   
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4 HISTORIE T ĚŽBY ČERNÉHO UHLÍ A JEHO 
ZPRACOVÁNÍ 

Přestože historie využívání uhlí na Ostravsku začala před 23 000 lety, kdy se na vrchu 

Landek v Ostravě-Petřkovicích pálilo uhlí z výchozů slojí na ohništi, spadá těžba uhlí až 

do 2. pol. 18. století. Nález uhlí a zahájení těžby v hornoslezské pánvi byl hnacím motorem 

první průmyslové revoluce a rozvoje těžkého průmyslu ve století dvacátém. 

4.1 Počátky dolování na Ostravsku 

. Počátky dolování uhlí byly na Ostravsku narozdíl od jiných revírům českých zemí 

opožděny jednak vlivem poměrné hospodářské zaostalosti krajiny, jednak díky existenci 

poměrně značných zásob dřeva v lesích ve velké části regionu. Důležitá byla také tradice, 

konzervatismus a nedůvěra novému palivu, které zavánělo peklem. 

Iniciativu při zahájení kutání a těžby uhlí projevilo na Ostravsku jen několik 

jedinců, vedených buď nejasnou nadějí na zisk z nového paliva, nebo vidinou na uznání a 

povýšení u těch kteří pátrali po uhlí z pověření vrchnosti nebo státu. V obou případech 

měla značný vliv neujasněnost hospodářského významu uhlí v zaostalé agrární krajině. 

Tento význam se v naději o zisk obvykle přeháněl, mimo jiné proto, aby se dosáhlo 

podpory státu při dolování.  

Zdá se že právě na Ostravsku se bez hlubšího uvážení odbytových poměrů podlehlo 

významu dvorských úřadů, které už v polovině 18. století obecně doporučovaly pátrat po 

uhlí jako palivu, které nahradí dřevo, v některých  částech monarchie rychle ubývající. 

První pokusy najít uhlí začaly na severní Moravě a v těšínském Slezsku v 50. letech 

18. století, není však známo kde přesně bylo uhlí nalezeno. První ověřený a lokalizovaný 

nález pocházel z roku 1763 z Polské (dnes Slezské) Ostravy, kde po uhlí pátral c. k. 

šichmistr J. A. Alis, vyslaný sem úřadem v Kutné Hoře. Uhlí tehdy zkoušeli zámečníci a 

kováři v Opavě, dolování však nebylo zahájeno, protože o nové palivo nebyl zájem. [4] 

Na začátku 80. let, v roce 1782 začal na svých pozemcích na Landeku 

v Petřkovicích na Hlučínsku s dobýváním uhlí baron Johan Adam Grutschreiber, jehož 

podnikání  se poměrně dost rozvinulo. Uhlí se prodávalo do přilehlé části Pruska, ale také 
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do Krnova, Opavy a Těšínska, a cenou mohlo konkurovat dřevěnému uhlí. Bylo prý 

dokonce levnější a zdá se, že je řemeslníci v uvedených městech poměrně pravidelně 

užívali. Dřevo v té době už zdražilo a uhlí se v některých městech stávalo vyhledávaným 

palivem pro kovářskou a zámečnickou výrobu.  

Po technické stránce byly první uhelné doly na Ostravsku stejně jako jinde dost 

jednoduché. Lutz i Kühlenz byli sice bánští odborníci, dobře znalí rudného dolování a také 

těžařstvo mlynáře Augustina si dovedlo najmout znalce, který práci řídil, při dobývání 

většinou pracovali kvalifikovaní horníci z rudných dolů, takže mělo určitou úroveň, ale 

těžilo se z malých hloubek, aby se nemusela čerpat voda a tak stačila jednoduchá zařízení.  

Při kutání a těžbě Polské Ostravy se však mluví o výdřevě, nešlo tedy o pouhé 

primitivní mělké jámy nebo štoly, které se v počátcích  dolování uhlí často užívaly, aby 

náklady byly co nejnižší. I na Landeku v západní části revíru se při dobývání pomocí štol 

zřejmě musela používat výdřeva, to znamená vyspělejší technika.  

Pravidelná těžba byla na Ostravsku zahájena v 80. a 90. letech 18. století na třech 

místech v režii feudálů, z nichž Wilczek a Larisch představovali rozsahem svých majetků i 

úředním a společenským postavením jedny z nejvýznamnějších šlechticů v zemi. [4] [16] 

4.2 Těžba v období průmyslové revoluce 

Ve 30. letech 19. století bylo Ostravsko stále ještě idylickou venkovskou krajinou, 

jejíž vzhled vznikající uhelné doly příliš nenarušily. Malé rumpálové šachtičky (viz. obr. 

17) připomínaly spíš venkovské sušárny na ovoce a provoz kolem nich byl asi stejně rušný 

jako kolem pískovníků nebo malých „polních“ cihelen. Moravská Ostrava byla významné 

odlehlé městečko, které bylo známé jenom svými velkými dobytčími trhy, kam přiháněli 

skot a koně obchodníci z východu.  



Jan Dvořák: Vliv těžební činnosti na ovzduší Ostravska 

2010  27 

 

Obrázek č. 17 Kutací práce za pomoci rumpálu (www.smiseme.webzdarma.cz) 
 

Počátek skutečného rozmachu ostravsko-karvinského revíru znamenalo teprve 

založení Vítkovických železáren (tehdy Rudolfova huť) a jejich rychlý rozvoj (viz. obr. 

18). Desetiletí 1825 – 1835, do něhož spadá jejich vznik a počátky, přineslo růst roční 

uhelné těžby na Moravě a ve Slezsku z 167 000 q (quarter) na 360 000 q, tj. přibližně 

dvojnásobek, a dalších deset let do roku 1845 až na 1 825 000 q, tj přibližně na další 

čtyřnásobek. Hlavní podíl na tomto vzestupu mělo Ostravsko. [4] 

 

Obrázek č. 18 Vítkovická huť kolem roku 1850, litografie E. W. Knippel (Brosch O., 2005) 
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Zatímco od roku 1828 do roku 1836 byla ve Vítkovicích v provozu jen rafinerie 

surového železa, používající ovšem při pudlování již kamenného uhlí, rychlý rozvoj 

spotřeby uhlí nastal zvlášť od roku 1836, kdy byla v závodě uvedena do provozu vysoká 

pec užívající kamenouhelného koksu. V roce 1830 získal podnik spoluúčast na 

Wilczekových dolech a v roce 1834 najalo celé tyto doly Vídeňské těžařstvo v čele 

s bankéři Heinrichem Geymülerem a baronem Salomonem Mayerem Rothschildem, které 

se zároveň stalo nájemcem Vítkovických železáren. Tím se v ostravské oblasti začalo 

uplatňovat průmyslové podnikání velkého stylu, k němuž neměl nikdo z místních 

podnikatelů dostatek financí, kvalifikace ani chuti. Nájem Vítkovický železáren byl jen 

jednou z částí plánu na průmyslové a hospodářské využití severní Moravy a dalších území 

vídeňským bankovním kapitálem. Hlavním článkem tohoto plánu byla výstavba první 

parní železnice v Rakousku, Císařsko-královské privilegované Severní dráhy 

Ferdinandovy a Vítkovické železárny měly zajistit kolejnice a ostatní železniční materiál 

potřebný k výstavbě  trati a následně i k provozu. [4] 

Těžba v ostravsko-karvinském revíru stoupla jen v letech 1833 až 1841 čtyřikrát. 

Hlavním odběratelem uhlí byla stále ještě vítkovická huť, ale uhlí se ve větší míře začínalo 

vedle Opavy dodávat stále pomocí provazů, také do ostatních slezských měst a později do 

moravských cukrovarů a železáren, které zčásti předcházely na koksové hutnění.  

Jak již bylo uvedeno, zpočátku se dolovalo od výchozů slojí na povrchu a jen 

v malých hloubkách, kde stačilo odvodňování pomocí štol. Později však bylo třeba 

pronikat do větších hloubek. Tím se přicházelo na další uhelné sloje, jejichž vzájemná 

poloha a charakter celého ložiska se ovšem poznávaly teprve postupně. Ve 30. a 40. letech 

19. století byla Ostrava nejvíce prozkoumána v oblasti Landeku a Petřkovic. Posléze byly 

pozornost zaměřena na střed pánve, Moravskou Ostravu, Vítkovice, Petřvald a teprve až 

od 50. let 19. století na Karvinskou a východní část revíru. [4] 

4.3 Uhelný revír v období 1914-1938 

Hlavním rysem válečného hospodářství Rakousko-Uherska bylo především zvýšit 

výrobu železa a oceli, jakožto základních surovin pro zbrojní průmysl. K tomu se však 

vázalo i úsilí o maximální těžbu uhlí, jehož dodávky pro civilní odvětví byly omezovány, 

aby zůstala příslušná zásoba pro hutě. Uhlí se dodávalo přednostně do koksoven. Dodávky 
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uhlí z německého Horního a Dolního Slezska do Rakousko-Uherska přitom brzy po 

začátku války klesly, takže se projevoval citelný nedostatek paliva. To bylo výhodné pro 

ostravské těžaře, poněvadž doly během celé války prožívaly do té doby nevídanou převahu 

poptávky nad nabídkou. 

Někdejší situaci ostravsko-karvinských dolů v roce 1918 popsal v rukopisném 

materiálu pozdější ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů ing. dr. mont. E. Šebela: 

„Zdárný rozvoj těžkého průmyslu na Ostravsku, jevící se zvláště utěšeně na začátku tohoto 

století, byl kritickým rokem 1914 jako jiná průmyslová odvětví rázem přerušen a zastaven 

na více než čtyři roky. Nelze říci, že by jeho výroba utrpěla válečnými léty újmu, avšak 

právě proto, že přemrštěné válečné požadavky-dosažení nejvyššího výkonu s nejmenším 

počtem lidí v nejkratší době – bránily jakémukoli rozvážnému plánovitému a mnohdy i 

odbornému hospodářství. Proto se nedá v této době mluviti o rozvoji v pravém slova 

smyslu, i když občas bylo dosaženo úspěchu, neznámého dosud při pravidelné výrobě. 

Závody byly nuceny pracovati celé týdny i měsíce i roky nepřetržitě, takže nebylo času ani 

na dodržení předválečných zásad úspěšného vedení podniku, natož aby bylo možno 

věnovati se studiu nových směrů a zaváděti je do výroby... Na doly byly po celou dobu 

kladeny mimořádné nároky. S klesajícím počtem osazenstva byla požadována stále větší 

těžba, kterou si vynucovala zvlášť zvýšená činnost a produkce průmyslu hutního a 

železářského... Vinou těchto a jiných neméně závažných válečných požadavků ocitly se 

naše doly na konci světové války v zuboženém stavu.“ [4, str. 82] 

Poměry v ostravsko-karvinském revíru byly po ukončení války poznamenány 

důsledky válečného hospodaření, dezorganizací výroby i prodeje, vyčerpaností uhelných 

zásob v otevřených slojích, zanedbaností důlních zařízení a fyzickým vyčerpáním horníků. 

Vznik Československé republiky přinesl především výraznou změnu poměrů na 

trhu. Nový stát představoval v porovnání s rozlohou rakousko-uherské monarchie poměrně 

malé území, jenž i přes přítomnost poměrně rozsáhlého průmyslu s jeho vysokou 

spotřebou černého uhlí, potažmo koksu, nemohlo naplnit výrobní možnosti domácích 

uhelných revírů. O uplatnění na československém trhu také začali usilovat i zahraniční 

konkurenti, u černého uhlí v prvé řadě těžařstva z Polska a u koksu pak těžařstva 

z Německa. Spotřebu uhlí na tuzemském trhu omezovaly též snahy podnikatelů 

v průmyslu k úspornosti a racionálnímu hospodaření teplem a energií.  Bylo nutno hledat 
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odbytiště i za hranicemi státu, kde však byla konkurenční schopnost československého uhlí 

vystavena ještě tvrdším podmínkám.  

Teritoriálně excentrická poloha, kterou OKR zaujal na tuzemském trhu po vytýčení 

československých hranic a také poměrně vysoké dopravní tarify Československých 

státních drah předurčovaly dosah nejvýhodnějšího uplatnění uhelné produkce z revíru – 

v samostatné ostravské průmyslové oblasti a v dalších průmyslových centrech na Moravě a 

ve Slezsku.  

Prioritní sepětí revíru s vysoce průmyslovou ostravskou oblastí, ve které byly 

v období první ČSR prodány asi dvě třetiny ostravsko-karvinského uhlí vyexpedovaného 

v tuzemsku, zůstávalo trvalou předností dalšího vývoje dolování uhlí na Ostravsku. [4] 

4.4 Ostravsko-Karvinský revír v letech 1938-1945  

Následkem mnichovské dohody se ocitl ostravsko-karvinský revír v nových 

historický podmínkách, které přetrvaly až do osvobození ČSR v květnu roku 1945. 

Hlavním rysem bylo především rozbití dosud jednolitého území ostravské oblasti mezi 

rozdílné politické celky: doly Anselm (viz. obr. 19) a Oskar v Petřkovicích byly spolu 

s celým Hlučínskem začleněny přímo do německé říše. V průběhu 2. světové války bylo 

povinností tamních mužů narukovat do wermachtu což poznamenalo vývoj obou dolů. 

Těšínská část ostravsko-karvinského revíru byla v říjnu roku 1938 přiřknuta Polsku, po 

jeho obsazení nacisty v září roku 1939 byla považována za součást hornoslezské uhelné 

pánve. Zbývající část ostravsko.karvinského revíru, která zůstala součástí Česko-

Slovenska, představovala celkem 14 důlních závodů a pět koksoven. Rozdělení OKR na 

podzim roku 1938 způsobilo potíže především v odbytu, vzájemné koordinaci vývoje dolů 

jednotlivých společností ve výši těžby i produktivitě práce atd. Z hlediska dalšího vývoje 

však mělo větší význam postupné zapojení rozdělených částí revíru do sféry německého 

válečného hospodářství. [4] 
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Obrázek č. 19 Důl Anselm v Petřkovicách roku 1920 (www.hornicky-klub.info/index.php) 
 

 Po začlenění OKR do ekonomického života německé říše se nacisté zaměřili na 

rozšíření možností využívání zásob velmi kvalitního a zejména koksovatelného uhlí. Toho 

bylo možno dosáhnout jednak rekonstrukcí a modernizací stávajících dolů, jednak 

využitím dosud neotevřených uhelných zásob v nových důlních polích. V rámci státně 

řízené ekonomiky byla zjednána náprava dosavadního neutěšeného stavu podnikatelské a 

investiční strategie, o niž už v letech předmnichovké republiky usilovala i část báňských 

odborníků a těžařstva. Nacistická řízená ekonomika vycházela z důsledného uplatňování 

centrálního plánování a řízení výroby, pohybu pracovních sil, rozdělení odbytu a exportu. 

Potlačovala základní principy kapitalismu volné soutěže, především roli trhu a konkurence. 

Nutno však  podotknout, že nezasahovala do soukromovlastnických vztahů. [4] 

Avšak po neúspěchu v tzv. „bleskové“ války a její přechod ve válku „totální“ 

přiměl nacisty k některým zásadním změnám také v oblasti ekonomické a sociální politiky. 

Válečné tažení se protahovalo a možnosti využití nových zdrojů nerostného bohatství na 

Východě se v souvislosti s neúspěchy nacistů na území SSSR začalo jevit jako 

nedosažitelné. Z tohoto důvodu pak význam středoevropských revírů pro nacistické 
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hospodářství stoupal. V této fázi války věnovali nacisté své finance především na nepříliš 

nákladná vylepšení, která měla okamžitý efekt. Během totalitní války však bylo v 

ostravsko-karvinském revíru dosaženo maximálních výsledků těžby. 

Problémy jenž se postupně hromadily v obou částech revíru  od roku 1942 do 

počátku roku 1944, vyvrcholily v závěrečné etapě války kdy se fronta přenesla na 

okupovaná území Evropy. Nacisté se snažili udržet těžbu na co nejvyšší úrovni, poněvadž 

význam pro válečné hospodářství se ztrátou všech významnějších průmyslových základen 

vzrůstal. Nacisté však už neměli dostatek prostředků ani času na dokončení investičních 

celků, plánovaných ve výstavbě a modernizaci dolů. Bezohledné čerpání zásob a 

přetěžování jak materiálových tak lidských zdrojů vedlo k prudkému zvratu ve vývoji 

těžby. Během bombardování v roce 1944 byla řada závodů poškozena a v průběhu prvního 

čtvrtletí roku 1945 se těžba i výroba v OKR postupně hroutila. [4] 

4.5 Ostravsko-karvinský revír od roku 1945 do současnosti 

Nacistická okupace zanechala našemu národnímu hospodářství řadu problémů. Jeho 

výrobní základna byla značně narušena válečným hospodářstvím. Některá odvětví, mezi 

nimi i ta, která byla preferována protože sloužila válečným potřebám nacistického 

Německa, se ještě před skončením války totálně zhroutila. Objem průmyslové výroby 

degradoval na 50% předválečné úrovně.  

Dekretem prezidenta republiky č.100 Sb. ze dne 24.10.1945 Edvardem Benešem 

bylo znárodněno veškeré nerostné bohatství republiky a v  báňském sektoru vznikl mamutí 

národní podnik – Československé doly. V letech 1945-1948 probíhala v revíru restaurace 

jeho výrobně technické základny na předválečnou úroveň. Doly značně poškozené 

válečným hospodářstvím, prodělávaly tak svou obnovu. Národní hospodářství bylo 

poznamenáno neuspokojenou poptávkou po investičním a spotřebním zboží. Oživení 

průmyslu a zajištění tepla lidem vyžadovalo minimálně předválečnou výši těžby. [16] 

Násilným převzetím státní moci Komunistickou stranou Česko-slovenskou v únoru 

roku 1948 a naplněním obnovy průmyslového potenciálu na předválečnou úroveň 

vstoupilo Česko-slovensko do nové etapy své historie a to i v oblasti dobývání uhlí.  
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Od roku 1949 do roku 1960 probíhala etapa kapacitního rozvoje revíru. Koncem 

roku 1952 se ukázalo, že úkoly zvýšeného pětiletého plánu nebudou v řadě odvětví 

průmyslové výroby splněny, v oblasti těžby nevyjímaje. V období druhé pětiletky těžba 

neustále rostla. Za celou druhou pětiletku vytěžily doly OKR 95,2 mil. t, což je výsledek o 

20,1 mil. t více než v období pětiletky první. V tomto období došlo k investičnímu rozvoji 

a výstavbám nových dolů, například důl ČSM ve Stonavě, hloubení jam v Paskově a také 

rekonstrukce dolů na střední hloubky na dolech Julius Fučík, Ludvík, Generál Jeremenko, 

Hlubina, Vítězný únor a Stachov. Rozšíření geologického průzkumu umožnilo revíru 

expandovat hornickou činností za jeho dosavadní hranice. [4] 

V rámci třetí pětiletky  byla vyžadována vyšší těžba uhlí vhodného pro koksování, 

jehož jedinými producenty byly ostravsko-karvinské doly. Těžba v tomto období 

vykazovala s výjimkou roku 1961, kdy došlo k důlnímu neštěstí na Dole Dukla a vyřadilo 

tak část důlního pole dočasně z provozu, trvalý, avšak nerovnoměrný růst. Po této největší 

důlní katastrofě na našem území po druhé světové válce byla zavedena celá řada 

ekonomických, technických a organizačních opatření, která dodnes tvoří důležitou součást 

bezpečnostních předpisů.  

Byla zřízena nová funkce požárníků u pásových dopravníků, poněvadž příčinou 

rozsáhlého důlního požáru s tragickými následky bylo zahoření manžetou zablokované 

vrchní větve gumového potahu pásového dopravníku, způsobené jeho zahřátím při tření o 

povrch tažných válců pohonné stanice na zápalnou teplotu v nepřítomnosti pracovníků. Do 

organizační struktury dolů byla zařazena funkce požárních důlních techniků a zavedena 

pachová signalizace nebezpečí merkaptanem. Hořlavé gumové potahy pásových 

dopravníků byly v krátké době na všech soupravách v dole nahrazeny potahy z nově 

vyvinutého nehořlavého materiálu. Byly zrušeny benzinové indikační lampy a zavedeny 

interferometry pro plamennou indikaci metanu. Mezi dnes již legendární přepravníky 

mimo důlní prostory patřily i uhelné lanové dráhy. (viz obr. 20 a 21) 
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Obrázek č. 20 Doprava uhlí lanovou dráhou nad kaloveckou kolonií ze Slezské Ostravy 
  na koksovnu Karolinu, Foto K. Kubala (Kolektiv autorů, 2003) 

 

 

Obrázek č. 21 Uhelná lanová dráha přes Ostravici, Foto Ostravské muzeum (Kolektiv 
autorů, 2003) 

 

Během dalších 30 let se roční těžba uhlí v ostravsko-karvinském revíru pohybovala 

okolo 22 - 24 tis. t za rok. Tento trend se držel až do začátku devadesátých let. Po listopadu 

roku 1989 nastaly v oblasti ostravsko-karvinského revíru velké zvraty. Postupně byl 

přehodnocen ze strany vlády ČSFR a později ČR přístup k hlubinnému hornictví. Tehdejší 
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vláda preferovala udržení těžby méně ekologického hnědého uhlí na severu Čech a 

dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Začala realizace tzv. útlumového programu revíru a 

těžba byla zastavena zejména na ekonomicky méně efektivních dolech v  ostravské části 

revíru a v části revíru karvinského. Rychle a nenávratně byly uzavřeny Doly Ostrava, 

Heřmanice, Odra, Fučík, František a následně probíhá postupný útlum Dolu Paskov. 

Vysokou daní za překotné uzavírání šachet byla nezaměstnanost a nárůst kriminality. [4] 

4.6 Vliv t ěžby v OKR na životní prostředí 

Vliv hornické činnosti na životní prostředí je dlouhodobým jevem v každé těžební 

oblasti. Hlubinná těžba uhlí vede k vytváření podzemních dutin vzniklých vytěžením 

uhelných slojí, které jsou během kratší či delší doby zavalovány nadložními horninami, 

čímž dochází ke klesání terénu. Kámen z otvírek a příprav a hlušina vznikající po úpravě 

uhlí jsou využívány k plošné asanaci poddolovaného území a byly ukládány na odvalech. 

Spočítat množství vytěženého kamene a hlušiny od počátku dobývání v OKR je velice 

těžké, ale odhaduje se že bylo vytěženo cca 0,8 až 0,9 mld. t hlušiny. Ukončení těžby uhlí a 

následná likvidace dolů zatopením a zasypáním jam v letech 1991-1993 v ostravské části 

ČHP vyvolaly potřebu udržení hladiny podzemních vod. K tomu slouží centrální čerpání 

důlních vod v jámě bývalého závodu Generál Jeremenko Dolu Ostrava.  

Od neštěstí výbuchu metanu  na dolech Jan a Františka v roce 1894 bylo uzákoněno 

sledování výskytu metanu v dolech OKR. Po ukončení těžby v OKR byl na Ostravsku 

vybudován regionální odplyňovací systém. Údajů o emisích prachu vzniklého báňským 

provozem je poměrně málo, nebo nejsou údaje mezi sebou srovnatelné. Podíl prašnosti 

emisí z báňského provozu na celkové průmyslové produkci prašných emisí v regionu činí 

pro rok 1969 11,1 %, 1970 15,5% a v roce 1980 13,7 %. Jako vedlejší produkt úpravy uhlí 

flotací vznikaly uhelné kaly. Ty byly ukládány jako suspenzní kal do usazovacích nádrží – 

odkališť. Po vytěžení kalů byly a stále jsou realizovány následné rekultivace 

(vodohospodářská, lesnická, zemědělská). [4] 

Rozhodně lze říci, že vliv přímé hornické činnosti na životní prostředí v ostravském 

průmyslovém regionu se projevil velice výrazně. Především trvalými změnami povrchu a 

paradoxně provázeným vznikem nových biotopů. Dále negativním účinkem časově 
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omezeným působením hořících odvalů, čerpáním mineralizovaných vod a emisí metanu a 

prachu.  
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5 ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ OSTRAVSKA 

V 90. letech minulého století došlo k podstatnému zlepšení kvality ovzduší vlivem 

útlumu průmyslu, investic do nových technologií a zavedením nové legislativy týkající se 

ochrany ovzduší. Zlepšování se ale zastavilo přibližně na úrovni roku 2001 a je patrné i 

mírné zhoršení. Oblast Ostravska a Karvinska tedy patří i nadále nejen k nejzatíženějším 

oblastem v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy, a to hlavně ve znečištění ovzduší 

suspendovanými částicemi PM10. Pod roční limitní imisní hodnoty poklesly hlavně 

koncentrace SO2 a NOx, ale u PM10, těžkých kovů obsažených v polétavém prachu a u 

polycyklických aromatických uhlovodíků jsou přípustné limity stále překračovány. 

Oblast je hustě osídlena a vyznačuje se vysokou koncentrací průmyslu. K imisnímu 

zatížení tak kromě dopravy a lokálních topenišť (vytápění nekvalitními pevnými palivy), 

které jsou hlavními zdroji PM10 i v ostatních regionech, přistupují emise hlavně z hutního 

průmyslu, průmyslu zpracování paliv a také přenos z Katovické oblasti z Polska. K situaci 

přispívá i charakteristická geografie oblasti, tedy Moravská brána a Ostravská pánev. 

5.1 Legislativa v ochraně ovzduší  

V této diplomové práci jsou rozebrány stávající právní předpisy souvisejících s 

problematikou emisí a imisí a jejich použitelnost při ochraně ovzduší na území 

Statutárního města Ostravy. 

5.1.1 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Ten je doplněn celou řadou prováděcích 

předpisů ve formě nařízení vlády, nebo vyhlášek MŽP ČR. Zákon stanoví zejména práva a 

povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství 

látek, které znečišťují ovzduší, poškozují ozonovou vrstvu a působí klimatické změny, 

působnost správních orgánů a opatření k nápravě a sankce. [12] 
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Dle současné právní úpravy dané zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) se zdroje znečišťování dělí na: 

• mobilní 

• stacionární 

Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně 

přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto 

motory slouží k vlastnímu pohonu, nebo jsou zabudovány jako nedílná součást 

technologického vybavení. Jde zejména o: 

• dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, drážní vozidla a stroje, letadla a 

plavidla 

• nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné stavební stroje a 

zařízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, zemědělské 

a lesnické stroje, zařízení na údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné skútry a jiná 

obdobná zařízení 

• přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky a 

pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky 

Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je zařízení spalovacího či jiného 

technologického procesu, které znečišťuje, nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, 

lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, jakož i 

plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují, nebo mohou 

způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a 

další obdobné zařízení nebo činnost. 

Stacionární zdroje se dělí: 

a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie: 

• zvláště velké 

• velké 

• střední 

• malé 
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b) podle technického a technologického uspořádání na: 

• zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za 

účelem využití uvolněného tepla, (dále jen spalovací zdroje) 

• spalovny odpadů b a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro 

spoluspalování odpadu 

• ostatní stacionární zdroje (dále jen ostatní zdroje) 

 

Spalovací zdroje se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do těchto 

kategorií: 

• zvláště velké spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém 

tepelném příkonu 50 MW a vyšším bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému 

výkonu 

• velké spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném 

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

• střední spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném 

výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně 

• malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném 

výkonu nižším než 0,2 MW 

 

Spalovny odpadů patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních 

zdrojů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na: 

• spalovny nebezpečného odpadu 

• spalovny komunálního odpadu 

• spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu 

K ostatním zdrojům náleží také spalovací zařízení procesních ohřevů, u kterých 

jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími 

látkami emitovanými technologickým procesem. [12] 
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Mimo výše uvedené členění zdrojů v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 

86/2002 Sb., je v odborné praxi používáno i rozdělení zdrojů dle tzv. Registru emisí a 

zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) (viz. tab. 1). Stacionární zdroje jsou zahrnuty v 

dílčích souborech REZZO 1 - 3, mobilní zdroje jsou začleněny v dílčím souboru REZZO 

4. Správou databáze REZZO za celou Českou republiku je pověřen Český 

hydrometeorologický ústav.  

 

 

Tabulka č. 1 Kategorizace REZZO (Škarková et al., 2005) 
 

V návaznosti na výše uvedené je možno pro jednotlivé kategorie zdrojů 

znečišťování ovzduší nalézt odpovídající autoritu, která povoluje výstavbu nového zdroje, 

dohlíží na provoz zdroje a případně uděluje sankce za porušení podmínek provozu. 

Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému 

Země vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší: 

• Ministerstvo životního prostředí 

• Ministerstvo zdravotnictví 
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• Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

• Česká obchodní inspekce 

• celní úřady 

• kraje 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

• obce 

5.1.2 Smogová vyhláška 

Velkým přínosem pro Ostravu, respektive pro celý Moravskoslezský kraj by mohla 

být tzv. smogová vyhláška č. 373/2009 Sb. vztahující se na oxid dusičitý, oxid siřičitý a 

přízemní ozón s rozšířením o prachové částice PM10 , která platí již od 19. listopadu 2009 a 

kterou se upravuje vyhláška č. 553/2002 Sb. ČHMÚ zatím nemůže podnikům nařídit 

omezení výroby, tudíž jde v podstatě jen o zesílené varování. Prach patří od listopadu 2009 

mezi škodlivé látky, kvůli kterým je možné nařídit podnikům omezení výroby, avšak firmy 

se zatím nemají v takovém případě čím řídit. Znečišťovatelé musí v budoucnu vypracovat 

své regulační řády a odevzdat je ke schválení inspekci životního prostředí. Až po schválení 

začne tato změna skutečně platit. [19] 

5.1.3 Předpisy EU 

Řada povinností v oblasti ochrany ovzduší má svůj základ v předpisech Evropské 

unie, zejména v tzv. směrnicích. Tou nejdůležitější byla ještě donedávna rámcová směrnice 

č. 96/62/EC o hodnocení a řízení kvality ovzduší, která je doplněna čtyřmi tzv. dceřinými 

směrnicemi. Tyto směrnice stanovovali zejména limity pro znečištění ovzduší, způsob 

hodnocení a informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. Avšak tyto směrnice jsou od roku 

2010 nahrazeny směrnicí 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu. Dalším podstatným předpisem je tzv. směrnice o národních emisních stropech (č. 

2001/81/ES).  
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5.2 Monitoring ovzduší na území města 

Na území města bylo k roku 2010 provozováno 7 monitorovacích stanic, z nichž 5 

je provozováno ČHMÚ a 2 Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (viz. obr. 22). 

V minulých letech byla síť měřících stanic radikálně optimalizována z důvodu poskytování 

potřebných informací státním orgánům, podle požadavků směrnic Evropské unie, kvůli 

závazkům plynoucích z mezinárodních dohod ČR v oblasti ochrany ovzduší a z důvodu 

inovace techniky vykazující zvyšující poruchovost. 

 

Obrázek č. 22 Rozmístění monitorovacích stanic na území města Ostrava 
(http://gis.osu.cz/atlas/ovzdusi_4_1.html) 

 

Zdravotní ústav díky financím z fondu Evropské unie pro regionální rozvoj v rámci 

Operačního programu Životní prostředí navíc v tomto roce chystá spuštění Informačního 

systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji. Tento projekt má zmapovat 
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situaci v celém kraji, s ohledem na dopad průmyslového znečištění na kvalitu ovzduší. 

Proto bude zaměřen i na látky, které se obvykle neměří a nejsou o nich dostatečné 

informace, jako jsou například dioxiny, nebo některé těžké kovy. Hlavní unikátnost tohoto 

projektu spočívá v plošném rozsahu monitoringu, který zahrnuje 39 bodů v celém kraji.   

V systému budou 3 měřící stanice stálé, na kterých bude probíhat měření 

nepřetržitě po celý rok a 36 míst pro umístění stanic mobilních. Tyto přístroje mají podobu 

malých skříněk, které se dají jednoduše přenášet a uchytit třeba na zábradlí mostu nad 

silnicí nebo na stožáry. Zdravotní ústav plánuje, že testovací provoz spustí v polovině 

tohoto roku avšak ostrá měření pak chce zahájit v roce 2011. [21] 

5.3 Charakteristika škodlivých látek v ovzduší Ostravska 

Znečišťující látky a jejich koncentrace v ovzduší Ostravy a okolí se v průběhu 

vývoje průmyslu a změn v legislativě  měnily, avšak některé z těchto látek jsou na 

Ostravsku problémem přetrvávající desítky let.  

Níže je uveden výčet všech znečišťujících látek, jejich vznik a základní 

charakteristika. Pro některé z těchto látek jsou dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o 

sledování a vyhodnocování kvality ovzduší stanovené imisní limity a cílové imisní limity 

pro ochranu zdraví. (viz. tab. 2) 

 

Tabulka č. 2 Imisní limity vybraných znečišťujícíh látek (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.) 
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5.3.1 Oxid siřičitý (SO2) 

Oxid siřičitý emitovaný z lidské činnosti vzniká hlavně spalováním fosilních paliv 

(převážně uhlí a těžkých olejů) a při tavení rud s obsahem síry. Vulkány a oceány jsou 

hlavním globálním přírodním zdrojem, avšak jejich podíl pro území v rámci EMEP  byl 

odhadnut na pouhá 2 %. V atmosféře je SO2 oxidován na sírany a kyselinu sírovou 

vytvářející aerosol jak ve formě kapiček, tak i pevných částic širokého rozsahu velikostí. 

SO2 a látky z něj vznikající jsou z atmosféry odstraňovány mokrou a suchou depozicí. SO2 

má dráždivé účinky, při vysokých koncentracích může způsobit zhoršení plicních funkcí a 

změnu plicní kapacity. [6] [18] 

Stanovený imisní limit pro 24hodinovou koncentraci oxidu siřičitého je 125 µg.m-3 

při toleranci překročení maximálně třikrát za rok. [15] 

SO2 není v Ostravě problematickou znečišťující látkou. Zhoršená je situace 

v severní průmyslové zóně v blízkosti Odry a lokálně v Radvanicích a Bartovicích a na 

hranici mezi Slezskou Ostravou a Michálkovicemi. V těchto oblastech se hodnoty 

průměrných ročních koncentrací blíží imisnímu limitu.  

               Zřejmý je vliv velkých energetických zdrojů s velkým dosahem a projevuje se 

zde vliv převládajícího směru větru, kdy severozápadní oblast města vykazuje nižší 

koncentrace. Oproti tomu lokální topeniště nejsou významným zdrojem znečišťování pro 

tuto látku, protože jsou zde používány méně sirnatá pevná paliva. 

 V roce 2008 nebyl na území Ostravy překročen stanovený imisní limit pro 

24hodinovou koncentraci oxidu siřičitého (125 µg.m-3, při tolerovaném počtu překročení 

3). Největší počet překročení hodinového imisního limitu 350 µg.m-3 byl v roce 2008 

dosažen na AMS v Ostravě-Zábřehu kdy došlo k tomuto překročení 3krát. [18] 

5.3.2 Suspendované částice PM10 a PM2,5 

Částice obsažené v ovzduší lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice 

jsou emitovány přímo do atmosféry, ať již z přírodních či antropogenních zdrojů. 

Sekundární částice jsou převážně antropogenního původu a vznikají oxidací a následnými 

reakcemi plynných sloučenin v atmosféře. Stejně jako v celé Evropě i v ČR a především 

pak na Ostravsku tvoří většinu emise z antropogenní činnosti. Mezi hlavní antropogenní 
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zdroje lze zařadit dopravu, elektrárny, spalovací zdroje a to průmyslové i domácí, fugitivní 

emise z průmyslu, nakládání a vykládání zboží, báňskou činnost a stavební práce. Z 

důvodu rozmanitosti emisních zdrojů mají suspendované částice různé chemické složení a 

různou velikost. [18] [22] 

Suspendované částice PM10 vykazují významné negativní zdravotní důsledky, které 

se projevují již při velmi nízkých koncentrací bez zřejmé spodní hranice bezpečné 

koncentrace. Zdravotní rizika částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické 

složení. Mohou se podílet na snížení imunity, mohou také způsobovat zánětlivá 

onemocnění plicní tkáně a oxidativní stres organismu. Dále zvýšené koncentrace přispívají 

i ke kardiovaskulárním chorobám a akutním trombotickým komplikacím. Při chronickém 

působení mohou způsobovat respirační onemocnění, snižovat plicní funkce a zvyšovat 

úmrtnost - snižují očekávanou délku života. (viz. graf 1) V poslední době se ukazuje, že 

nejzávažnější zdravotní dopady, včetně zvýšené úmrtnosti mají částice frakce PM2,5, popř. 

PM1, které se při vdechnutí dostávají do spodních částí dýchací soustavy. 

 

 

Graf č. 1 Nárůst alergických onemocnění v ČR (Zpráva o životním prostředí, 2008) 
 

Roční imisní limit pro PM10 je stanoven na 40 µg.m-3 a denní imisní limit pro PM10  

50 µg.m-3 při maximálně 35 dnech za rok. Pro PM2,5 roční imisní limit stanoven není, 

avšak je stanovena cílová roční hodnota 25 µg.m-3. [15] 
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Nejvíce zatíženou souvislou oblastí v rámci ČR je každoročně Moravskolezský kraj 

respektive Ostravsko a Karvinsko. Nejinak tomu bylo i v roce 2008 kdy byl imisní limit 

24hodinové koncentrace PM10  překračován zejména na stanicích Bohumín, Ostrava-

Bartovice, Věřňovice, Ostrava-Přívoz, Ostrava-Mariánské Hory, Orlová, Karviná, 

Karviná-ZÚ, Ostrava-Českobratrská (hot spot), Havířov, Ostrava-Fifejdy, a Ostrava-

Zábřeh. [18] 

Z výše uvedeného vyplývá, že rozložení imisí PM10 překračujících imisní limit 40 

µg.m-3 zabírá podstatnou část území města. Je zřejmý vliv velkých zdrojů a na druhém 

místě lokálních topenišť, kde v oblastech s individuální zástavbou např. Polanka či Stará 

Bělá je možno pozorovat zvýšené koncentrace. Území města je sice plně plynofikováno, 

ale obyvatelé ve snaze ušetřit topí tuhými palivy a dokonce odpady a znečišťující  látky 

z lokálních topenišť unikají do ovzduší v malé výšce a lokálně významně zhoršují kvalitu 

ovzduší. Toto je patrné hlavně v chladné části roku. 

Oblast s vysokými koncentracemi PM10 zasahuje všechny významné obývané 

oblasti s výjimkou Porubské části. Nejvíce postižená je celá východní průmyslová oblast, 

tedy nejvíce obyvatelé Radvanic a Bartovic. Situace je špatná také v centrální části města 

ve  Vítkovicích, Mariánských horách a v Moravské Ostravě a Přívoze, kde zvýšené 

koncentrace způsobuje také zvýšená akumulace průmyslových podniků a v některých 

lokalitách jako je Sad Boženy Němcové a centrum se projevuje i vliv dopravy. [18] 

5.3.3 Oxid dusičitý (NO2) 

Při sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod pojmem oxidy dusíku 

NOx rozumí směs oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2. Imisní limit pro ochranu 

zdraví lidí je stanoven pro NO2, limit pro ochranu ekosystémů a vegetace je stanoven pro 

NOx. 

Více než 90 % z celkových oxidů dusíku ve venkovním ovzduší je emitováno ve 

formě NO. NO2 vzniká relativně rychle reakcí NO s přízemním ozonem nebo s radikály 

typu HO2, popř. RO2. Řadou chemických reakcí se část NOx přemění na HNO3/NO3
-, které 

jsou z atmosféry odstraňovány atmosférickou depozicí a to jak suchou, tak i mokrou. 

Pozornost je věnována NO2 z důvodu jeho negativního vlivu na lidské zdraví. Hraje také 

klíčovou roli při tvorbě fotochemických oxidantů.  
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V Evropě a Ostrava není výjimkou, vznikají emise NOx převážně z antropogenních 

spalovacích procesů, kde NO vzniká reakcí mezi dusíkem a kyslíkem ve spalovaném 

vzduchu a částečně i oxidací dusíku z paliva. Hlavní antropogenní zdroje představuje 

především silniční doprava a dále spalovací procesy ve stacionárních zdrojích. Méně než 

10 % celkových emisí NOx vzniká ze spalování přímo ve formě NO2. Přírodní emise NOx 

vznikají převážně z půdy, vulkanickou činností a při vzniku blesků. Jsou poměrně 

významné z globálního pohledu, z pohledu Evropy však představují méně než 10 % 

celkových emisí. Expozice zvýšeným koncentracím NO2 ovlivňuje plicní funkce a 

způsobuje snížení imunity.  

Imisní limit pro NO2 je stanoven na 200 µg.m-3 s možností překročení maximálně 

18 dnů v roce. [15] 

Zvýšené koncentrace NO2 zřetelně kopírují silniční komunikace v dopravně 

přetíženém centru města tzn. ulice Slovenská, Mariánskohorská, Muglinovská, 

Českobratrská a už méně jasně na části Rudné ulici, Svinovských mostech a v areálu 

společnosti Salma v Michálkovicích.  

 Výrazné je překračování imisního limitu v neobydlené oblasti východně od 

průmyslového komplexu ArcelorMittal. Koncentrace NO2
 tak ovlivňují nejvíce 

průmyslové zdroje, pak doprava a lokální topeniště jen v malé míře. [18] 

5.3.4 Oxid uhelnatý (CO) 

Antropogenním zdrojem znečištění ovzduší oxidem uhelnatým jsou procesy, při 

kterých dochází k nedokonalému spalování fosilních paliv. Je to především doprava a dále 

stacionární zdroje, zejména domácí topeniště. Oxid uhelnatý může způsobovat bolesti 

hlavy, zhoršuje koordinaci a snižuje pozornost. Váže se na hemoglobin, zvýšené 

koncentrace vzniklého karboxyhemoglobinu omezují kapacitu krve pro přenos kyslíku. Pro 

oxid uhelnatý je stanoven imisní limit na maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 10 

mg.m-3. Nejvyšší denní osmihodinový průměr byl v roce 2008 naměřen na lokalitě hot spot 

Ostrava-Českobratrská 5023,3 µg·m-3. [18] 



Jan Dvořák: Vliv těžební činnosti na ovzduší Ostravska 

2010  48 

5.3.5 Benzen (C6H6) 

S rostoucí automobilovou dopravou  roste význam sledování znečištění ovzduší 

aromatickými uhlovodíky. Rozhodujícím zdrojem atmosférických emisí aromatických 

uhlovodíků – zejména benzenu a jeho alkyl derivátů – jsou především výfukové plyny 

benzinových motorových vozidel. Dalším významným zdrojem emisí těchto uhlovodíků 

jsou ztráty vypařováním při manipulaci, skladování a distribuci benzinů. Emise z 

mobilních zdrojů představuje cca 85 % celkových emisí aromatických uhlovodíků, 

přičemž převládající část připadá na emise z výfukových plynů. Odhaduje se, že 

zbývajících 15 % emisí pochází ze stacionárních zdrojů emisí, přičemž rozhodující podíl 

připadá na procesy produkující aromatické uhlovodíky a procesy, kde se tyto sloučeniny 

používají k výrobě dalších chemikálií.  

Výzkumy ukazují, že obsah benzenu v benzinu je kolem 1,5 %, zatímco paliva 

dieselových motorů obsahují relativně zanedbatelné koncentrace benzenu. Benzen 

obsažený ve výfukových plynech je především nespálený benzen z paliva. Dalším 

příspěvkem emisí benzenu z výfukových plynů je benzen vzniklý z nebenzenových 

aromatických uhlovodíků obsažených v palivu (70–80 % benzenu v emisích). Částečně je 

benzen ve výfukových plynech tvořen také z nearomatických uhlovodíků. Mezi 

nejvýznamnější škodlivé efekty expozice benzenu patří poškození krvetvorby a dále jeho 

karcinogenní účinky.  

Maximální přípustná roční průměrná koncentrace benzenu v ovzduší je stanovena 

na  5 µg.m-3, kdy tohoto limitu muselo být dosaženo do 31.12.2009. Mez tolerance pro rok 

2007 byla rovna hodnotě 3 µg.m-3, v roce 2008 hodnotě 2 µg.m-3 a v roce 2009 hodnotě 1 

µg.m-3. V roce 2008 byl zjištěn v rámci celé České republiky nejvyšší roční průměr 

koncentrací na stanici ČHMÚ Ostrava-Přívoz  kde byla vypočtena koncentrace 6,7 µg.m-3. 

V roce 2007 byl imisní limit (bez meze tolerance) překročen také na stanici Zdravotního 

ústavu Ostrava-Přívoz (roční průměr 5,9 µg.m-3). Vyšší koncentrace souvisejí v této oblasti 

s průmyslovou činností (především s výrobou koksu). [18] 

5.3.6 Přízemní ozon (O3) 

Přízemní ozon je sekundární znečišťující látkou v ovzduší, která nemá vlastní 

významný emisní zdroj. Vzniká za účinku slunečního záření komplikovanou soustavou 
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fotochemických reakcí zejména mezi oxidy dusíku, těkavými organickými látkami 

(zejména uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. Ozon je velmi účinným oxidantem. 

Poškozuje převážně dýchací soustavu, způsobuje podráždění, morfologické, biochemické a 

funkční změny a snižuje obranyschopnost organismu. Je prokazatelně toxický i pro 

vegetaci. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., požaduje hodnocení koncentrace ozonu ve 

vztahu k ochraně lidského zdraví provádět jako průměr za poslední tři roky. V případě, že 

nejsou tři roky k dispozici, je brán průměr za dva roky, popř. jeden rok v souladu s 

požadavky nařízení vlády. [15] 

Koncentrace přízemního ozonu zpravidla rostou se vzrůstající nadmořskou výškou, 

tudíž koncentrace v Ostravě a okolí nejsou překračovány a to i z důvodu, že je ozon 

odbouráván chemickou reakcí s NO. [18] 

5.3.7 Těžké kovy 

Olovo (Pb) 

 Většina olova obsaženého v atmosféře pochází z antropogenních emisí, mezi které 

jsou řazeny vysokoteplotní procesy, především spalování fosilních paliv, výroba železa a 

oceli a metalurgie neželezných kovů. Z přirozených zdrojů je významné zvětrávání hornin 

a vulkanická činnost. Olovo se v ovzduší vyskytuje ve formě jemných částic s četnostním 

rozdělením velikosti charakterizovaným středním aerodynamickým průměrem menším než 

1 µm.  

Při dlouhodobé expozici lidského organismu se projevují účinky na biosyntézu 

hemu (nebílkovinná složka krevního hemoglobinu), nervový systém a krevní tlak. Důkazy 

karcinogenity olova a jeho sloučenin pro člověka jsou klasifikovány jako nedostatečné. 

Cílový imisní limit pro olovo je 500 ng.m-3. Mezi nejzatíženější lokality patří 

každoročně Ostrava. Nejvyšší roční průměrné koncentrace bylo v roce 2008 dosaženo na 

lokalitě Ostrava-Bartovice ZÚ kde bylo zjištěno 55,4 ng.m-3. Oproti roku 2007 je to však 

pokles téměř o polovinu, tehdy bylo naměřeno 101,5 ng.m-3. [15] [18] 
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Kadmium (Cd) 

Antropogenní zdroje kadmia tvoří v globálním pohledu cca 90 % emisí do ovzduší. 

Převážně se jedná o výrobu železa, oceli, metalurgie neželezných kovů, spalování odpadů 

a fosilních paliv (hnědé uhlí, černé uhlí a těžké topné oleje). Méně významným zdrojem 

emisí je doprava. Zbylých 10 % tvoří přirozené zdroje (převážně vulkanická činnost).  

Kadmium je navázáno převážně na částice jemné frakce (s aerodynamickým 

průměrem do 2,5 µm – PM2,5), která je spojena s větším rizikem negativního vlivu na 

lidské zdraví. Téměř veškeré kadmium je vázáno na částice do velikosti 10 µm. V částicích 

s aerodynamickým průměrem nad 10 µm najdeme minimální množství kadmia. 

Dlouhodobá expozice kadmia ovlivňuje funkci ledvin. Kadmium je prokazatelně 

karcinogenní pro zvířata, důkazy pro jednoznačný závěr karcinogenity kadmia pro člověka 

jsou zatím omezené. [18] 

Cílový imisní limit pro kadmium je 5 ng.m-3. Nejvyšší naměřené, i když podlimitní 

koncentrace, byly z celé ČR v roce 2007 naměřeny v Ostravě na lokalitách Ostrava-

Bartovice a Ostrava-Mariánské Hory. V roce 2008 však poprvé došlo k překročení tohoto 

limitu na lokalitě Ostrava-Mariánské Hory. Cílový imisní limit musí být splněn do 

31.12.2012. [15] [18] 

Arsen (As) 

Arsen se vyskytuje v mnoha formách anorganických i organických sloučenin. 

Antropogenní činnost představuje asi tři čtvrtiny celkových emisí do ovzduší. Významné 

jsou hlavně spalovací procesy (hnědé uhlí, černé uhlí a těžké topné oleje), výroba železa a 

oceli a výroba mědi a zinku. Mezi hlavní přírodní zdroje patří v prvé řadě vulkanická 

činnost, dále pak požáry lesů, zvětrávání minerálů a činnost mikroorganismů (v mokřinách, 

močálech a příbřežních oblastech).  

Arsen se vyskytuje převážně v částicích jemné frakce (s aerodynamickým 

průměrem do 2,5 µm – PM2,5), která může být transportována na delší vzdálenost a 

pronikat hlouběji do dýchací soustavy. Téměř veškerý arsen je vázán na částice s 

aerodynamickým průměrem do velikosti 10 µm. 
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Anorganický arsen může vyvolat akutní, subakutní nebo chronické účinky, které 

mohou být lokální nebo zasáhnout organismus celkově. Kritickým účinkem vdechování 

arsenu je rakovina plic. 

Cílový imisní limit pro arsen je 6 ng.m-3. Ten byl v roce 2007 i v roce 2008 

v Ostravě překročen na 2 lokalitách  v Ostravě-Bartovicích, Ostravě-Mariánských Horách). 

Cílový imisní limit pro arsen musí být podobně jako u kadmia splněn do 31.12.2012. [15] 

[18] 

Nikl (Ni) 

Nikl je pátý nejhojnější prvek zemského jádra, i když v zemské kůře je jeho 

zastoupení nižší.  Mezi hlavní antropogenní zdroje, které v celku tvoří asi tři čtvrtiny 

celkových emisí, lze řadit spalování těžkých topných olejů, těžbu niklových rud a rafinaci 

niklu, spalování odpadu a výrobu železa a oceli. Mezi hlavní přírodní zdroje lze řadit 

kontinentální prach a vulkanickou činnost. Nikl se vyskytuje v atmosférickém aerosolu v 

několika chemických sloučeninách, které se liší svou toxicitou pro lidské zdraví i 

ekosystémy. [18] 

Asi 70 % částic obsahujících nikl tvoří frakci menší než 10 µm, tyto částice mohou 

být proto transportovány na delší vzdálenosti. Asi ze 30 % se nikl vyskytuje v aerosolu s 

aerodynamickým průměrem větším nebo rovným 10 µm, který rychle sedimentuje v 

blízkosti zdroje.  

Ze zdravotního hlediska způsobuje alergické kožní reakce a je hodnocen jako 

karcinogenní látka pro člověka. Cílový imisní limit pro roční průměrné koncentrace niklu 

činí 20 ng.m-3. Ten nebyl v posledních letech na žádné měřící stanici v Ostravě překročen. 

[15] [18] 

5.3.8 Benzo(a)pyren 

Příčinou vnosu benzo(a)pyrenu do ovzduší, stejně jako ostatních polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU), jejichž je benzo(a)pyren hlavním představitelem, je 

jednak nedokonalé spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních, tak i mobilních zdrojích, 

ale také některé technologie jako výroba koksu a železa. Ze stacionárních zdrojů jsou to 

především domácí topeniště (spalování uhlí). Z mobilních zdrojů jsou to zejména vznětové 
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motory spalující naftu. Přírodní hladina pozadí benzo(a)pyrenu může být s výjimkou 

výskytu lesních požárů téměř nulová.  

Přibližně 80–100 % PAU s pěti a více aromatickými jádry (tedy i benzo(a)pyren) 

jsou navázány především na částice menší než 2,5 µm, tedy na tzv. jemnou frakci 

atmosférického aerosolu PM2,5 (sorpce na povrchu částic). Tyto částice přetrvávají v 

atmosféře poměrně dlouhou dobu (dny až týdny), což umožňuje jejich transport na velké 

vzdálenosti (stovky až tisíce km). 

U benzo(a)pyrenu, stejně jako u některých dalších polyaromatických uhlovodíků, 

jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský organismus. [18] 

Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren je1 ng.m-3. Nejvyšší koncentrace B(a)P se 

naházejí podél nejvíce dopravně zatížených komunikací, tzn. v centrální části města, tedy 

podél ulic Mariánskohorská a Rudná. Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla v roce 

2008 naměřena, stejně jako v předchozích letech, v Ostravě-Bartovicích cca 9,3 ng.m-3. 

(viz. kapitola 6.3.4) [15] 

 

5.3.9 Další látky 

Rtuť (Hg) 

Mezi hlavní antropogenní zdroje patří převážně spalování fosilních paliv, 

průmyslová výroba chlóru a hydroxidu sodného, metalurgie, výroba cementu a spalování 

odpadu. Rtuť a její sloučeniny se používají v barvářství, v bateriích a v řadě měřicích a 

kontrolních zařízení jako například teploměry. 

. Z přírodních zdrojů jenž tvoří asi  60 % celkových emisí je významné uvolňování 

rtuti z vodního prostředí a z vegetace, dále vulkanická činnost a odplyňování geologických 

materiálů. Dle odhadů je v Evropě emitováno ve formě plynné Hg0 asi 60 % 

antropogenních emisí, 30 % je emitováno jako dvojmocná plynná rtuť a jen 10 % rtuti je 

navázáno na částice. Většina emisí z přírodních zdrojů je ve formě plynné Hg0. [18] 

Při vysokých koncentracích plynné rtuti může docházet k ovlivňování funkce 

nervové soustavy a ledvin. Reálnějším problémem je fakt, že zvýšená koncentrace rtuti 

v ovzduší vede ke zvýšení atmosférické depozice na vodní plochy, což má za důsledek 
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zvýšení koncentrace methylrtuti v těle sladkovodních ryb a její kumulace v potravních 

řetězcích.  

Ačkoliv v současné době není stanoven imisní limit pro rtuť, doporučuje česká 

legislativa v souladu s evropskými směrnicemi sledovat imisní koncentrace rtuti a hodnotit 

je z hlediska ročního aritmetického průměru. [15] 

Podle databáze ISKO z roku 2008 data vypovídají, že koncentrace rtuti v částicích 

PM10 v ovzduší byla nejvyšší v lokalitě Karviná-ZÚ, kde byl naměřen nejvyšší roční 

průměr 0,73 ng.m-3.   

Amoniak (NH3) 

Většina amoniaku emitovaného do ovzduší vzniká rozkladem dusíkatých 

organických materiálů z chovu domácích zvířat. Zbylá část amoniaku je emitována při 

spalovacích procesech, nebo průmyslové výrobě umělých zemědělských hnojiv. Ukazuje 

se, že k atmosférickým emisím amoniaku přispívá také automobilová doprava (vznik 

amoniaku v katalyzátorech). Amoniak má dráždivé účinky na oči, kůži a dýchací cesty. 

Chronická expozice zvýšeným koncentracím může způsobovat bolesti hlavy a zvracení. 

Amoniak se významně podílí na obtěžování obyvatelstva zápachem. [18] 

Podobně jako v případě rtuti, imisní limit pro amoniak není v současnosti v 

evropské ani v české legislativě definován.  
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6 VYHODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ 

Tato kapitola je zaměřena na problémy spjaté s tuhými znečišťujícími látkami jenž 

jsou obsaženy v ovzduší Ostravska a vyhodnocení poskytnutých dat prostřednictvím 

kterých byly vykonstruovány grafy a tabulky týkající výskytu suspendovaných částic na 

Ostravsku a přilehlých městech v dlouhodobém časovém horizontu. Použitá data pocházejí 

z Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) a byla poskytnuta Českým 

hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).  

6.1 Znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami 

Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, částice v ovzduší negativně působí na 

lidský organismus. Výsledky mnoha výzkumů prokazují, že expozice znečištěným 

ovzduším obsahujícím jemné částice má vliv nejen na akutní projevy jako jsou úmrtí, ale 

rovněž na zvýšenou nemocnost populace. Čím jsou částice menší, tím hlouběji mohou do 

organismu pronikat a tím je pak riziko zdravotního dopadu větší. 

6.1.1 Základní dělení tuhých znečišťujících látek  

Částice větší než 100 µm zůstávají v ovzduší velmi krátkou dobu a následně 

sedimentují na zemský povrch jako prašný spad. Menší částice setrvávají v ovzduší 

relativně dlouhou dobu oproti výše zmíněným (mohou to být až dva týdny) a jsou tak 

přenášeny na větší vzdálenosti od jejich zdrojů. Částice o rozměrech menších než 5 µm 

setrvávají v ovzduší až do té doby, než se z nich fyzikálními či chemickými procesy 

vytvoří částice větší. [9] 

Atmosférický aerosol je definován jako soubor tuhých, kapalných či směsných 

částic o velikosti v rozsahu 1 nm až 100 µm, suspendovaných v atmosféře minimálně po 

dobu umožňující jejich zachycení. Chemické a velikostní složení částic aerosolu závisí na 

zdroji emisí, avšak složení ani velikost částic nejsou konstantní, ale mění se v čase vlivem 

chemických a fyzikálních procesů. Zdroje anorganických a organických částic mohou být 

jak přírodního tak antropogenního charakteru, nicméně v celé Evropě a Česká republika 

není výjimkou je většina částic původu antropogenního.   
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Podle původu se částice dělí na primární, které jsou emitovány zdroji, sekundární 

jenž vznikají chemickými a fyzikálními reakcemi v atmosféře a resuspendované tzv. 

reemise což je znovuzvíření částic po jejich předešlém usazení. Za hlavní antropogenní 

zdroje znečištění jsou považovány spalovací procesy a to průmyslové i domácí, dále 

spalovací motory – vliv dopravy,  fugitivní (dočasné) emise z průmyslu, nakládka a 

vykládka zboží, stavební činnosti a v minulosti především báňská činnost.  

Částice, které nejsou velikostně rozlišeny jsou označovány jako prašný aerosol 

(PA), nebo také tuhé znečišťující látky (TZL), potažmo PM (z anglického particulate 

matter). Dříve se také používalo označení TSP (total suspended particles) či SPM 

(suspended particulate matter). Suspendované částice jsou charakterizovány jako částice, 

které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou 

dobu. Dříve byly tyto částice nazývány polétavým prachem, avšak toto označení není 

úplně přesné. Proto je v současnosti používáno pojmů PM10, PM2,5 a PM1 jenž označují 

částice ve velikostech menších než 10, 2,5 a 1 µm. Částice o rozměrech 2,5 až 10 µm se 

označují jako hrubá frakce (coarse particles), částice o rozměrech 0,1 až 2,5 µm jemná 

frakce (fine particles) a částice o rozměrech menší než 0,1 µm jsou nazývány jako velmi 

jemné částice (ultrafine particles, UFP). [9] 

6.1.2 Metody měření tuhých znečišťujících látek v ovzduší 

Měření emisí a imisí tuhých znečišťujících látek (TZL) patří mezi 

nejkomplikovanější metodiky analýzy  plynu. Metod měření TZL v ovzduší (plynu) 

existuje celé řada, avšak pro zjednodušení jsou zde uvedeny a vysvětleny pouze metody 

jenž jsou používány  na měřících stanicích na území Ostravy.   

Manuální metoda 

V minulosti a na některých stanicích i v současnosti byly a jsou používány metody 

manuálního měření, kdy je vzorek odebírán spojitou filtrací venkovního ovzduší přes 

vybraný filtrační materiál. Zpravidla to bývá membránový filtr z derivátů celulózy či 

teflonu s odpovídající velikostí pórů, nebo  ze skleněných vláken s účinností záchytu větší 

než 99,5%. (viz. obr. 23)  Odběr probíhá 24 hodin od 7 hodin SEČ (středoevropský čas) do 
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7 hodin následujícího dne. Výměna filtru byla většinou prováděna manuálně, ale od 

přelomu tisíciletí se začaly používat také sekvenční vzorkovače, jenž filtry mění v předem 

stanovený čas bezobslužně po dobu 14 dní. Zachycené množství částic na filtru se 

stanovuje vážením (gravimetricky) a to jako rozdíl hmotnosti filtru před a po expozici. [8] 

 

 

Obrázek č. 23 Exponované filtry PM10/vlevo letní a vpravo zimní (Blažek et al., 2008) 
  

Automatická metoda 

Na nejmodernějších automatizovaných měřících stanicích (AMS)  na Ostravsku je 

používána metoda radiometrická, která je založena na měření změn intenzity záření částic 

He4
2  tzn. β-zárení, procházejících vrstvou částic zachycených na vhodně upravených 

filtrech. Proud aerosolu se přivádí do detektoru, kde je prosáván páskovým filtrem 

vyrobeným ze skelné tkaniny. Filtr se pohybuje v určených sekvencích tak, aby se na filtru 

nahromadilo dostatečné množství částic. Pohyb pásku je řízen procesorem takovým 

způsobem, aby záření vyzařované zářičem procházelo postupně exponovanou a 

neexponovanou části filtru. Z rozdílu absorpce beta záření mezi exponovaným a 

neexponovaným filtračním materiálem, který je úměrný hmotnosti zachycených částic 

aerosolu, je odvozen údaj o jeho koncentraci. (viz. obr. 24) [22] 
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Obrázek č. 24 Princip analyzátoru využívající záření-β 
(http://www.irz.cz/dokumenty/irz/metody_mereni/ovzdusi/poletavy_prach.pdf) 

6.1.3 Zdravotní rizika pro populaci 

Veškeré částice vyskytující se v ovzduší jsou sledovány od počátku hodnocení 

přízemní vrstvy atmosféry. Hlavním podnětem pro jejich podrobnější zkoumání  a studium 

byly signály o jejich negativním působení na lidský organismus. Působení některých částic 

v ovzduší na lidské zdraví se projevuje bolestmi hlavy, nespavostí, únavou, pocity stresu, 

závratěmi či očními potížemi. Nehledě k faktu, že řada látek které jsou na částice 

navázané, mohou vyvolávat také nejrůznější potíže, mezi které patří především alergie, 

metabolické poruchy či záněty dýchacích cest. Je prokázáno, že ovzduší znečištěné těmito 

částicemi může mít vliv i na úmrtnost. 

 Negativní účinky částic obsažených v ovzduší nejsou závislé jen na jejich velikosti, 

ale také na jejich složení či morfologii. Jedním z hlavních rozhodujících faktorů, které 

ovlivňují intenzitu působení částic v lidském organismu, je způsob jakým se do těla 

dostanou. Cestu prostřednictvím potravy lze pominout, protože u té se může osoba do jisté 

míry chránit. Hlavním vstupem do těla jsou tedy dýchací orgány. Cesta od nosní a ústní 

dutiny skrze průdušky až do plícních sklípků vytváří pro částice přirozené překážky. Do 

plic se tedy dostávají jen ty nejmenší částice. 

Z hlediska negativních účinků na lidský organismus se částice dělí podle klesající 

velikosti na vdechovatelné, thorakální (pronikající za hrtan) a respirabilní, což takřka 

odpovídá záchytu částic v nosohltanu, průduškách a plícních sklípcích. Čím mají částice 
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menší rozměry, tím hlouběji do organismu mohou pronikat a tím roste i riziko jejich 

negativního dopadu na zdraví. Frakce částic o velikostech  2,5 až 10 µm ovlivňují převážně 

dýchací cesty a plíce, částice menší než 2,5 µm ve většině případů ovlivňují 

kardiovaskulární systém a velmi jemné částice o velikostech menších než 0,1 µm mohou 

prostupovat do krve a ovlivňují tak  přímo jednotlivé orgány. Už tak velká rizikovost 

těchto částic je navíc ještě umocňována dalšími na ně navázanými škodlivými látkami, 

jako např. polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy jenž mohou způsobit 

karcinom plic (viz. obr. 25). [9] [11] 

 

 

Obrázek č. 25 Rentgen ukazující karcinom plic způsobený prachem 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:X-ray%28Chest% 29Cancer.jpg) 

6.2 Vývoj znečištění ovzduší suspendovanými částicemi na Ostravsku od 
70. let 20. století 

Ostrava a okolí je již poměrně dlouho emisně silně a imisně nadlimitně zatíženo a 

proto trvale patří k nejznečištěnějším částem České republiky. Oblast Ostravska a okolních 

měst je součástí aglomerace Moravskoslezského kraje a je vymezena jako oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 
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některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), z důvodů překračování především 

imisních limitů pro suspendované částice PM10, ale také benzo(a)pyren a benzen. 

V průběhu 90. let minulého století došlo k markantnímu zlepšení stavu životního 

prostředí v celé České republice především vlivem poklesu průmyslu, ukončením báňské 

činnosti, zavedením nové právní úpravy ochrany ovzduší, větších investic do ekologických 

opatření a používáním šetrnějších technologií. I přes to všechno, znečištění ovzduší 

suspendovanými částicemi frakcí v kategorii PM10 stále překračuje stanovené imisní  

limity. Tento problém není záležitostí pouze České republiky samotné, ale mnoha 

evropským aglomerací nevyjímaje. (viz. obr. 26)  

 

 

Obrázek č. 26 Pole 36. maximální denní koncentrace PM10 v roce 2004 na území Evropy 
[µg•m-3] (http://air-climate.eionet.europa.eu) 

 

Nutno však dodat, že oblast Ostravska resp. Karvinska a dalších blízkých měst 

Moravskoslezského kraje patří v rámci ČR k plošně nejrozsáhlejším a imisně 
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nejzatíženějším lokalitám. Dokladem této situace je uvedená mapka zachycující úroveň 

koncentrací PM10 v roce 2006. (viz. obr. 27) 

 

 

Obrázek č. 27 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2006 
(http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr06cz/gif/o2426PM10dp.gif) 

 

Koncentrace suspendovaných částic se na Ostravsku začaly měřit začátku 70. let 

minulého století. Podle informací získaných při návštěvě Zdravotním ústavu se sídlem v 

Ostravě a Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě bylo 

zjištěno, že jistá měření probíhala i před rokem sedmdesát, nicméně šlo pouze o zachycení 

všech nečistot bez rozlišení velikosti vyskytujících se v ovzduší. Jednalo se o tzv. prašný 

spad a měření probíhalo takovým způsobem, že se do dvou sklenic o objemech 0,7 dl 

(zavařovací sklenice) napustila voda a následně v pravidelných cyklech každých 28 dní byl 

proveden rozbor materiálu zde zachyceného. Tato metoda kvalitativně zdaleka nedosahuje 

dnešních, výše zmíněných metod měření koncentrací tuhých znečišťujících látek 

v ovzduší, nicméně podle získaných informací je stále používána v okolí skládek 

pro zjišťování celkové prašnosti.  

Pro měření koncentrací suspendovaných částic na Ostravsku byly používány 

manuální metody při kterých byly sledovány 24hodinové koncentrace suspendovaných 
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částic bez rozlišení jejich velikosti. V průběhu první poloviny 90. let minulého století však 

došlo k vybudování automatizovaných měřících stanic, jenž sledovaly krátkodobé 

zpravidla 30minutové koncentrace suspendovaných částic. V polovině let 90. se začaly 

pravidelně měřit koncentrace suspendovaných částic PM10 a na začátku nového milénia 

bylo započato i měření částic PM2,5 a to metodami jak manuálními, tak automatickými. Se 

změnou legislativy se na počátku 21. století přešlo na sledování 1hodinových hodnot u 

většiny automatizovaných stanic.  

Během let se lokality s měřením postupně měnily, stanice po delším či kratším 

období zanikaly a vznikaly nové. Většina naměřených dat je uloženo v Informačním 

systému kvality ovzduší (ISKO), jenž provozuje Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ) a to z pověření Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR). Největší počet 

míst s kontinuálním měřením byl v provozu od počátku 80. do poloviny 90. minulého 

století. Většinu z těchto lokalit provozoval a stále provozuje ČHMÚ pod záštitou Státní 

imisní sítě ČR (SIS). Tehdy bylo na většině lokalit měřeno TSP, avšak v současnosti se 

sleduje především PM10 a na některých stanicích i PM2,5 (viz. tab. 3).  

 

 

 

 

Jedinou ze všech lokalit na území města Ostravy, na které se měří již od začátku 70. 

let minulého století do současnosti je Ostrava-Poruba/ČHMÚ. Na některých místech 

probíhalo měření po mnoho let, což znamená že výsledky těchto měření mohly být využity 

a podrobněji zpracovány v následujících podkapitolách.  

Kvalita zjištěných dat se měnila s postupem času při zlepšování kvality měření, 

především pak v 90. letech minulého století a v současnosti je zásadním měřítkem kvality 

princip jednotného akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány. Tyto 

orgány fungují podle jednotných pravidel a akreditace probíhá podle definovaných 

mezinárodně uznávaných norem. [9] 

 

Frakce PM Celkem Aktivní v roce 2010 

TSP 24 2 

PM10 11 6 

PM2,5 5 4 

Tabulka č. 3 Počet lokalit s měřením PM na území Ostravy 
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6.3 Grafické vyhodnocení závislostí znečištění ovzduší suspendovanými 
částicemi od roku 1972 do roku 2009 

Jak již bylo několikrát zmíněno výše, měření suspendovaných částic ve zkoumané 

lokalitě Ostravska a okolí začalo na počátku 70. let minulého století. Na některých 

lokalitách jsou tedy k dispozici kontinuální i třicetileté řady výsledků měření. Pro 

následující grafické vyhodnocení postupného vývoje znečištění ovzduší byla použita data 

ze všech stanic provozovaných na území města Ostravy a blízkého okolí, na kterých bylo 

měřeno TSP (prach bez rozlišení velikosti částic). Dále byla použita data z měření PM10, 

které bylo zahájeno v druhé polovině 90. let. Výsledky z měření TSP jsou zpracovány 

pomocí grafů počínaje rokem 1972 a konče rokem 2009, přičemž výsledky měření z roku 

2009 jsou převážně z automatických stanic, poněvadž konečné hodnoty z některých stanic 

manuálních v době vypracování této diplomové práce nebyly k dispozici. To platí i při 

hodnocení výsledků pro PM10 a PM2,5. 

Seznam stanic s měřením TSP, PM10 a PM2,5 v okolních městech je uveden 

v tabulce číslo 4 a seznam stanic v Ostravě v tabulce číslo 5. Umístění stanic jenž jsou  v 

současnosti stále aktivní je uvedeno na obrázku číslo 22 na straně 42.  

 

  Název lokality Kód Stav 

  Havířov THAV neaktivní 

  Havířov THAR aktivní 

  Havířov 3 THAI neaktivní 

  Havířov-Bludovice THAB neaktivní 

  Havířov-MÚ THAU neaktivní 

  Havířov-stadion THAS neaktivní 

  Frýdek-Místek TFMI aktivní 

Ostatní Frýdek-Místek - u jatek TFMJ neaktivní 

  Frýdek-Místek-Ostravská ul. TFMO neaktivní 

  Frýd.Místek-Beskyd. TFMB neaktivní 

  Karviná TKAR aktivní 

  Karviná-doly TKAD neaktivní 

  Karviná-Mizerov TKAM neaktivní 

  Karviná-Pokrok TKAP neaktivní 

  Karviná-u NH TKAN neaktivní 

  Karviná-ZÚ TKAO aktivní 

Tabulka č. 4 Seznam měřících stanic Havířov, Karviná, Frýdek-Místek 
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  Název lokality Kód Stav 

  Ostrava-Bartovice TOBA aktivní 

  Ostrava-Bělský Les TOBL  neaktivní 

  Ostrava-Černá Louka TOCL neaktivní 

  Ostrava-Českobratrská (hot spot) TOCB aktivní 

  Ostrava-domov důchodců TODD neaktivní 

  Ostrava-fak.nemocnice TOFN neaktivní 

  Ostrava-Fifejdy TOFF aktivní 

  Ostrava-Mariánské Hory TOMH  aktivní 

  Ostrava-NH TONH neaktivní 

  Ostrava-Novinářská TONO neaktivní 

  Ostrava-Petřkovice TOPE neaktivní 

  Ostrava-Poruba IV. TOPC neaktivní 

Ostrava Ostrava-Poruba IV. TOPU aktivní 

  Ostrava-Poruba/ČHMÚ TOPO aktivní 

  Ostrava-Por./V.obvod TOPB neaktivní 

  Ostrava-Přívoz TOPR aktivní 

  Ostrava-Přívoz ZÚ TOPI neaktivní 

  Ostrava-Radvanice TORA neaktivní 

  Ostrava-Radvanice plicní TORC neaktivní 

  Ostrava-Radvanice Šenovská TORS neaktivní 

  Ostrava-Slez.Ostr./ZOO TOSO neaktivní 

  Ostrava-střed města TOSM neaktivní 

  Ostrava-Zábřeh TOZR aktivní 

  Ostrava-Zábřeh TOZB neaktivní 

  Ostrava-Zábřeh TOZA neaktivní 

Tabulka č. 5 Seznam měřících stanic - Ostrava 
 

6.3.1 Grafické vyhodnocení znečištění ovzduší suspendovanými částicemi bez 
rozlišení velikosti (TSP) 

Z grafu číslo 2 je zřejmé, že s postupem času měla průměrná úroveň znečištění 

ovzduší TSP klesající charakter. Od počátku měření v roce 1972 do roku 1990 činí průměr 

úrovně znečištění TSP 117 µg·m-3. Od roku 1990 však docházelo u znečištění ovzduší 

suspendovanými částicemi bez rozlišení velikosti k postupnému snižování. To bylo 

s největší pravděpodobností způsobeno vlivem poklesu průmyslové výroby, změnami 

v legislativě a postupným zaváděním šetrnějších technologií. Je však třeba dodat, že v roce 
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2003 a 2009 byla dostupná data pouze z jedné měřící stanice a tudíž nemohl být spočten 

průměr. Pro rok 2003 byla použita data z měřící stanice Slezská Ostrava–ZOO a v roce 

2009 z měřící stanice Ostrava–Bartovice. Pro léta 2004 a 2005 bohužel nebyla poskytnuta 

data žádná, tudíž nemohl být spočten průměr TSP v těchto letech a časová řada proto není 

kompletní. Pomocí předpokladu, že průměrný podíl PM10 v této oblasti činí 80% TSP lze 

hodnoty dopočítat. Výpočet byl proveden tak že průměrné koncentrace PM10 v letech 2004 

a 2005 byly vynásobeny koeficientem 1,25. Pravděpodobně se tedy průměrné koncentrace 

TSP pro rok 2004 pohybovaly okolo 49 µg·m-3 a v roce 2005 okolo 59 µg·m-3. V ostatních 

případech byly k dispozici výsledky měření nejméně ze dvou stanic a tudíž mohly být 

spočteny průměry pro daná léta.  

 

Průměrné ro ční koncentrace suspendovaných částic - Ostrava
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Graf č. 2 Průměrné roční koncentrace TSP v Ostravě v letech 1972-2009 
 

Úroveň koncentrací suspendovaných částic bez rozlišení velikosti v ovzduší během 

chladných a teplých částí roku byla během let rozdílná. To je možné vypozorovat z grafu 

číslo 3 a 4, kde rozdíl mezi průměrnými hodnotami v průběhu všech sledovaných let 

v teplé a chladné části roku činí 37 µg·m-3. Podle výsledků měření byla zjištěna nejvyšší 

koncentrace v zimě 1975-1976 ve středu města kdy se hodnota vyšplhala až na téměř 203 

µg·m-3. Nejnižší koncentrace pak byla naměřena v létě na stanici Ostrava-Poruba/ČHMÚ 
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kde byla zjištěna hodnota 35 µg·m-3.  Z uvedených grafů dále vyplývá, že zhruba do 80.let 

minulého století byly na různých měřících stanicích zjišťovány někdy poměrně rozdílné 

úrovně koncentrací. To mohlo být způsobeno jednak kvalitou a rozdílností metod pro 

měření suspendovaných částic a dále také lokalitou, ve které se měřící stanice nacházela.  

V 90. letech se sice zjišťované koncentrace na jednotlivých lokalitách  stále 

poměrně lišily, nicméně lze říci, že mají podobný charakter. Vzhledem k tomu, že nebyla  

Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) poskytnuta data s měsíčními 

průměrnými koncentracemi v časové řadě až do roku 2009 jak tomu bylo v předešlém 

grafu číslo 2 u kterého byla použita úplná data s průměrnými ročními koncentracemi, 

mohly být zkonstruovány grafy s časovou řadou pouze do roku 2003. 

 

Průměrný chod koncentrací TSP v chladné části roku ( říjen-b řezen) v letech 1972-
2003/Ostrava
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Graf č. 3 Průměrný chod koncentrací TSP v chladné části roku 
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Průměrný chod konentrací TSP v teplé části roku (duben-zá ří) v letech 1972-2003/Ostrava
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Graf č. 4 Průměrný chod koncemtrací TSP v teplé části roku 

6.3.2 Grafické vyhodnocení znečištění ovzduší částicemi menší než 10µm 
(PM10) 

Z grafu číslo 5 je možno vysledovat v prvních třech letech od počátku roku 1996 

kdy měření PM10 v Ostravě započalo svou činnost prudký pokles úrovně znečištění z cca 

65 µg·m-3 na cca 33 µg·m-3 v letech 1998 a 1999. V dalších letech se však úroveň 

znečištění pohybuje okolo 45 µg·m-3 což je 12,5%  nad hranicí maximální ročního 

přípustného imisního limitu 40 µg·m-3  daného legislativou.  

V tabulce číslo 6 jsou uvedeny vybrané naměřené imisní hodnoty pro PM10 na 

měřících stanicích v Ostravě v letech 2003, 2006 a 2008. V těchto vybraných letech 

docházelo podle hodnot zde uvedených téměř na všech stanicích k překračování imisního 

limitu. 
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Graf č. 5 Průměrné roční koncentrace PM10 v Ostravě v letech 1996-2009 

 

Stanice 
Roční aritmerický pr ůměr 

PM10 [µg•m-3] 

 2003 2006 2008 

Bartovice - 63,80 48,61 

Českobratrská - 54,10 43,12 

Fifejdy 56,70 46,87 40,54 

Mariánské hory - - 41,80 

Poruba/ ČHMÚ 42,23 37,48 29,98 

Poruba/ V. obvod 62,06 - - 

Přívoz 58,64 56,35 46,99 

Přívoz ZÚ 48,92 45,14 - 

Radvanice 53,36 - - 

Zábřeh 51,07 43,59 37,18 

Tabulka č. 6 Vybrané imisní charakteristiky PM10 v Ostravě 
 

Jak již bylo uvedeno výše, měření PM10 v Ostravě a okolí bylo započato v roce 

1996. Dle grafu číslo 6 v tomto roce spustily svá měření stanice Ostrava Fifejdy, 

Radvanice, Zábřeh a Poruba/V. obvod. Postupně se k nim během dalších let přidávaly 

další. V roce 2000 zahájila svou činnost i stanice v Ostravě-Přívoze a v roce 2003 se 

přidala i stanice v Ostravě-Přívoze ve vlastnictví Zdravotního ústavu Ostrava. O rok 

později, tedy v roce 2004 však svou činnost měření PM10 ukončily stanice Ostrava-

Radvanice a Ostrava-Poruba/V. obvod, přičemž na poslední zmiňovanou navázalo měření 
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na stanici Ostrava-Poruba/ ČHMÚ. V roce 2005 se přidala ještě stanice na Českobratrské 

ulici v centru města Ostravy a v roce 2006 Ostrava-Bartovice.  

Z grafu číslo 6 je zřejmé, že od roku 2000 téměř na většině měřících stanicích byly 

naměřeny takové roční průměrné koncentrace, které překračují legislativně daný 

maximální roční přípustný imisní limit 40 µg·m-3 (v grafu znázorněn červenou 

přerušovanou čárou). Od poklesu koncentrací mezi léty 1996-1997 do roku 2000  se 

koncentrace na většině stanicích držely spíše pod touto hranicí. Nejvyšší hodnoty byly 

pravidelně zjišťovány v Ostravě-Přívoze a nejnižší pak v Ostravě-Porubě. 
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Graf č. 6 Průměrné roční koncentrace PM10 měřících stanic v Ostravě v letech 1996-2009 

 

Pro srovnání vývoje průměrných ročních koncentrací v Ostravě s okolními městy je 

uveden graf číslo 7.,  který ukazuje úroveň znečištění v městech Karviná, Frýdek-Místek a 

Havířov. Dle grafu byla v novém miléniu nejhorší imisní situace v Havířově v roce 2003, 

to potvrzují i hodnoty koncentrací v ostatních zmiňovaných městech. V dalších letech 

úroveň znečištění spíše klesala, avšak téměř u všech stanic se koncentrace znečištění 

pohybovala nad hranicí maximálního  ročního přípustného imisního limitu 40 µg·m-3, 

vyjma lokality Frýdek-Místek v letech 2007-2009. 
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Graf č. 7 Průměrné roční koncentrace PM10 v přilehlých městech v letech 1996-2009 
 

Jak již bylo zmíněno výše, úroveň znečištění ovzduší suspendovanými částicemi je 

rozdílná v chladných a teplých částech roku. V zimě je úroveň znečištění výrazně vyšší 

z důvodů vyšších emisí a častějšího výskytu zhoršených rozptylových podmínek. Oproti 

tomu v létě jsou rozptylové podmínky výrazně lepší a zhoršují se pouze na přechodnou 

dobu během nočních hodin. Během léta ke snižování koncentrací PM10 přispívá vymývání 

srážkami, naopak k jejich zvyšování přispívající déletrvající suchá a horká období roku. 

Podobně jako v předešlých grafech pro TSP byla úroveň koncentrací 

suspendovaných částic menší než 10 µm v ovzduší rozdílná během chladných a teplých 

částí roku. Rozdíl mezi průměrnými koncentracemi během teplých a chladných částí roků 

činí téměř 18 µg·m-3. (viz. grafy 8 a 9) Koncentrace během chladných období  byly 

nejvyšší v období 2002-2003 a 2005-2006, která byla také teplotně nejchladnější. Nejnižší 

koncentrace byly zjištěny během po sobě následujících období 1997-1998, 1998-1999, 

1999-2000 a během období 2006-2007 a 2007-2008. Dominující vliv meteorologických 

podmínek na úroveň znečištění ovzduší ukazuje na většině stanic 30 až 50 % pokles 

koncentrací mezi roky 2005 až 2007. Výjimkou jsou jen ulice Českobratrská, Přívoz a 
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především Bartovice. To svědčí o významném emisním vlivu zdrojů, které lokalitu trvale 

ovlivňují. 

 

Průměrné ro ční koncentrace PM10 v pr ůběhu  chladného období ( říjen - b řezen) 
Ostrava

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
96

-1
99

7

19
97

-1
99

8

19
98

-1
99

9

19
99

-2
00

0

20
00

-2
00

1

20
01

-2
00

2

20
02

-2
00

3

20
03

-2
00

4

20
04

-2
00

5

20
05

-2
00

6

20
06

-2
00

7

20
07

-2
00

8

20
08

-2
00

9

rok

ko
nc

en
tra

ce
 [
µ

g•
m

-3
]

Radvanice Zábřeh Přívoz Poruba/ČHMU Přívoz ZÚ

Poruba/V. obvod Mariánské Hory Fifejdy Českobratrská Bartovice
 

Graf č. 8 Průměrný chod koncentrací PM10 v chladné části roku/Ostrava 
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Graf č. 9 Průměrný chod koncentrací PM10 v teplé části roku/Ostrava 
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Pro představu jak se úroveň znečištění ovzduší částicemi menší než 10 µm vyvíjela 

v okolních městech v chladných a teplých částech roku jsou uvedeny grafy číslo 10 a 11.  

Podobně jako v grafu číslo 8 byl v časovém sledu vývoj úrovně znečištění 

v okolních městech podobný jako v Ostravě. Pravděpodobně díky chladným teplotám a  

panujícím nepříznivým rozptylovým podmínkám byly nejvyšší koncentrace zjištěny 

v zimě 2002-2003 a 2005-2006 kdy se průměrná koncentrace na stanici Havířov 

pohybovala těsně nad úrovní 90 µg·m-3. Zimní období v letech 2006 až 2009 se vyznačují 

cca 40 % poklesem koncentrací oproti zmíněným létům.  

V letních obdobích roků byly podobně jako v Ostravě samozřejmě na měřících 

stanicí zjišťovány nižší úrovně koncentrací. Průměrný pokles v letním období vůči 

zimnímu činí mezi roky 2002 až 2009 cca 30% 
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Graf č. 10 Průměrný chod koncentrací PM10 v chladné části roku v přilehlých městech 
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Průměrné ro ční koncentrace PM10 v pr ůběhu teplého období (duben-zá ří) v přilehlých 
městech
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Graf č. 11 Průměrný chod koncentrací PM10 v teplé části roku v přilehlých městech 

6.3.3 Grafické vyhodnocení znečištění ovzduší částicemi menší než 2,5 µm 
(PM2,5) 

Delší časová řada měření koncentrací suspendovaných částic PM2,5 na Ostravsku 

neexistuje, poněvadž rutinně se koncentrace PM2,5 začaly měřit až v průběhu roku 2003. 

Pro hodnocení byla opět použita data z z Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), 

který provozuje Český hydrometeorologický ústav z pověření Ministerstva životního 

prostředí ČR. Dle grafu číslo 12 se v letech 2004-2005 průměrné roční koncentrace PM2,5 

ze všech provozovaných měřících stanic pohybovaly v rozmezí 30 – 40 µg·m-3. 

Je však třeba dodat, že ve frakci PM10 je zastoupena frakce PM2,5 v určitém 

poměru. To závisí  především na jejich původu, tudíž se tento poměr liší jednak místně, ale 

i časově. Na Ostravsku se poměr ročních průměrných koncentrací PM2,5/PM10 v letech 

2004 až 2007 pohyboval v rozmezí od 66% do 84% tzn. frakce PM2,5 měla v částicích 

menších než 10 µm vždy majoritní zastoupení.  
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Graf č. 12 Průměrný ro ční chod koncentrací PM2,5 v Ostravě 
 

Předpokládá se, že poměr měsíčních průměrných koncentrací PM2,5/PM10 je úzce 

spjat se sezónním průběhem tzn. s maximem v zimním období a minimem v obdobím 

letním, což souvisí se sezónním charakterem emisních zdrojů. Vyšší podíl částic velikosti 

menší než 2,5 µm v průběhu zimního období je pravděpodobně způsoben emisemi 

z vytápění, poněvadž emise ze spalovacích zdrojů vykazují vyšší zastoupení frakce PM2,5. 

Pokles během jarního období a začátku léta je někdy vysvětlován nárůstem množství 

větších biogenních částic, např. pylů. 

V současné době není pro suspendované částice velikostní frakce PM2,5 stanoven 

imisní limit. Z grafu číslo 13 je však zřejmé, že průměrné roční koncentrace naměřené 

v letech 2004–2009 byly vyšší než cílová roční hodnota 25 µg·m-3 (v grafu znázorněna 

přerušovanou čárou) na všech lokalitách, vyjma měřící stanice Ostrava-Poruba (ČHMÚ) 

v roce 2007. Nejvyšší koncentrace PM2,5 pak byly naměřeny v letech 2005 a 2006 na 

měřících stanicích v Ostravě-Přívoze a Zábřehu.  

Velice závažné je také zjištění, že v letech 2005 a 2006 byla cílová roční hodnota 

na stanici Ostrava-Přívoz  překračována výrazněji než roční imisní limit pro PM10 (40 

µg·m-3). 
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Graf č. 13 Průměrné roční koncentrace PM2,5 jednotlivých měřících stanic v Ostravě 

6.3.4 Grafické vyhodnocení znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem 

Jak již bylo výše několikrát zmíněno, na částice menší než 2,5 µm se mohou vázat 

další škodlivé látky jako například polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Jedním 

z takových je i v poslední době poměrně hodně sledovaný benzo(a)pyren. Tyto škodliviny 

jsou sorbovány na povrchu částic velikostní frakce PM2,5 a jsou prokázány jejich 

karcinogenní účinky. Z tohoto důvodu je více méně charakter grafu číslo 14 podobný jako 

v předešlém grafu číslo 13 pro PM2,5.  

Cílový imisní limit pro ochranu zdraví benzo(a)pyrenu je stanoven na 1 ng·m-3. 

Jeho mnohonásobné překračování na území města Ostravy je tedy zřejmé. Úroveň 

koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší se začala na území města sledovat v roce 2000 na 

stanici Ostrava-Přívoz ZÚ a jeho monitoring probíhá i v současnosti. V grafu je však 

znázorněna časová řada jen do roku 2008, poněvadž v době vypracování této diplomové 

práce ještě nebyla vyhodnocena data za rok 2009.  

V současnosti probíhá měření benzo(a)pyrenu na území města na čtyřech měřících 

stanicích v Ostravě-Bartovicích, Mariánských horách, v Porubě/ČHMÚ a  v Přívoze. 

Během devítiletého sledování byly vždy nejvyšší koncentrace zjištěny na stanici v Ostravě-

Bartovicích a Přívoze ZÚ.  V roce 2006 došlo dokonce k téměř dvanáctinásobnému 
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překročení stanoveného cílového imisního limitu a bohužel ani v ostatních letech situace 

v Bartovicích nebyla nijak valná. Tyto vysoké úrovně koncentrací jsou s největší 

pravděpodobností způsobeny průmyslem, který se v Bartovicích nachází. Je však třeba 

ještě dodat, že cílový imisní limit byl každoročně překračován na všech uvedených 

stanicích. Na ostatních zmíněných měřících stanicích již úroveň koncentrací nebyla na tak 

vysoké úrovni, avšak přesto každoročně docházelo k překračování cílového imisního 

limitu 1 ng·m-3.        
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Graf č. 14 Průměrný ro ční chod koncentrací benzo(a)pyrenu 
 

Pro lepší představu imisní situace je uvedena mapa vytvořená Českým 

hydrometeorologickým ústavem s plošným vyobrazením výskytu benzo(a)pyrenu v rámci 

Moravskoslezského kraje v roce 2008. (viz. obr. 28) Z mapy je zřejmé, že nejhorší situace 

v rámci celého Moravskoslezského kraje je právě v Ostravě a všech nedalekých městech, 

především pak v Karviné,  Havířově a Bohumíně. To je zřejmě způsobeno dopravou a 

masivním průmyslem, který se zde nachází. Další poměrně hodně imisně zatíženou 

lokalitou v rámci Moravskoslezského kraje je pak Těšínsko a Třinecko kde jsou 

pravděpodobně největším producentem emisí benzo(a)pyrenu Třinecké železárny a.s.   
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Obrázek č. 28 Pole roční koncentrace benzo(a)pyrenu, Moravskoslezská aglomerace, 2008 
(http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oII41x27MSl.gif) 

6.3.5 Shrnutí 

V 70. a 80. letech se podle zjištěných údajů průměrné měsíční koncentrace TSP na 

Ostravsku v zimních období pohybovaly nad hranicí 200 µg·m-3 a nejnižší měsíční 

koncentrace v průběhu roku neklesly pod 60 µg·m-3 vyjma stanice Střed města. Tento 

markantní rozdíl však mohl být způsoben nepřesnostmi v měření.  

Podle dostupných měření byla během sledování TSP zjištěna vysoká úroveň 

znečištění ovzduší. Trend koncentrací byl od počátku 70. let mírně rostoucí s vrcholem 

kolem roku 1978. K dalšímu zvýšení znečištění docházelo v 80. letech. Nejvyšší úroveň 

byla zjištěna v roce 1982  a následně v polovině 80. let. Do roku 1989 pak úroveň 

koncentrací mírně klesající charakter.  

V 70. a 80. letech byl pro Ostravu a okolí určující negativní vliv hlavně báňské 

činnosti a vysoká koncentrace technologií těžkého průmyslu v “ocelovém srdci republiky”, 

jenž byly rozvíjeny jen s minimálními ohledy na kvalitu životního prostředí a života 

místních obyvatel.  
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V 90. letech 20. století došlo k dramatickému poklesu znečištění ovzduší 

suspendovanými částicemi. Po změně politické situace v ČR byla na počátku 90. let přijata 

taková legislativní opatření, která vedla ke zlepšení stavu životního prostředí, ovzduší 

nevyjímaje a stát do této oblasti začal postupně  investovat nemalé finance. Zároveň však 

došlo k útlumu průmyslové výroby a především na Ostravsku i Karvinsku byl zahájen 

útlum těžby černého uhlí, kdy v Ostravě byla v 90. letech těžba zcela ukončena. Všechny 

tyto události, společně s panujícími meteorologickými podmínkami způsobily klesající 

trend suspendovaných částic v tomto desetiletí. (viz. obr. 29) 

 

 

Obrázek č. 29 Mapy porovnávající znečištění ovzduší Ostravy a okolí prašným aerosolem v 
letech 1980 a 2000 (Mikulík et al., 2004) 

 

Na začátku nového milénia došlo k zastavení klesajícího trendu koncentrací 

suspendovaných částic v ovzduší a jejich následné stagnaci. Možných příčin způsobujících 

tento vývoj není mnoho a jako nejpravděpodobnější je možno označit nový rozmach 

průmyslových aktivit v Ostravě i okolních městech, narůstání intenzity automobilové 

dopravy a  naneštěstí opětovný návrat některých obyvatel k topení pevnými palivy 
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v lokálních topeništích skrze zvyšování cen elektrické energie a zemního plynu. (viz. obr. 

30) 

 
Obrázek č. 30 Ostrava během zimního období se zvýšenými koncentracemi znečištění ovzduší 

(http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oII41x19MSl.gif) 
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ZÁVĚR 

Město Ostrava a jeho okolí bylo v minulosti těsně spjato s báňským průmyslem,  

respektive s těžkým průmyslem hutním což se během let negativně projevilo na všech 

složkách životního prostředí. Jednou z těchto složek je i kvalita ovzduší v Ostravské 

aglomeraci, na které byly tyto dopady mnohdy obrovské. V této diplomové práci jsem se 

snažil postihnout vývoj báňské činnosti na Ostravsku a jeho dopady na kvalitu ovzduší. Po 

přečtení mé práce by možná někdo mohl namítnout, že vývoj úrovně znečištění ovzduší 

těžbou uhlí na Ostravsku jsou zachyceny v příliš krátkém časovém horizontu vzhledem 

k dlouholeté historii báňské činnosti na území města. Je však třeba znovu zdůraznit fakt, že 

systematický monitoring ovzduší na Ostravsku začal až na počátku 70. let minulého století. 

Podle informací poskytnutých pracovníky Krajské hygienické stanice v Ostravě, 

Zdravotním ústavem v Ostravě a Českým hydrometeorologickým ústavem v Ostravě-

Porubě, probíhala před rokem 1970 pouze měření celkové prašnosti, kde byl zachycen 

veškerý materiál i organického původu bez rozlišení velikosti. Tato data by však pro tuto 

práci nebyla použitelná a podle pracovníků výše zmíněných institucí  již nejsou 

k dispozici, poněvadž jsou těžko dohledatelná. Z tohoto důvodu jsou v této práci 

zachyceny úrovně znečištění ovzduší až od 70. let minulého století kdy však těžba uhlí a 

s ní úzce spjatý těžký průmysl pracovali na plné obrátky. Toto pozorování stavu ovzduší je 

vyhodnoceno až do současnosti, z čehož je pak možné vysledovat trend vývoje při 

přechodu, kdy na Ostravsku docházelo k útlumu báňské i průmyslové činnosti, což se 

pozitivně projevilo i na kvalitě ovzduší.  

Po roce 1990 došlo k markantnímu zlepšení stavu ovzduší, avšak v posledním 

desetiletí se vývoj neubírá správným směrem, úroveň znečištění suspendovanými částicemi 

na Ostravsku každoročně přesahuje legislativní maximální přípustný limit. Věřím že pro 

mnohé z nás je zdraví na prvním místě a všichni se nějaký způsobem přičiníme o to, aby 

již nedocházelo k dalšímu narůstání koncentrací těchto škodlivin v ovzduší Ostravska. 

Závěrem si dovoluji poděkovat všem kteří přispěli k vytvoření této diplomové práce. 

Zejména pak za cenné rady a doporučení mému vedoucímu diplomové práce Ing. Tomáši 

Bouchalovi, Ph.D. a zaměstnancům Českého hydrometeorologického ústavu, Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Zdravotního ústavu se 
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sídlem v Ostravě za jejich vstřícnost při poskytování velice důležitých informací, bez 

kterých by nebylo možno tuto diplomovou práci vypracovat.  
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