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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na vývoj znečištění ovzduší ve Zlínském kraji s rozlohou 

3 964 km2 a s celkovým počtem 590 780 obyvatel. Práce je zaměřena na porovnání hodnot 

základních látek znečišťujících ovzduší zjištěných ve Zlínském kraji v letech 2002 až 

2008. Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon o ochraně 

ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Výsledkem práce je, na základě získaných dat, 

zhodnocení vývoje znečištění ovzduší a zdrojů znečišťování ovzduší a následný návrh 

řešení na snížení emisí znečišťujících látek. 

Klíčová slova: Kvalita ovzduší, Emise základních znečišťujících látek, Imise, Imisní limit, 

REZZO ( Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší), kraj 

Summary 

Bachelor thesis is focused on the development of air pollution in the Zlin region with an 

area of 3 964 km2 and the total number of 590 780 inhabitants. The work is based on the 

comparison of obtained values of the basic air pollutants in the Zlin Region in the years 

from 2002 until 2008. The basic legal standard governing the air quality assessment is the 

Air Protection Act No. 86/2002 Coll., as amended. The result of this work is based on data 

values obtained from assessment development of air pollution and air pollution sources and 

design solutions to reduce emissions of pollutants. 

 

Keywords: Air quality, Emissions of basic air pollutants, Pollutants, Limit values, REZZO 

( Register of Emissions and Air Pollution Sources), region 
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Seznam zkratek 
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CO   Oxid uhelnatý 
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MŠ   Mateřská škola 
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PCB   Polychlorované bifenyly 

PM2,5   částice frakce PM2,5 

PM10   částice frakce PM10 

POP   Perzistentní organické polutanty 

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

r IL   Roční imisní limit 

SOx   Oxid siřičitý a oxid sírový 

SO2   Oxid siřičitý 

SO3   Oxid sírový 

SVOC   Polotěkavé organické látky 
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VOC   Těkavé organické látky 
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1 ÚVOD 
 

S postupným narůstajícím rozvojem průmyslu a techniky docházelo v minulosti ke 

zhoršování ovzduší v ČR i ve světě, aniž by tomu byla věnována patřičná pozornost. V 70. 

letech byla problematika znečištění ovzduší řešena v zákoně o hygienické a 

protiepidemické péči č. 4/1952 Sb., avšak jen z hlediska péče o zdraví člověka. Teprve 

usnesení č. 494/1960 vytvořilo předpoklady pro systematickou péči o čistotu ovzduší 

včetně postihů. Řádné plnění těchto předpisů mělo zabránit vzrůstajícímu znečištění. I přes 

tuto snahu bylo znečištění ovzduší na počátku 90. let nejpalčivějším problémem životního 

prostředí České republiky. Emise většiny hlavních znečišťujících látek, zejm. tuhých látek, 

SO2 a NOx, patřily k nejvyšším na světě a imisní zátěž vyvolávala v některých oblastech 

(severozápadní Čechy a severní Morava) závažné zdravotní problémy obyvatelstva i 

plošné poškození lesních porostů. První nová komplexní právní úprava ochrany ovzduší 

byla přijata v roce 1991 (zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší). Byla zaměřena na 

dosažení co největšího snížení znečištění ovzduší v co nejkratším čase. Na základě přijaté 

legislativy se uskutečnil rozsáhlý a z hlediska rychlosti unikátní program snížení emisí. 

Koncem 90. let se emisní a imisní situace celkem stabilizovala a pozornost se obrátila na 

transpozici právních předpisů Evropských společenství, která byla ukončena v roce 2002 

přijetím nového zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a prováděcích předpisů [1].  

Sledování kvality ovzduší je věnována velká pozornost. Na toto téma je zaměřená i 

tato bakalářská práce, která se zabývá sledováním vývoje znečištění ovzduší Zlínského 

kraje. Bakalářská práce poskytuje základní informace o popisovaném území, bližší 

charakteristiku látek znečišťujících ovzduší a zdroje jednotlivých emisí. Sleduje vývoj 

znečištění ovzduší ve Zlínském kraji v sedmiletém intervalu pro základní znečišťující látky 

a v pětiletém intervalu pro prachové částice frakce PM10 a PM2,5. Součástí je i zařazení 

města Valašské Meziříčí, ve kterém je sledován a porovnán vývoj znečištění ovzduší se 

zaměřením na PAHs, a to z důvodu výskytu podniku DEZA a.s. na území města, který je 

významným zdrojem znečišťování ovzduší ve Zlínském kraji.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit vývoj znečišťování ovzduší ve Zlínském kraji 

pro hlavní znečišťující látky (TZL, SO2, NOx, CO, VOC). Pozornost je věnována 

současnému problému, což jsou neklesající emise prachových částic. Cíleně je také 

uvedena prašná bouře z Ukrajiny, která ukazuje, jak může být ovlivněno ovzduší v ČR a 

v jednotlivých krajích vlivem dálkového transportu prachových částic.   
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2 CHARAKTERISTIKA VYMEZENÉHO ÚZEMÍ  

2.1 Administrativně správní členění  

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě ústavního zákona č. 347 ze 

dne 3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Vznikl 

sloučením okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily k Jihomoravskému 

kraji, a okresu Vsetín, který spadal do Severomoravského kraje, viz obrázek č. 1. Spolu 

s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava. S účinností od 1. 1. 2003 

se vytvořilo 13 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností (obce III. Stupně -Bystřice pod 

Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, 

Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské 

Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, 

Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín a Zlín), 

v jejichž rámci působí 25 územních obvodů 

pověřených obcí (obce II. stupně) [2].                                          

Obrázek č. 1   Okresy Zlínského kraje [3] 

2.2 Geografické údaje 

Zlínský kraj, viz obr. č. 2, je svou rozlohou 3 963,6 km2 čtvrtým nejmenším krajem 

v republice. Má celkem 305 obcí (z toho 30 

měst), ve kterých ke konci roku 2008 žilo 

591 412 obyvatel. Hustota zalidnění 149 

obyvatel/km2 výrazně převyšuje republikový 

průměr. Nejvyšší zalidněnost je v okrese Zlín 

(187 obyvatel/km2), nejnižší v okrese Vsetín 

(128 obyvatel/km2) [2].   

Obrázek č. 2   Poloha Zlínského kraje [4] 
 

Území má členitý charakter, viz obr. č. 3. Z převážné části je kopcovitý, tvořený 

pahorkatinami a pohořími. V části kraje, v povodí Moravy, se táhne rovinatá úrodná oblast 

Haná na Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Severní částí kraje probíhají 

Moravskoslezské Beskydy, na východě se rozkládají Javorníky, a směrem k jihu Bílé 
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Karpaty, které také tvoří hranici se Slovenskem. Jižně od Moravskoslezských Beskyd 

vybíhá Hostýnsko – Vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina. Na jihozápadě kraje se 

zvedají Chřiby. Mezi Chřiby a výše zmíněnými pahorkatinami probíhá od západu 

z Olomouckého kraje Hornomoravský úval přes okres Kroměříž až do okresu Zlín. Kolem 

řeky Moravy, v okrese Uherské Hradiště, probíhá Dolnomoravský úval, který dále 

pokračuje do Jihomoravského 

kraje. Od západu k jihu, přes 

oba úvaly, protéká největší řeka 

kraje Morava, do které se vlévá 

většina toků protékajících 

územím. Jsou to především 

v severní části řeka Bečva a 

v jižní části řeka Olšava. Kraj 

má celkem příznivé klimatické 

podmínky [2]. 

Obrázek č. 3   Geografická mapa Zlínského kraje [5] 

2.3 Klimatické údaje 

Základní rysy podnebí zlínského regionu určuje jeho poloha v mírně vlhkém 

podnebném pásu, v oblasti na přechodu mezi přímořským a pevninským podnebím 

s převládajícím západním prouděním vzduchu v teplém pololetí a východním proudění 

v chladném pololetí. Podle E. Quitta (1971, 1984) jsou ve zlínském regionu zastoupeny 

všechny tři klimatické oblasti [6]. 

2.4 Směr a rychlost větru 

Směr a rychlost větru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které 

mají rozhodující podíl na stabilitě přízemní vrstvy atmosféry a na transportu cizorodých 

látek obsažených v troposféře. Podílí se na difúzi lokálního měřítka i na transportu 

škodlivin globálního charakteru [6]. Větrné růžice ze stanic na území Zlínského kraje se 

výrazně liší z důvodu rozmanitého terénu Zlínského kraje. Převládající proudění přichází 

z jihozápadních směrů 15,9 %. Druhým převládajícím směrem je proudění z východu   

11,8 %. Celkově z východní hemisféry vane 27,5 %. Bezvětří je zastoupeno 19,3 % a je 
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obdobím, kdy dochází ke zhoršeným rozptylovým podmínkám [6]. Příkladem rozdílnosti 

směru větru vlivem rozmanitosti terénu ve Zlínském kraji je např. větrná růžice 

z Valašského Meziříčí, viz obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4 Větrná růžice – relativní četnost směru větru ze stanice Valašské   
 Meziříčí za rok 2009 [ČHMÚ] 

2.5 Pedologické údaje 

Většina půd kraje je minerálně chudá, s výjimkou draslíku a hořčíku, s nedostatkem 

humusu. Jsou to hnědé půdy vrchovin a podzoly, které směrem k jihu místy přecházejí 

do hnědých půd nižších poloh. Na rozdíl od kopcovité a hornaté části s chudými 

štěrkovitými a kamenitými středně těžkými až těžkými půdami je v obou úvalech úrodná 

hnědozem i černozem a v okolí řeky Moravy také kvalitní lužní půdy [2].  Z celkového 

půdního fondu kraje je 49,2 % zemědělské a 50,8 % nezemědělské půdy. 

2.6 Nerostné bohatství 

Kraj je chudý na nerostné suroviny. Využívána jsou hlavně ložiska cihlářských 

hlín, štěrkopísků (tato ložiska mají celorepublikový význam) a stavebního kamene, místní 

význam má těžba pískovce. V omezené míře se zde vyskytují naleziště ropy a zemního 

plynu [2].  

2.7 Chráněné krajinné oblasti 

Zlínský kraj má velkou rozlohu chráněného krajinného území. Velkoplošná území 

zahrnují dvě chráněné krajinné oblasti, Beskydy a Bílé Karpaty, která zahrnují zhruba 

30 % území, viz obr. č. 5. CHKO Bílé Karpaty patří mezi šest biosférických rezervací 

UNESCO v republice [2]. Na území kraje se dále nachází 38 přírodních rezervací, z toho 6 

národních a 123 přírodních památek.  
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Obrázek č. 5   Chráněné krajinné oblasti [7] 

2.8 Obyvatelstvo a ekonomika 

V roce 2008 žilo na území Zlínského kraje 591 412 obyvatel. Vývoj věkového 

složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním 

věku. Přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá. Průměrný věk 

obyvatel Zlínského kraje v roce 2008 byl 40,7 let.  

Ekonomika v kraji byla a je založena především na zhodnocování vstupních 

surovin a polotovarů. Export v kraji je negativně poznamenán polohou kraje v rámci ČR 

[2]. V tvorbě hrubého domácího produktu se Zlínský kraj řadí na 10. místo mezi kraji 

v ČR. V roce 2008 dosáhla průměrná hodnota HDP na 1 obyvatele kraje 286 172 Kč 

(v běžných cenách).  

2.8.1 Charakteristika průmyslových oblastí Zlínského kraje 

 

2.8.1.1 Okres Uherské Hradiště 

Rozloha okresu Uherské Hradiště je 991 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2009 je 

144 533 osob. Průmyslová výroba je koncentrována do měst Uherské Hradiště, Staré 

Město, Kunovice a Uherský Brod. Nejvýznamnější podniky tohoto okresu jsou uvedeny 

v tab. č. 1 [8,9]. 
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Tabulka č. 1    Přehled nejvýznamnějších průmyslových podniků v okrese Uherské Hradiště 
 

Název podniku Město Činnost 
MESIT HOLDING Uherské Hradiště Elektronika,přesná mechanika 
Česká zbrojovka Uherský Brod Výroba krátkých palných zbraní 

Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod 
Výroba jeřábů, technologických 
vybavení oceláren a sléváren, drtičů 
kamene 

Visteon-Autopal, s. r. o. Hluk 
Výroba světelné, chladící a 
klimatizační techniky pro automobily 

Jáchymov invest a. s., o. z. 
DYAS 

Uherský Ostroh Výroba a prodej překližek 

Železniční průmyslová 
stavební výroba Uherský 
Ostroh, a. s. 

Uherský Ostroh 

Výroba příčných a výhybkových 
železobetonových pražců, drobná 
betonářská výroba, prefabrikace, 
betonová směs a kamenivo 

 

2.8.1.2  Okres Kroměříž 

Rozloha okresu Kroměříž je 796 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2009 je 107 875 osob. 

Oblast má průmyslově zemědělský charakter. Ve struktuře průmyslové výroby dominuje 

průmysl strojírenský a elektrotechnický. Významné zastoupení má i průmysl 

potravinářský, dřevařský a chemický. Průmyslová výroba je koncentrována do měst 

Kroměříž, Hulín, Chropyně, Holešov a Bystřice pod Hostýnem a není tak výrazná jako 

v ostatních oblastech Zlínského kraje. Nejvýznamnější podniky jsou uvedeny v tab.č. 2 [8]. 

Tabulka č. 2    Přehled nejvýznamnějších průmyslových podniků v okrese Kroměříž 
 

Název podniku Město Činnost 
TOSHULIN, a. s. Hulín Výroba svislých soustruhů 
Slévárna Pilana Hulín spol. 
s r. o. 

Hulín Výroba odlitků 

TON, a. s. Bystřice pod Hostýnem Výroba nábytku 
Jihomoravské dřevařské 
závody, a. s. 

Bystřice pod Hostýnem 
Výroba podlahovin, ekobriket, 
listnatého řeziva 

ALIACHEM, a. s., o. z. 
Technoplast Chropyně 

Chropyně Výroba plastů 

KORYNA nábytek, a. s. Koryčany Výroba nábytku 
MAGNETON, a. s. Kroměříž Automobilový průmysl 

  

2.8.1.3 Okres Vsetín 

Rozloha okresu Vsetín je 1143 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2009 je 145 850 osob. 

V současné době je průmyslová základna tvořena především strojírenským, 

elektrotechnickým a chemickým průmyslem. Hlavními průmyslovými centry jsou Vsetín, 
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Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Nejvýznamnější podniky jsou uvedeny v tab. 

č. 3  [8]. 

Tabulka č. 3     Přehled nejvýznamnějších průmyslových podniků v okrese Vsetín 
 

Název podniku Město Činnost 

DEZA, a. s. Valašské Meziříčí 
Zpracování surového benzolu a 
surového dehtu 

STV Glass, a. s. Valašské Meziříčí 
Výroba skleněných polotovarů 
pro výrobu televizních 
obrazovek a monitorů 

Osvětlovací sklo – LARES, 
spol. s r. o. 

Valašské Meziříčí 
Výroba osvětlovacího skla a 
reflektorových skel 

ON Semiconductor – TESLA 
SEZAM 

Rožnov pod Radhoštěm Výroba polovodičů 

Energoaqua, a. s. Rožnov pod Radhoštěm Výroba a rozvod tepla 
LOANA, a. s. Rožnov pod Radhoštěm Textilní výroba 
Gumárny Zubří, a. s. Zubří Výrobky z pryže 

 

2.8.1.4  Okres Zlín 

Rozloha okresu Zlín je 1034 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2009 je 193 154 osob. 

Nejvíce zastoupen je chemický a gumárenský průmysl, strojírenská a elektrotechnická 

výroba. Za nejvýznamnější průmyslovou zónu tohoto okresu lze označit prostor Zlín – 

Otrokovice – Napajedla. Nejvýznamnější podniky jsou uvedeny v tab. č. 4 [8]. 

Tabulka č. 4        Přehled nejvýznamnějších průmyslových podniků v okrese Zlín 
 

Název podniku Město Činnost 
TAJMAC – ZPS, a. s. Zlín Výroba obráběcích strojů 

TOMA, a. s. Otrokovice 
Nákup, výroba a rozvod 
energetických médií 

Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Výroba pneumatik 
MORAVAN – AEROPLANES 
a. s. 

Otrokovice Výroba malých sportovních letadel 

ALIACHEM, a. s., o. z. FATRA 
Napajedla 

Napajedla 
Vývoj technologií zpracování 
makromolekulárních látek  

PRABOS Plus, a. s. Slavičín Výroba obuvi  

TRIODYN DELTA, s. r. o. Broumov – Bylnice 
Výroba malých lisovaných 
komutátorů 

Metalšrot Tlumačov, a. s.  Tlumačov 
Výkup železného šrotu a barevných 
kovů 
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3 CHARAKTERISTIKA ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK 
 

Znečišťující látkou je jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm 

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

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

prostředí, na klimatický systém země nebo na hmotný majetek [10]. 

V zákoně o ochraně ovzduší jsou stanoveny hlavní znečišťující látky vnášené do 

ovzduší, které podléhají zpoplatnění, viz tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5    Hlavní zpoplatněné znečišťující  látky  [10] 
 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 
Oxid siřičitý (SO2) 
Oxidy dusíku (NOx) 
Těkavé organické látky (VOC) 
Těžké kovy 
Oxid uhelnatý (CO) 
Amoniak a soli amonné 
Polycyklické aromatické uhlovodíky 
Methan 

Znečišťující látky lze dle jejich původu rozdělit do dvou skupin: 

- přirozeného původu 

- antropogenního původu 

Mezi ZL přirozeného původu se řadí emise při sopečné činnosti, erozi půd, lesních 

a stepních požárech, pyly stromů a rostlin, kosmický prach apod. Mezi zdroje ZL 

antropogenního původu patří např. průmysl (hutnictví, chemická výroba), spalovny odpadů 

(komunálních), spalovací zařízení, doprava (automobilová, letecká) [11]. 

Příčinou znečišťování ovzduší jsou emise (úlety) látek znečišťujících ovzduší 

z jednotlivých zdrojů. Ovzduším jsou znečišťující látky přenášeny od zdrojů k příjemcům. 

Znečišťující látky, které se vyskytují v přízemní vrstvě atmosféry a škodlivě působí na 

zdraví lidí, přírodu a hmotné statky, jsou označovány jako imise a ty, které dopadnou na 

zemský povrch, jsou depozice [12]. 

3.1 Tuhé znečišťující látky 

Tuhými znečišťujícími látkami se pro účely měření emisí stacionárních zdrojů 

rozumí ve smyslu ČSN ISO 9096 tuhé částice aerosolů zachycené na filtrech nebo částice 

libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v plynné fázi, které mohou být 
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zachyceny filtrací za určených podmínek po reprezentativním odběru vzorku sledovaného 

plynu, a které zůstanou na filtru i po sušení. 

Tuhé znečišťující látky obsažené v emisích mohou pocházet pouze z látek 

vstupujících do spalovacího procesu. To je především palivo, spalovací vzduch a samotné 

spalovací zařízení. TZL mohou být také ve formě aerosolů. Charakteristickým rysem 

prašných aerosolů emitovaných ze spalovacích procesů je heterogenita struktur částic. 

Hrubé částice o rozměrech 10 µm ÷ 100 µm jsou tvořeny částicemi polokoksu, koksu, 

tuhých pyrolýzních zbytků a minerálních látek zbylých po spálení. Složitými fyzikálně-

chemickými procesy probíhajícími na povrchu a v okolí hořících částic uhlí vznikají 

ultrajemné částice, které nesedimentují za určitých podmínek po celé týdny nebo dokonce 

měsíce a jsou zpravidla značně obohaceny těžkými kovy. Mezi stopové prvky provázející 

spalování uhlí patří: Ba, Be, Pb, Zn, Cr, Ni, Cd, As, Co, Sr, V, Cu, Mo, Tl a Se. Tyto prvky 

se po spadu dostávají do půdy a narušují půdní ekosystém, resp. se dostávají až do 

potravinového řetězce [25]. V tab. č. 6 je uvedeno deset zdrojů s nejvyššími emisemi TZL 

ve Zlínském kraji v roce 2007. 

Tabulka č. 6    Deset  zdrojů s nejvyššími emisemi TZL (t/rok) ve Zlínském kraji 2007 
 

 Název TZL 
1 DEZA, a.s. - energetika 41,83 
2 Atel Energetika Zlín s.r.o. - Teplárna Zlín 27,41 
3 CS CABOT  17,39 
4 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. 15,05 
5 Teplárna Otrokovice, a.s. 11,25 
6 Slovácké strojírny, akciová společnost 11,09 
7 TON a.s. závod Bystřice pod Hostýnem 10,27 
8 Zásobování teplem Vsetín a.s. Uhelná výtopna Jasenice 6,15 
9 Jáchymov invest a. s., odštěpný závod Dyas 6,04 

10 Aircraft Industries, a.s. 3,61 

3.1.1 Polétavý prach ( PMx ) 

Atmosférický aerosol je všudypřítomnou složkou atmosféry Země. Je definován 

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

Významně se podílí na důležitých atmosférických dějích, jako je vznik srážek a teplotní 

bilance Země. Z hlediska zdravotního působení atmosférického aerosolu na člověka byly 

definovány velikostní skupiny aerosolu označované jako PMx (Particulate Matter), které 

obsahují částice o velikosti menší než x µm. Běžně se rozlišují PM10, PM2,5 a PM1,0. 
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Atmosférický aerosol může být přirozeného i antropogenního původu. Hlavním 

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

částice mají velikost přibližně 10 µm. Přirozeného původu je i tzv. bioaerosol, zahrnující 

organismy jako jsou viry, bakterie, houby a případně jejich části a živočišné a rostlinné 

produkty (spory a pyl) [13]. 

Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy, hlavně 

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

rud a kovů nebo svařování. Aerosol může také vznikat odnosem částic větrem ze 

stavebních ploch nebo v důsledku odstranění vegetačního pokryvu z půdy [13]. Dalším 

zdrojem mohou být nezpevněné cesty, těžební činnost nebo např. výroba a použití cementu 

a vápna.  

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje atmosférického aerosolu patří: 

- vysokoteplotní procesy, především spalovací;  

- cementárny, vápenky, lomy a těžba;  

- odnos částic větrem ze stavebních ploch a z ploch zbavených vegetace [13].  

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

nebo mokré atmosférické depozice. Čím menší průměr částice má, tím déle zůstane 

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

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

týdny, než jsou mokrou depozicí odstraněny. 

Aerosol může působit na organismy mechanicky zaprášením. Zaprášení listů rostlin 

snižuje jejich aktivní plochu, u živočichů prach vstupuje do dýchacích cest. Dalším 

problémem je toxické působení látek obsažených v aerosolu [13]. 

Dopady na zdraví člověka, rizika: 

Částice atmosférického aerosolu se usazují v dýchacích cestách. Místo záchytu 

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

potíže. Menší než 10 µm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní 

problémy. Částice menší než 1 µm mohou vstupovat přímo do plicních sklípků, proto jsou 

tyto částice nejnebezpečnější. Částice navíc často obsahují adsorbované karcinogenní 

sloučeniny [13]. 
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Inhalace PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. V důsledku 

adsorpce organických látek s mutagenními a karcinogenními účinky může expozice PM10 

způsobovat rakovinu plic [13]. 

3.2 Oxid siřičitý ( SO2 ) 

Dle integrovaného registru znečištění je oxid siřičitý bezbarvý štiplavý plyn 

s teplotou varu -10ºC. Je nehořlavý a rozpouští se ve vodě za vzniku kyselého roztoku, 

přičemž jeho rozpustnost je silně závislá na teplotě. Oxid sírový je meziproduktem při 

výrobě kyseliny sírové a jedná se o tuhou nebo kapalnou látku dobře rozpustnou ve vodě 

za vzniku kyseliny sírové.  

U oxidů síry lze zmínit několik zdrojů emisí. Jedním je spalování paliv 

obsahujících síru, dále jsou to úniky z průmyslu, a také zdroje neantropogenního 

charakteru. Antropogenní zdroje emisí:  

• výroba elektrické energie, výroba tepelné energie, rafinerie ropy, dopravní 

prostředky nebo zpracování kovů. Ve všech těchto zařízeních může při 

spalování paliv obsahujících síru docházet k její oxidaci na SOx a následnému 

úniku do ovzduší. Při spalování tuhých paliv asi 95% přítomné síry přechází na 

SO2, u kapalných paliv je to prakticky 100%. Oxid siřičitý je ve spalinách 

částečně oxidován na SO3. Mnohdy lze použít účinná odsiřovací zařízení či jiné 

technologie, které mohou u některých zdrojů emise oxidů síry omezit nebo 

dokonce zcela zlikvidovat.  

• výroba kyseliny sírové, kde je využíván ve velkých množstvích. 

Mezi přírodní zdroje se řadí např. vulkanická činnost a přirozené lesní požáry. 

Oxid siřičitý může způsobovat širokou škálu negativních dopadů jak na životní 

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

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

kyseliny sírové. Rychlost oxidace závisí na povětrnostních podmínkách, teplotě, slunečním 

svitu, přítomnosti katalyzujících částic atd. Kyselina sírová může reagovat s alkalickými 

částicemi prašného aerosolu za vzniku síranů. Sírany se postupně usazují na zemský 

povrch nebo jsou z ovzduší vymývány srážkami. Při nedostatku alkalických částic 

v ovzduší dochází k okyselení srážkových vod až na pH < 4. Tímto způsobem oxidy síry 
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společně s oxidy dusíku tvoří takzvané kyselé deště. Ty pak mohou být větrem 

transportovány na velké vzdálenosti a způsobit značná poškození lesních porostů 

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

znehodnocují vodu a mohou způsobit úhyn ryb [14]. 

Dopady na zdraví člověka, rizika 

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

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

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

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

na působení oxidů síry velmi citliví [14]. V tab. č. 7 je uvedeno deset zdrojů s nejvyššími 

emisemi SO2 ve Zlínském kraji v roce 2007. 

Tabulka č. 7    Deset  zdrojů s nejvyššími emisemi SO2 (t/rok) ve Zlínském kraji 2007 
 

 Název SO2 
1 Teplárna Otrokovice, a.s. 2494,10 
2 Atel Energetika Zlín s.r.o. - Teplárna Zlín 1207,06 
3 DEZA, a.s. - energetika 896,63 
4 DEZA, a.s. – Valašské Meziříčí – chemické výroby 234,97 
5 CTZ s.r.o. – Uherské Hradiště – kotelna na tuhá paliva 155,23 
6 Zásobování teplem Vsetín a.s. Uhelná výtopna Jasenice 100,25 
7 Aircraft Industries, a.s. 86,99 
8 TON – ENERGO a.s. teplárna Bystřice pod Hostýnem 76,93 
9 CS CABOT 74,91 

10 TON – ENERGO a.s. kotelna Holešov  63,55 

3.3 Oxidy dusíku ( NOx / NO2 ) 

Skupina těchto látek zahrnuje širokou škálu oxidů dusíku. Mezi nejčastěji se 

vyskytující patří: oxid dusnatý (NO, bezbarvý plyn bez zápachu) a oxid dusičitý (NO2, 

červenohnědý plyn štiplavého zápachu). Dále do této skupiny patří oxid dusitý (N2O3), 

tetraoxid dusíku (N2O4) a oxid dusičitý (N2O5). Další oxidy dusíku se vyskytují v menších 

množstvích a nepředstavují významné riziko. Hustotami jsou oba nejvýznamnější oxidy 

dusíku srovnatelné se vzduchem. Tvorba NOx je dána reakcí mezi atomem kyslíku a 

molekulou dusíku [15]. 

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

spojeny se spalováním i ušlechtilých paliv (plyn, nafta) a biomasy. Emise oxidů dusíku 
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mají navíc v dnešní době rostoucí charakter. Primárním zdrojem (vytvářejícím až 55% 

antropogenních NOx) jsou i přes využívání katalyzátorů motorová vozidla [15]. 

Mezi další možné antropogenní zdroje úniků oxidů dusíku je nutné zařadit veškeré 

chemické procesy, kde jsou tyto oxidy přítomny a kde může k jejich úniku dojít, například 

výroba kyseliny dusičné. Takové výroby jsou však dnes vybaveny účinným zařízením na 

odstranění oxidů dusíku z odpadních plynů [15]. 

Mezi přírodní zdroje patří např. biologické procesy v půdách, kde mikroorganismy 

v rámci svého životního cyklu produkují oxid dusný (N2O) a dusík (N2).  

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

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

pro podporu růstu plodin. Na druhou stranu ale oxidy dusíku jako NO a NO2 ve vyšších 

koncentracích rostliny poškozují a mohou způsobit jejich větší náchylnost k negativním 

vlivům okolí jako je mráz či plísně [15].  

Oxid dusičitý je společně s oxidy síry součástí takzvaných kyselých dešťů, které 

mají negativní vliv například na vegetaci a stavby a dále okyselují vodní plochy a toky. 

Oxidy dusíku v ovzduší postupně přecházejí na kyselinu dusičnou, která reaguje 

s prachovými částicemi a například s oxidy hořčíku a vápníku či s amoniakem za vzniku 

tuhých částic, které jsou z atmosféry odstraňovány sedimentací a vymýváním srážkovou 

činností. Množství dusíku, které se atmosférickou depozicí dostává do půd, již není 

zanedbatelné ve srovnání s množstvím pocházejícím z průmyslových hnojiv. Dusičnanové 

ionty, které jsou v zeminách a vodách přítomny, sice působí příznivě na růst rostlin, ale při 

vyšších koncentracích může docházet i k úhynu ryb a nežádoucímu nárůstu vodních rostlin 

tzv. eutrofizace vod. Oxid dusičitý společně s kyslíkem a těkavými organickými látkami 

(VOC) přispívá k tvorbě přízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké 

koncentrace přízemního ozonu poškozují živé rostliny včetně mnohých zemědělských 

plodin [15]. 

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

a společně s ostatními skleníkovými plyny absorbuje infračervené záření odražené od 

zemského povrchu, které by jinak uniklo do vesmírného prostoru. Tak přispívá ke vzniku 

tzv. skleníkového efektu a následně ke globálnímu oteplování planety [15]. 
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Dopady na zdraví člověka, rizika 

Oxidy dusíku mohou negativně působit na zdraví člověka především ve vyšších 

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

koncentrací, nebo dokonce čistých plynů, vede k závažným zdravotním potížím a může 

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

přenos kyslíku z plic do tkání. Vdechování vyšších koncentrací oxidů dusíku dráždí 

dýchací cesty [15]. V tab. č. 8 je uvedeno deset zdrojů s nejvyššími emisemi NOx ve 

Zlínském kraji v roce 2007. 

Tabulka č. 8     Deset  zdrojů s nejvyššími emisemi NOx (t/rok) ve Zlínském kraji 2007 

 Název NO2 
1 Teplárna Otrokovice, a.s. 716,66 
2 DEZA, a.s. energetika 507,96 
3 Atel Energetika Zlín s.r.o. - Teplárna Zlín 348,13 
4 CS CABOT 201,02 
5 DEZA, a.s. – Valašské Meziříčí – chemické výroby 57,81 
6 Zásobování teplem Vsetín a.s. Teplárna Jiráskova 51,23 
7 Moravské sklárny Květná s.r.o. 27,40 
8 Zásobování teplem Vsetín a.s. Uhelná výtopna Jasenice 25,24 
9 CTZ s.r.o. – Uherské Hradiště – kotelna na tuhá paliva 24,86 

10 Jáchymov invest a.s.,odštěpný závod Dyas 24,64 

3.4 Oxid uhelnatý ( CO ) 

Oxid uhelnatý je hořlavý, prudce jedovatý, bezbarvý plyn (teplota varu činí -192ºC) 

bez zápachu, který je hlavním produktem nedokonalého spalování materiálů s obsahem 

uhlíku. Je hmotností srovnatelný se vzduchem [16]. 

Vzniká při procesech založených na spalování uhlíkatých paliv (všechna paliva 

vyjma čistého vodíku) za nízké teploty a nedostatku spalovacího vzduchu (kyslíku), kdy 

nedochází k úplné oxidaci uhlovodíků (případně uhlíku) na oxid uhličitý a vodní páru 

(vzniká i při lesních požárech a vulkanickou činností). Oxid uhelnatý je obsažen i 

v cigaretovém kouři.  

Důležitou roli hrají emise z motorů s vnitřním spalováním (ve městech až 95% 

emisí oxidu uhelnatého), přestože u moderních automobilů jsou díky katalyzátorům 

podstatně sníženy. Potenciálním zdrojem oxidu uhelnatého jsou dále zařízení využívající 

spalování: pece, kotle, kamna, sporáky, trouby či ohřívače vody. Hlavními příčinami 

vzniku a emisí oxidu uhelnatého v takových zařízeních jsou zejména: nevhodné technické 
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uspořádání spalování; zanesené či ucpané přívody spalovacího vzduchu či paliva (obecně 

nedostatečná údržba zařízení); netěsné výměníky tepla v pecích [16]. 

Oxid uhelnatý může vznikat a být emitován zejména v následujících provozech, 

kde se většinou využívá spalování nebo termických procesů: 

- spalovací procesy (uhlíkatá paliva); koksárenství, zplyňování a zkapalňování uhlí; 

rafinerie olejů a zemního plynu; hutnictví; cementárny; sklárny; tavení nerostných 

materiálů; zpracování celulózy a dřeva.  

Oxid uhelnatý v atmosféře reaguje fotochemickými reakcemi s jinými látkami, 

zejména s hydroxylovými radikály, čímž se rozkládá, avšak na druhou stranu tyto reakce 

zvyšují koncentrace methanu a především škodlivého přízemního ozonu v ovzduší 

(fotochemický smog). Konečným produktem reakcí oxidu uhelnatého je oxid uhličitý. 

Doba setrvání oxidu uhelnatého v ovzduší se odhaduje na 36 – 110 dní. V konečném 

důsledku je možné oxid uhelnatý vzhledem k jeho přeměně na oxid uhličitý označit rovněž 

jako skleníkový plyn [16]. 

Dopady na zdraví člověka, rizika 

Oxid uhelnatý vstupuje vdechováním (plicními sklípky) do krevního oběhu, kde se 

váže na krevní barvivo hemoglobin silněji než kyslík, který má být prostřednictvím 

hemoglobinu transportován organismem do orgánů a tkání.  

Malé koncentrace oxidu uhelnatého, které se mohou vyskytovat i běžně v ovzduší 

například ve městech, mohou způsobit vážné zdravotní potíže zejména lidem trpícím 

kardiovaskulárními chorobami (angina pectoris) [16]. V tab. č. 9 je uvedeno deset zdrojů 

s nejvyššími emisemi CO ve Zlínském kraji v roce 2007. 

Tabulka č. 9    Deset  zdrojů s nejvyššími emisemi CO (t/rok) ve Zlínském kraji 2007 
 

 Název CO 
1 PROMET FOUNDRY s.r.o. - provozovna Vsetín 126,33 
2 Atel Energetika Zlín s.r.o. - Teplárna Zlín 104,26 
3 Teplárna Otrokovice, a.s. 62,23 
4 DEZA, a.s. - Valašské Meziříčí - chemické výroby 40,55 
5 Jáchymov invest a.s.,odštěpný závod Dyas 36,82 
6 Zlínské cihelny s.r.o. - závod Malenovice 33,25 
7 CS CABOT 32,43 
8 Zlínské cihelny s.r.o. - závod Žopy  32,19 
9 Zásobování teplem Vsetín a.s. Teplárna Jiráskova 28,91 

10 CTZ s.r.o. – Uherské Hradiště – kotelna na tuhá paliva 25,70 
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3.5 Organické polutanty 

Mezi organické polutanty se řadí široká škála uhlovodíků. Jednotlivých druhů 

existuje nepřeberné množství, pro účely definování škodlivých emisí je možné organické 

polutanty rozdělit podle jejich těkavosti (schopnost látky změnit se v páru nebo plyn bez 

chemické přeměny) na: 

���� těkavé organické látky (Volatile organic compounds – VOC) 

���� polotěkavé organické látky (Semivolatile organic compounds – SVOC, POPs) 

���� netěkavé organické látky (Non-volatile substances) [11].  

Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je těkavou organickou látkou (VOC) 

jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž 

počáteční bod varu je menší nebo roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 

kPa [10]. 

3.5.1 Těkavé organické látky ( Volatile organic compounds – VOC ) 

Těkavé organické látky jsou významnou skupinou polutantů ovzduší, které se 

vyskytují v nižších vrstvách atmosféry měst a průmyslových oblastí. Kategorie VOC 

zahrnuje mnoho set různých sloučenin, jejichž výčet je často komplikovaný rozdílnými 

definicemi a názvoslovím [11]. 

V oblasti ochrany ovzduší se ostatní stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

emitující těkavé organické látky řídí vyhláškou č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní 

limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze 

skladování a distribuce benzínu. 

Podle míry působení na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí se těkavé organické 

látky dělí do čtyř kategorií. Jedná se o následující kategorie: 

���� látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro 

reprodukci a jsou označeny R-větou R45, R46, R49, R60 a R61, 

���� halogenované organické látky klasifikované podle zvláštního právního předpisu 

R-větou R40, 

���� těkavé organické látky, které nespadají pod první dvě kategorie, 

���� benzín, pokud je posuzován podle požadavků § 14 až 19 (Skladovací zařízení 

v terminálech, Plnění mobilních kontejnerů v terminálech, Mobilní kontejnery, 
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Plnění skladovacích zařízení čerpacích stanic, Podmínky provozu ČS, Měření 

emisí a dodržování limitů při skladování a distribuci benzínu) [17]. Pro 

posuzování podle jiných ustanovení této vyhlášky náleží benzín do třetí 

kategorie. 

VOC z nichž mnohé vykazují akutní a chronickou toxicitu u lidí, jsou běžnou 

součástí hromadně užívaných produktů, jako jsou rozpouštědla, paliva, barvy a nátěrové 

hmoty, čistící a kosmetické přípravky atd. Rozhodujícím zdrojem atmosférických emisí 

VOC ve městech je automobilová doprava [18]. Mezi další antropogenní zdroje VOC patří 

např. skládky odpadů, potravinářský průmysl, zemědělství atd. V tab. č. 10 je uvedeno 

deset zdrojů s nejvyššími emisemi VOC ve Zlínském kraji v roce 2007. 

Často se vyskytujícím zástupcem aromatických uhlovodíků, který je monitorován v 

ovzduší, je benzen. 

Tabulka č. 10    Deset zdrojů s nejvyššími emisemi VOC (t/rok) ve Zlínském kraji 2007 
 

 Název VOC 
1 MITAS a.s. - výrobní úsek AGRO Otrokovice 64,91 
2 COLORLAK, a.s. 53,81 
3 DEZA, a.s. - Valašské Meziříčí - chemické výroby 53,56 
4 Barum Continental spol. s r.o. 47,80 
5 Atel Energetika Zlín s.r.o. - Teplárna Zlín 42,72 
6 ALGECO s.r.o. 41,14 
7 Teplárna Otrokovice, a.s. 41,01 
8 ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. 39,84 
9 TON a.s. závod Bystřice pod Hostýnem 36,98 

10 Fatra, a.s. provozovna Napajedla 30,38 
 

3.5.1.1 Benzen  C6H6 

Benzen je čirá a bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Je těkavý a 

hořlavý. Jeho teplota varu činí 80ºC a teplota tání 5,5 ºC. Hustotou 880 kg.m-3 je mírně 

lehčí než voda. Rozpustnost ve vodě činí 1,79 g.dm-3. Dobře rozpustný je ve většině 

organických rozpouštědel [19]. 

Benzen se hlavně používá jako surovina pro výrobu celé řady chemických látek 

(barviva, syntetická vlákna a tkaniny (nylon, polyester), pryskyřice, plastové hmoty, 

výbušniny, léčiva, insekticidy, přísady do maziv, nátěry a některé typy pryže). Benzen se 

také používá jako rozpouštědlo pro tuky, vosky, pryskyřice, inkousty, nátěry, plasty a pryž, 
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dále jako odmašťovací prostředek a při výrobě pneumatik. Je součástí automobilového 

benzínu. 

Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilů. 

Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze 

spalování paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a 

zpracování neželezných rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Přirozené zdroje 

benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, jsou ve srovnání se zdroji 

antropogenními nevýznamné [19]. 

V atmosféře se benzen vyskytuje hlavně v plynné fázi. Plynný benzen může 

reagovat s hydroxylovými radikály (vzniklými fotochemicky) za vzniku organických 

peroxyradikálů. Tyto radikály jsou spolu s oxidy dusíku příčinou fotochemického smogu 

[19]. 

V České republice platí pro benzen v ovzduší následující imisní limit za kalendářní 

rok: 5 µg.m-3 [20]. 

Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí 

Benzen je velmi toxická látka. Je toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé 

expozici může způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku 

fotochemického smogu [19].  

3.5.2 Perzistentní organické polutanty ( POPs ) – polotěkavé organické látky 

Mezi persistentní organické látky se řadí například polychlorované dibenzo-p-

dioxiny a polychlorované dibenzofurany, polycyklické aromatické uhlovodíky PAH a 

polychlorované bifenyly PCB [11]. 

POPs, jak vyplývá z jejich definice, jsou značně stabilní ve všech složkách 

prostředí. Do ovzduší se dostávají z řady průmyslových zdrojů, jako jsou elektrárny, 

teplárny, spalovny, ale také z domácích topenišť, dopravy, používání zemědělských 

postřiků, vypařováním z vodních ploch, půdy či skládek odpadů. 

V ovzduší mohou být přítomny v podobě par nebo jsou vázány na povrch tuhých 

(prachových) částic (částice půdy, vodního sedimentu, popílku). Z ovzduší se dostávají na 

zemský povrch buď usazováním polétavého prachu (suchou depozicí) nebo deštěm, který 

pohlcuje látky přítomné v plynné fázi a strhává tuhé částice (mokrá depozice) [21]. 
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3.5.2.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 

Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) představuje velmi 

širokou škálu různých látek vyznačujících se tím, že ve své molekule obsahují 

kondenzovaná aromatická jádra a nenesou žádné heteroatomy ani substituenty. Do skupiny 

PAH náleží například následující látky: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, 

antracen, fluoranten, pyren, benz[a]antracen, chrysen, benzo[b]fluoranten, 

benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]antracen, indeno[1,2,3-c,d]pyren a 

benzo[ghi]perylen. Čisté sloučeniny jsou bílé nebo nažloutlé krystalické pevné látky. Jsou 

velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí v tucích a olejích [22].  

Hlavním představitelem polycyklických aromatických uhlovodíků je 

benzo[a]pyren, viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek č. 6   Strukturní vzorec benzo[a]pyrenu [36] 
 

Příčinou vnosu benzo[a]pyrenu do ovzduší, stejně jako ostatních polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAH), jejichž je benzo[a]pyren hlavním představitelem, je 

jednak nedokonalé spalování 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 

motory spalující naftu. Přírodní hladina pozadí benzo[a]pyrenu může být s výjimkou 

výskytu lesních požárů téměř nulová [23].   

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou látky, které se ve většině případů cíleně 

nevyrábějí, snad až na výjimky (naftalen a antracen, které využití mají) spojené 

s laboratorními výzkumy a analýzou.  

Mezi antropogenní zdroje emisí se řadí zejména: spalovací procesy; koksárenství, 

rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí; výroba hliníku.  

PAH jsou toxické pro celou řadu živých organismů. Mohou způsobovat rakovinu, 

poruchy reprodukce a mutace u zvířat. Jejich působení na celé populace organismů je proto 



Anna Stříteská: Vývoj znečištění ovzduší ve Zlínském kraji 

2010 20 

závažné. Nejproblematičtější vlastností PAH je jejich perzistence, tedy schopnost odolávat 

přirozeným rozkladným procesům. Zejména pokud jsou emitovány při spalovacích 

procesech, jsou schopné transportu atmosférou na velké vzdálenosti (adsorbované na zrna 

sazí a prachových částic). Stopy těchto látek byly zjištěny i na velmi odlehlých místech 

Země. PAH se silně adsorbují na sedimenty ve vodách, které proto působí jako určité 

rezervoáry. Významným zdrojem benzo[a]pyrenu jsou cigarety [22]. 

Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí 

PAH jsou látky obecně nebezpečné pro životní prostředí i pro zdraví člověka. Jejich 

nebezpečnost je umocněna tím, že jsou velmi stabilní a mohou se šířit na velmi dlouhé 

vzdálenosti a ohrožovat i odlehlá území Země. Jsou to látky karcinogenní a ohrožující 

zdravý vývoj plodu [22].  

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje 1x za rok ve Věstníku MŽP zóny a 

aglomerace, v procentech území, ve kterých došlo k překročení hodnoty cílového imisního 

limitu pro benzo[a]pyren, a také ve kterých došlo k překročení imisního limitu pro benzen. 

Nejmenšími územními jednotkami, ve kterých je mapováno překročení hodnoty cílového 

imisního limitu pro BaP, jsou území stavebních úřadů. Na území Zlínského kraje dochází 

k překračování cílového imisního limitu jen u benzo[a]pyrenu viz tabulka č. 11.  

Tabulka č. 11    Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu v rámci zón/aglomerací a obcí 
s rozšířenou působností České republiky (bez přízemního  ozonu), % plochy územního celku 2008 [23] 
 

Benzen BaP 
Zóna/aglomerace 

Obec s rozšířenou 
působností Roční průměr 

> 5 µg.m-3 
Roční průměr 

> 1 ng.m-3 

Bystřice pod Hostýnem – 1,2 
Holešov – 2,3 
Kroměříž – 2,0 
Otrokovice – 8,1 
Rožnov pod Radhoštěm – 4,2 
Uherské Hradiště – 2,3 
Uherský Brod – 1,1 
Valašské Meziříčí – 7,0 
Vsetín – 1,5 

Zlínská 

Zlín – 10,3 

3.6 Zdroje znečišťování ovzduší 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), se zdroje znečišťování ovzduší dělí na: mobilní a 

stacionární. 
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Mobilní zdroj znečišťování ovzduší 

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 [10]. Jde zejména o dopravní prostředky (např. silniční vozidla, 

letadla), nesilniční mobilní stroje (např. kompresory, vysokozdvižné vozíky, zemědělské a 

lesnické stroje a jiná obdobná zařízení) a přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem 

např. motorové sekačky, pily atd. 

Stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je zařízení spalovacího nebo 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 [10]. 

Rozdělení stacionárních zdrojů: 

-  podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší - zvláště velké; velké; střední; malé  

- podle technického a technologického uspořádání na zařízení spalovacích 

 technologických procesů (spalovací zdroje), spalovny odpadů a zařízení 

 schválená pro spoluspalování odpadu a ostatní stacionární zdroje (dále jen 

 "ostatní zdroje") [10]. 

3.7 Informační systém kvality ovzduší (ISKO) a Registr zdrojů znečišťování 
ovzduší (REZZO) 

V souladu s legislativou platnou od roku 2002 jsou zdroje znečišťování ovzduší 

rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií. Podle tohoto rozdělení 

jsou v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného ČHMÚ 

zavedeny databáze Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), které slouží k 

archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší.  

Zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování ovzduší jsou sledovány jako 

bodové zdroje jednotlivě, malé zdroje plošně na úrovni obcí, mobilní zdroje liniově 
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(silniční doprava na úsecích zahrnutých do sčítání dopravy) a plošně na úrovni okresů 

(ostatní mobilní zdroje) [23]. 

I. Zvláště velké a velké zdroje znečišťování – REZZO 1  

 II. Střední zdroje znečišťování – REZZO 2  

 III. Malé zdroje znečišťování – REZZO 3  

 IV. Mobilní zdroje znečišťování – REZZO 4  

Systematicky shromažďované imisní, emisní a depoziční data jsou ukládané do 

příslušných databází Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), který je od roku 1992 

rozvíjen a provozován s využitím současných informačních technologií jako integrovaná 

soustava pro celoúzemní komplexní hodnocení stavu a vývoje znečištění ovzduší [23]. 

Systém zahrnuje sběr, archivaci a režimové zpracování dat z imisních 

automatizovaných i manuálních měřících sítí České republiky, a rovněž ukládání a 

zpracování dat o emisích a zdrojích znečišťování ovzduší [23]. 

Do imisní databáze přispívá dlouhodobě celá řada institucí. V souladu s platnou 

legislativou zajišťuje ČIŽP a úřady obcí s rozšířenou působností ověření údajů souhrnné 

provozní evidence. Souhrnná provozní evidence je základním zdrojem údajů pro 

zpracování databází REZZO 1 a REZZO 2. Konečným výstupem databáze REZZO 3 jsou 

údaje o emisích znečišťujících látek a palivové skladbě domácích topenišť na úrovni 

jednotlivých obcí. Údaje o emisích znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 4 zahrnují 

silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu podle zpracování Centrem dopravního 

výzkumu Brno [23]. 

V příloze č. 1 jsou schematicky znázorněny vazby ISKO na zdroje dat a kooperující 

systémy. Schéma vystihuje propojení monitorovacích sítí kvality ovzduší, zdrojů 

vykazovaných dat se složkovou zpracovatelskou a informační vrstvou představovanou 

Informačním systémem kvality ovzduší a vazby na vyšší vrstvu – průřezové informační 

systémy. 

3.8 Platné imisní limity v České republice pro rok 2008  

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon o ochraně 

ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády č. 

597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Česká legislativa zahrnuje 



Anna Stříteská: Vývoj znečištění ovzduší ve Zlínském kraji 

2010 23 

požadavky Evropské unie stanovené směrnicemi pro kvalitu venkovního ovzduší, tedy 

rámcovou směrnicí 96/62/EC o hodnocení a řízení kvality ovzduší a navazujícími 

dceřinými směrnicemi 1999/30/EC (pro SO2, NO2 a NOx, suspendované částice a olovo), 

2000/69/EC (pro benzen a oxid uhelnatý), 2002/3/EC (pro troposférický ozon) a 

2004/107/EC (pro arsen, kadmium, rtuť, nikl a polycyklické aromatické uhlovodíky) [23]. 

V květnu 2008 Evropský parlament přijal směrnici 2008/50/EC o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která sjednocuje směrnici 96/62/EC s prvními třemi 

dceřinými směrnicemi a s rozhodnutím Rady 97/101/EC, kterým se zavádí vzájemná 

výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší 

v členských státech. Tato směrnice není zatím transponována do české legislativy (bude 

v průběhu roku 2010), není proto v tabulce imisních limitů použita s výjimkou hodnoty 

cílového limitu pro roční průměr PM2,5 [23].  

Znečišťující látky, které je třeba sledovat a hodnotit vzhledem k prokazatelně 

škodlivým účinkům na zdraví populace, mají stanoveny národní legislativou imisní limity, 

meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle. Legislativa navíc určuje 

limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace [23]. 

Imisní limit – hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřena 

v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku [10].  

Cílový imisní limit – vyhodnocování kvality ovzduší se provádí na základě 

výsledků sledování kvality ovzduší pro znečišťující látky, které mají stanovený imisní limit 

nebo úroveň znečištění ovzduší stanovenou za účelem odstranění, zabránění nebo omezení 

škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, 

pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době [20].  

Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro: oxid siřičitý, částice frakce 

PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen. 

Cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro kadmium, arsen, nikl, 

organické sloučeniny sestávající z nejméně dvou kondenzovaných benzenových jader 

tvořených výhradně uhlíkem a vodíkem (dále jen polycyklické aromatické uhlovodíky) 

vyjádřené jako benzo[a]pyren, troposférický ozon. 
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Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace nebo cílový imisní limit pro 

ochranu vegetace je stanoven pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, troposférický ozon. 

Dlouhodobý imisní cíl pro ochranu zdraví lidí a pro ochranu vegetace je 

stanoven pro  troposférický ozon [20]. 

Přehled imisních limitů a mezí tolerance, horních a dolních mezí pro posuzování 

podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., pro ochranu zdraví je uveden v příloze č. 2. Přehled 

imisního limitu pro částice PM2,5 stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu (zveřejněna v úředním věstníku EU 11. června 2008) je uveden v příloze č. 3.  

3.9 Monitorovací síť kvality ovzduší 

Na území Zlínského kraje je osm lokalit měření kvality ovzduší ve správě čtyř 

organizací - Českého hydrometeorologického ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem 

v Kroměříži, Magistrátu města Zlína a Magistrátu města Valašské Meziříčí. Počet 

monitorovacích lokalit odpovídá platné legislativě – NV č. 597/2006 Sb. Rozmístění stanic 

imisního monitoringu v zóně Zlínský kraj a jejich rozdělení dle správce je uvedeno na obr. 

č. 7. 

 

 

Obrázek č. 7    Rozmístění monitorovacích stanic v zóně Zlínský kraj 
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3.9.1 Lokalita Zlín 

Na území Města Zlína měřilo až do roku 2003 pět stanic monitorujících kvalitu 

ovzduší. V současnosti jsou jen dvě, lokalitu Zlín-Svit (dopravní stanici) spravuje 

Magistrát města Zlína, lokalitu Zlín pak ČHMÚ. 

Automatizovaná stanice Zlín, doplněná o odběr polycyklických aromatických 

uhlovodíků a těžkých kovů, je umístěna ve svahu nad Zlínem. Stanice je umístěna 

v nadmořské výšce 258 m n. m. Automatizovaný měřící program je v provozu trvale od 

1.1. 2004 (seznam měřených znečišťujících látek je uveden v tab. č. 12), měření těžkých 

kovů od 23.9. 2004 a měření polycyklických aromatických uhlovodíků od 1.1. 2005 [8]. 

Seznam měřených těžkých kovů je uveden v tabulce č. 13 a seznam měřených 

polycyklických aromatických uhlovodíků je uveden v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 12    Zlín – automatizovaný měřící program 
 

Znečišťující látka Metoda měření Interval měření 
PM10, PM2,5  Radiometrie – absorpce beta záření 1 h 
SO2  UV fluorescence 10 min, 1 h 
NO, NO2, NOx  chemiluminiscence 1 h 
CO  IR – korel.absorpční spektrometrie 1 h 
Těkavé organické látky – VOC (benzen, 
etylbenzen, toluen, o, m, p xylen) 

 Plynová chromatografie 
s plamenoionizační detekcí 

1 h 

O3  UV absorpce 1 h 

 

Tabulka č. 13    Zlín – měření těžkých kovů v PM10 
 

Znečišťující látka Metoda měření Interval měření 
PM10 gravimetrie 24 h odběr jednou za dva dny 
arsen, kadmium, měď, 
mangan, nikl, olovo 

Hmotnostní spektrometrie 
s indukčně vázanou plazmou 

24 h odběr jednou za dva dny 

 

Tabulka č. 14    Zlín – měření polycyklických aromatických uhlovodíků 
 

Znečišťující látka Metoda měření Interval měření 
Benzo[a]pyren 
Benzo[b]fluoranten 
Suma benzo[b]fluoranten a benzo[k] fluoranten 
Benzo[g,h,i] perylen 
Benzo[k] fluoranten 
Dibenzo[a,h]antracen 
Ideno[1,2,3-cd]pyren 
Polycyklické aromatické uhlovodíky - suma 

aerosol QUARTZ – 
plynová chromatografie 

24 h 
odběr jednou za 
tři dny 
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3.9.2 Lokalita Uherské Hradiště 

Automatizovaná stanice Uherské Hradiště, je umístěna v centru města nedaleko 

velmi rušné křižovatky ulice Sokolovské a tř. Maršála Malinovského. Stanice je umístěna 

v nadmořské výšce 191 m n. m. Automatizovaný měřící program je v provozu trvale od 

1.1.2004 [8]. Znečišťující látky měřené na automatizované stanici jsou uvedeny v tab. č.15.  
 

Tabulka č. 15    Uherské Hradiště – automatizovaný měřící program  
 

Znečišťující látka Metoda měření Interval měření 
PM10, Radiometrie – absorpce beta záření 1 h 
SO2 UV - fluorescence 10 min, 1 h 
NO, NO2, NOx Chemiluminiscence 1 h 

 

3.9.3 Lokalita Štítná nad Vláří 

Automatizovaná stanice Štítná nad Vláří, je umístěna ve vrcholové partii Bílých 

Karpat. Vzdálenost od hranice se Slovenskem je cca 3 km. Stanice je umístěna 

v nadmořské výšce 600 m n. m. Automatizovaný měřící program je v provozu trvale od 

15.1. 1994. Avšak 16.4. 2003 byla ukončena stanovení NO, NO2, NOx, PM10, a SO2. 

Stanice tak měří pouze koncentrace O3, meteorologické veličiny a díky blízkosti státní 

hranice rovněž radioaktivitu [8]. Znečišťující látka měřená na stanici, metoda a interval 

měření jsou uvedeny v tab. č. 16.  
 

Tabulka č. 16    Štítná nad Vláří – automatizovaný měřící program  
 

Znečišťující látka Metoda měření Interval měření 
O3 UV – absorpce 1 h 

 

3.9.4 Lokalita Vsetín – Hvězdárna 

Stanice manuálního imisního monitoringu Vsetín – hvězdárna, je umístěna v areálu 

hvězdárny, lokalita je otevřená nad městem. V lokalitě je i klimatologická stanice ČHMÚ. 

Stanice je umístěna v nadmořské výšce 385 m n. m. Manuální měřící program je v provozu 

trvale od 1. 1. 1998 [8]. Seznam měřených znečišťujících látek je uveden v tab. č. 17. 
 

Tabulka č. 17     Vsetín – hvězdárna - manuální měřící program  
 

Znečišťující látka Metoda měření Interval měření 
PM10, Gravimetrie 24 h 
SO2 Iontová chromatografie 24 h 
NO2 Guajakolová metoda - spektrofotometrie 24 h 



Anna Stříteská: Vývoj znečištění ovzduší ve Zlínském kraji 

2010 27 

4 VÝVOJ EMISÍ A IMISÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 
 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na vývoj znečištění ovzduší Zlínského kraje 

v letech 2002 až 2008. Data emisí za rok 2008 byla poskytnuta Českým 

hydrometeorologickým ústavem a dle jejich sdělení jsou to data pouze předběžná. 

Poněvadž ČHMÚ nezpracoval a oficiálně nezveřejnil konečná data emisí za rok 2008 

k termínu dokončení bakalářské práce, uvádím za rok 2008 předběžné údaje. Konečné 

údaje za rok 2008 by měly být známy nejdříve v měsíci květnu 2010. 

4.1 Metodika hodnocení 

Ve sledované oblasti jsem čerpala data z emisní bilance České republiky pro REZZO 

1-4 souhrnně, z tabelárních přehledů ČHMÚ a hodnot naměřených ze stanic imisního 

monitoringu ve Zlínském kraji. Dle zjištěných dat jsem porovnala vývoj znečišťujících látek za 

sledované období ve Zlínském kraji a dále jsem porovnala Zlínský kraj s jednotlivými kraji 

České republiky. Zhodnotila jsem podíl jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší pro stanovené 

znečišťující látky a porovnala jsem vývoj imisní situace na sledovaném území. Při základní 

charakteristice jednotlivých znečišťujících látek jsem zároveň uvedla deset zdrojů 

s největším množstvím vyprodukovaných emisí pro stanovenou znečišťující látku. 

Na území Zlínského kraje jsem sledovala ukazatele znečištění ovzduší pro tyto 

kontaminanty: tuhé znečišťující látky (PM10, PM2,5), oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid 

uhelnatý a těkavé organické látky. V rámci zhodnocení vývoje imisní situace jsem 

sledované ukazatele rozšířila o benzen a benzo[a]pyren. Dále jsem se zaměřila na 

sledování emisí benzenu a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve městě 

Valašské Meziříčí. Toto město jsem zvolila z toho důvodu, že se na jeho území nachází 

podnik DEZA a.s., protože je jediným českým výrobcem aromatických uhlovodíků a 

dalších technických látek vyráběných z černouhelného dehtu a benzolu. Z tohoto důvodu 

se řadí i mezi největší znečišťovatele Zlínského kraje. Z polycyklických aromatických 

uhlovodíků bylo sledováno 16 sloučenin dle seznamu prioritních polutantů.  

Při volbě kontaminantů jsem vzala v úvahu jejich závažný dopad na životní prostředí 

a zdraví obyvatel. Pro studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými stanovenými 

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

a grafické metody programu Microsoft Office Excel.  
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4.2 Hodnocení vývoje emisního zatížení ve Zlínském kraji 

Porovnáním zjištěných hodnot emisí hlavních znečišťujících látek ve Zlínském kraji 

viz tabulka č. 18, s doporučenými hodnotami krajských emisních stropů pro Zlínský kraj na 

rok 2010, stanovené v Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., které jsou uvedené v tabulce č. 19, jsem 

zjistila, že nedochází k překračování doporučených krajských emisních stropů celkovými 

emisemi pro žádnou z uvedených škodlivin, pro kterou je krajský emisní strop stanoven. 

K překračování hodnot krajských emisních stropů docházelo v dřívějších letech nejvíce u 

oxidů dusíku, a to v tříletém období od roku 2002 do roku 2004. Důvodem poklesu oxidů 

dusíku může být postupná plynofikace obcí a investice do modernizace rozvodu tepla 

v soustavách CZT (centrálního zdroje tepla). Investice do modernizace jsou v posledních 

letech ve velkém rozsahu realizovány, jedná se např. o modernizaci horkovodních sítí, 

rekonstrukce parních sítí na horkovodní. Velké investice byly vynaloženy např. v teplárně 

Moravských tepláren Zlín při modernizaci zdroje. V příslušných lokalitách (Zlín, Malenovice, 

Otrokovice, Napajedla, Valašské Meziříčí), je z těchto největších tepláren vytápěno téměř 30 

tis. bytů. 
 

 

 

Tabulka č. 18    Emise hlavních znečišťujících látek ve Zlínském kraji REZZO 1 - 4. 
 

Znečišťující látky 

TZL SO2 NOx CO VOC* Rok 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

2002 2 186,5 6 979,6 9 222,8 17 445,8 9 482,0 

2003 2 241,4 7 652,6 9 341,4 17 042,9 9 239,1 

2004 2 296,3 8 743,1 9 251,3 15 094,0 8 831,6 

2005 2 328,6 7 381,8 7 877,1 14 553,0 9 105,9 

2006 2 272,5 7 001,5 8 340,0 15 000,5 10 665,2 

2007 2 397,5 6 529,6 8 357,2 14 658,9 9 348,4 

2008** 2 423,7 5 117,7 7 610,4 13 264,9 9 002,5 
 
*emise VOC rozpočteny odborným odhadem 
** předběžné údaje 
Emise z příhraniční dopravy nejsou rozpočítány. 
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Tabulka č. 19    Doporučené hodnoty krajských emisních stropů v roce 2010 [24] 
 

Znečišťující látky 
SO2 NOx VOC Kraj 

[kt/rok] [kt/rok] [kt/rok] 

Zlínský 8,5 9,1 12,2 

Dle zjištěných údajů lze konstatovat, že v roce 2007 došlo k poklesu množství emisí 

téměř u všech znečišťujících látek v porovnání s rokem 2002. Jejich pokles lze předvídat i 

v roce 2008 dle poskytnutých předběžných údajů. Výjimkou jsou tuhé znečišťující látky, u 

kterých došlo k nárůstu, a i v předběžných údajích za rok 2008 se předpokládá jejich navýšení. 

Nárůst tuhých znečišťujících látek může být spojen s nárůstem mobilních zdrojů, které 

patří mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami. Množství emisí 

jednotlivých znečišťujících látek lze ve Zlínském kraji považovat za kolísavé. K největšímu 

poklesu emisí došlo u látek SO2 a CO, což vyplývá z grafu obrázku č. 8. Oxid uhelnatý je 

zároveň látkou, které je emitováno do ovzduší největší množství. Za sledované období bylo 

množství emitovaného oxidu uhelnatého za Zlínský kraj celkem 107 060 tun. Pokles látek 

SO2 a CO může být způsoben například snižováním průmyslové aktivity nebo také může 

být důsledkem přechodu energetických zdrojů na zemní plyn. Dalším důvodem může být i 

postupná plynofikace obcí. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 8     Emise hlavních znečišťujících látek ve Zlínském kraji REZZO 1 – 4 

Změnu zatížení území zdroji znečišťování ovzduší ukazuje srovnání měrných emisí 

za roky 1990, 2000 a 2005, viz tabulka č. 20 a obr. č. 9.  
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Tabulka č. 20    Měrné emise REZZO 1- 4 pro Zlínský kraj v r. 1990*, 2000 a 2005 [t.rok-1.km-2] 

TZL SO2 NOx CO 
Plocha km2 Rok 

[t.rok-1.km-2] [t.rok-1.km-2] [t.rok-1.km-2] [t.rok-1.km-2] 

3964 1990* 6,40 8,40 5,60 14,90 

3964 2000 0,58 1,74 2,64 4,88 

3964 2005 0,59 1,86 1,99 3,67 
* pro REZZO 4 proveden odhad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 9    Měrné emise REZZO 1 – 4 pro Zlínský kraj v r. 1990, 2000 a 2005. 

Podle zjištěných údajů dostupných ze zdrojů ČHMÚ lze emisní zatížení Zlínského 

kraje v porovnání s jednotlivými kraji České republiky označit jako průměrné, jak také 

vyplývá z grafů v příloze č. 4. Porovnání Zlínského kraje s kraji České republiky pro 

nejvíce emitovanou látku v České republice je uvedeno na obrázku č. 10. I z tohoto 

obrázku lze odvodit, že, i když jsou emise oxidu uhelnatého ve Zlínském kraji nejvíce 

emitovanou látkou do ovzduší, ve srovnání s ostatními kraji se pohybují na nižší hranici. 

Například oproti Moravskoslezskému kraji je množství CO ve Zlínském kraji 

sedminásobně nižší. 

 

 

 

 
 

               

   
 

 

 
Obrázek č. 10    Vývoj emisí CO podle krajů za r. 2002 - 2008. 
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4.2.1 Hlavní zdroje znečišťování ovzduší podle jednotlivých kategorií REZZO 

V kapitole je uveden podíl jednotlivých kategorií REZZO na znečištění ovzduší ve 

Zlínském kraji za jednotlivé znečišťující látky. Podíl znečištění je zhodnocen z posledních 

nejnovějších dostupných údajů, což představují údaje za rok 2007. Jak již bylo zmíněno, 

údaje za rok 2008 nemá ČHMÚ zatím shromážděny. 

4.2.1.1 Podíl REZZO na emisích oxidu uhelnatého (CO) 

Oxid uhelnatý je nejvíce emitovanou látkou do ovzduší ve Zlínském kraji, jak 

vyplývá z obrázku č. 8. Oxid uhelnatý nemá stanoven pro rok 2010 emisní strop. 

Největším zdrojem oxidu uhelnatého podle údajů z ČHMÚ ve Zlínském kraji je REZZO 4, 

což jsou mobilní zdroje znečišťování (automobilová doprava). Největší zatížení emisemi 

CO je v okrese Zlín a Uherské Hradiště. Tyto okresy jsou nejvíce osídlenými ve Zlínském 

kraji, a jak je známo, nárůst automobilové dopravy úzce souvisí s hustotou osídlení. 

Následným významným zdrojem jsou REZZO 3 – malé zdroje - především lokální 

topeniště pro vytápění rodinných domů. Podíl jednotlivých zdrojů na emisích oxidu 

uhelnatého v roce 2007 je uveden na obr. č. 11. 

 

  Obrázek č. 11    Podíl zdrojů znečištění na emisích oxidu uhelnatého za rok 2007 

 

4.2.1.2 Podíl REZZO na emisích těkavých organických látek (VOC) 

Těkavé organické látky jsou druhou nejvíce emitovanou látkou do ovzduší ve 

Zlínském kraji, jak vyplývá z obrázku č. 8. VOC mají stanoven pro rok 2010 emisní strop 

s hodnotou 12,2 kt/rok, který nepřekračují. Největším zdrojem VOC podle údajů z ČHMÚ 

ve Zlínském kraji je REZZO 3, což jsou malé zdroje znečišťování, mezi které patří např. 

malé lakovny a jiná zařízení emitující VOC. Největší zatížení emisemi VOC je v okrese 

Vsetín a Zlín. Následným významným zdrojem jsou REZZO 4 (mobilní zdroje). Podíl 

jednotlivých zdrojů na emisích VOC v roce 2007 je uveden na obr. č. 12. 
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Obrázek č. 12    Podíl zdrojů znečištění na emisích VOC za rok 2007 
 

4.2.1.3 Podíl REZZO na emisích oxidů dusíku (NOx) 

Oxidy dusíku jsou třetí nejvíce emitovanou látkou do ovzduší ve Zlínském kraji, 

jak vyplývá z obrázku č. 8. Oxidy dusíku mají stanoven pro rok 2010 emisní strop 

s hodnotou 9,1 kt/rok, který není překračován. Největším zdrojem oxidů dusíku podle 

údajů z ČHMÚ ve Zlínském kraji je REZZO 4, což jsou mobilní zdroje znečišťování 

(automobilová doprava). Největší zatížení emisemi NOx je v okrese Zlín a Uherské 

Hradiště. Následným významným zdrojem jsou REZZO 1 – zvláště velké a velké zdroje 

(zdroj Teplárna Otrokovice, a. s. a DEZA, a. s.). Podíl jednotlivých zdrojů na emisích 

oxidů dusíku v roce 2007 je uveden na obr. č. 13. 

 

Obrázek č. 13    Podíl zdrojů znečištění na emisích NOx za rok 2007 
 

4.2.1.4 Podíl REZZO na emisích oxidu siřičitého (SO2) 

Oxid siřičitý je čtvrtou nejvíce emitovanou látkou do ovzduší ve Zlínském kraji, jak 

vyplývá z obrázku č. 8. Oxid siřičitý má stanoven pro rok 2010 emisní strop s hodnotou 

8,5 kt/rok, který nepřekračuje. Největším zdrojem oxidu siřičitého podle údajů z ČHMÚ ve 

Zlínském kraji je REZZO 1, což jsou zvláště velké a velké zdroje znečišťování. Největší 
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zatížení emisemi SO2 je v okrese Zlín a Vsetín. Ve Zlíně je to vlivem např. zdroje Teplárna 

Zlín a v okrese Vsetín se projevuje vliv zdroje DEZA a.s.. Následným významným 

zdrojem jsou REZZO 3 – malé zdroje, kde se řadí především lokální topeniště pro vytápění 

rodinných domů. Podíl jednotlivých zdrojů na emisích oxidu siřičitého v roce 2007 je 

uveden na obr. č. 14. 

 

Obrázek č. 14    Podíl zdrojů znečištění na emisích SO2 za rok 2007 
 

4.2.1.5 Podíl REZZO na emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) 

Tuhé znečišťující látky jsou nejméně emitovanou látkou do ovzduší ve Zlínském 

kraji, jak vyplývá z obrázku č. 8. TZL nemají stanoven pro rok 2010 emisní strop. 

Největším zdrojem TZL podle údajů z ČHMÚ ve Zlínském kraji je kategorie REZZO 4, 

což jsou mobilní zdroje znečišťování (automobilová doprava). Největší zatížení emisemi 

TZL je v okrese Zlín a Uherské Hradiště. Následným významným zdrojem jsou REZZO 3 

– malé zdroje - především lokální topeniště. Podíl jednotlivých zdrojů na emisích tuhých 

znečišťujících látek v roce 2007 je uveden na obr. č. 15. 

 
Obrázek č. 15    Podíl zdrojů znečištění na emisích TZL za rok 2007 
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4.3 Hodnocení imisního zatížení ve Zlínském kraji 

Hodnocení kvality ovzduší vychází z měřících stanic ČHMÚ. Zóna Zlínský kraj 

patří z hlediska kvality ovzduší ke středně znečištěným oblastem. 

Velkým problémem je ve Zlínském kraji překračování imisního limitu pro 24 

hodinovou koncentraci PM10. V posledních letech byl z hlediska kvality ovzduší nejhorší 

leden 2006 (jak vyplývá z údajů ČHMÚ) pro téměř všechny škodliviny. 

4.3.1 Polétavý prach 

V REZZO 3 jsou hlavním zdrojem prachových částic lokální topeniště, ve kterých 

jsou spalována tuhá uhelná paliva a dřevo pro vytápění rodinných domů a k ohřevu teplé 

užitkové vody. V REZZO 4 se nejvíce na emisích podílí individuální automobilová a 

silniční nákladní doprava. Mezi nejzatíženější úseky automobilové dopravy patří 

Otrokovice - Zlín – Vizovice (I/49), Buchlovice – Staré Město – Uherské Hradiště – 

Kunovice (I/50), Valašské Meziříčí – Vsetín (I/57), Valašské Meziříčí – Rožnov pod 

Radhoštěm (I/35), Tlumačov – Otrokovice – Napajedla – Staré Město (I/55) a Kroměříž – 

Hulín (I/47) [6]. 

Prachové částice frakce PM10 a frakce PM2,5 mají od roku 2006 ve Zlínském kraji 

klesající tendenci oproti předcházejícím letům. Průměrné roční koncentrace prachových 

částic PM10 pro měřící stanici Zlín jsou uvedeny v tabulce č. 21 a na obrázku č. 16 jsou 

znázorněny průměrné roční koncentrace PM2,5 s vyznačenou hranicí ročního imisního 

limitu, která je znázorněna přerušovanou čarou. Tento roční limit je již zakotven v nové 

směrnici Evropské komise 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu. Tato směrnice by měla být v nejbližší době zahrnuta do české legislativy a to v 

podobě novelizace zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, kde se již rovněž imisní limit 

pro PM2,5 s hodnotu 25 µg.m-3 vyskytuje. 

Z grafu na obr. č. 16 je zřejmé, že k překračování imisního limitu by mohlo 

docházet hlavně v těch letech, které mají déle trvající zimní období, nízké teploty a vyšší 

výskyt inverzních situací, jako bylo např. v letech 2005 a 2006.  

Na obrázku č. 17 je znázorněno zastoupení koncentrace PM2,5 v PM10 ve Zlínském 

kraji naměřené na stanici Zlín v jednotlivých letech 2004 – 2008. Na něm je názorně vidět 

zvyšování koncentrace prachových částic do roku 2006, od tohoto roku snižování 

koncentrace prachových částic. 
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Průměrné roční koncentrace PM2,5, Zlínský kraj,
2004 - 2008
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Z obrázku č. 18 je zřejmé, že prachové částice jsou ve Zlínském kraji velkým 

problémem. Roční imisní limit byl překročen v roce 2005 (na měřící stanici Kroměříž-ZÚ, 

Uherské Hradiště a Zlín-Svit), 2006 (na měřící stanici Uherské Hradiště a Zlín-Svit) a v 

roce 2007 (na měřící stanici Zlín-Svit). 

 

Tabulka č. 21     Průměrné roční koncentrace PM10, Zlín, 2004 – 2008 
 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 

PM10 [ µg/m3 ] 33,6 37,1 37,4 26,8 26,2 

 

Tabulka č. 22    Průměrné roční koncentrace PM2,5, Zlín, 2004 – 2008 
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

PM2,5 [ µg/m3 ] 24,1 28,2 29,8 21,9 21,0 

 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---- Roční limit 25 µg.m-3, který byl stanoven směrnicí 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a 

 čistším ovzduší pro Evropu. 

Obrázek č. 16    Průměrné roční koncentrace  PM2,5, Zlínský kraj , 2004 – 2008 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

  Obrázek č. 17    Zastoupení PM2,5 v PM10 ve Zlínském kraji , 2004 – 2008 
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Obrázek č. 18    Průměrná roční koncentrace PM10 na měřících stanicích ve Zlínském kraji, 2004 - 2008 
 
 

4.3.1.1 Informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí  

Zlínský kraj přímo sousedí s Moravskoslezským krajem. Tento kraj je z hlediska 

znečištění ovzduší nejhorším v ČR, také proto není v NV č. 597/2006 vymezen jako zóna, 

ale jako aglomerace [25]. 

Podle dominujících odvětví hospodářství lze Moravskoslezský kraj charakterizovat 

jako průmyslový. Výrazný podíl má těžba uhlí, energetika a hutní průmysl, také je 

významný chemický a farmaceutický průmysl. Kraj je celostátním centrem hutní výroby a 

představuje 100 % výroby ČR surového železa, 92 % oceli a 98 % koksu. Současně je zde 

soustředěna i těžba černého uhlí. Z výše uvedených faktů je patrné, že aglomerace 

Moravskoslezský kraj je významným zdrojem znečištění ovzduší, jehož působení 

přesahuje hranice aglomerace. Vzhledem k převládajícímu proudění a zejména topografii 

Moravy (Hornomoravský a Dolnomoravský úval) tak dochází k dálkovému transportu 

směrem na jih. Znečištěním ovzduší z Moravskoslezského kraje, a rovněž ze slezské části 

Polska (obdobná skladba průmyslu, avšak méně opatření na velkých zdrojích) jsou 

zasaženy převážně kraje Zlínský a Olomoucký a částečně také Jihomoravský [25]. 

 

4.3.1.2 Vliv dálkového transportu částic PM10 na znečištění ovzduší v ČR v důsledku 
prašné bouře 

Na znečištění ovzduší v České republice mohou mít i např. vlivy dálkového 

transportu částic PM10 v důsledku např. prašné bouře z Ukrajiny, viz obr. č. 19. Na obrázku 

je průběh prašné bouře tak, jak ji zaznamenaly stanice AIM – doba trvání 18 hodin. Nárůst 
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koncentrací vlivem prašné bouře z Ukrajiny se projevil pouze u hrubší frakce PM10, 

koncentrace jemnější frakce PM2,5 vzrostly pouze nepatrně, viz obrázek č. 20. 

koncentrace PM10 při písečné bouři
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Obrázek č. 19    Dálkový transport – Průběh písečné bouře z Ukrajiny nad ČR 24.3.2007 [25] 
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Obrázek č. 20    Nárůst koncentrací PM10 a PM2,5 při písečné bouři z Ukrajiny nad ČR 24.3.2007 [25] 

 
 

Největší nárůst koncentrace prachových částic byl zaznamenán v kraji Moravsko-

Slezském, Olomouckém a Zlínském. Vysoká koncentrace prachových částic byla postupně 

zaznamenána i v kraji Jihomoravském, na Vysočině a z části byl zasažen i okraj 

Pardubického a Královehradeckého kraje. Do ostatních krajů se prachové částice dostaly 

již v nižších koncentracích. Nejvíce byl tedy ovlivněn prašnou bouří z Ukrajiny 

severovýchod a jihovýchod České republiky. Tyto záznamy z měřících stanic umožňují 

sledovat vliv dálkového transportu částic, který ovlivňuje, viz obrázek č. 21, stav a míru 

znečištění ovzduší na území ČR i v jednotlivých krajích. 
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                       Obrázek č. 21    Prašná bouře nad ČR dne 24.3.2007 v jednotlivých hodinách [25]   

4.3.2 Oxid siřičitý (SO2) 

Ve Zlínském kraji se měří oxid siřičitý na 8 stanicích imisního monitoringu. Oxid 

siřičitý měl do konce roku 2006 stanoven pro průměrnou roční koncentraci imisní limit 

podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., který byl však zrušen NV č. 597/2006 Sb. Od této 

doby není pro SO2 pro jeho průměrnou roční koncentraci imisní limit stanoven. Dříve 

stanovený imisní limit pro průměrnou roční koncentraci byl 50 µg.m-3. Podle grafu na obr. 

č. 22 je patrné, že ani do roku 2006, kdy byl v platnosti výše uvedený imisní limit, 

nedocházelo k jeho překračování. Naměřené hodnoty jsou poměrně nízké a vyrovnané. To 

může být díky celorepublikovým investicím, které byly v 90. letech investovány do 

odsíření největších zdrojů SO2 (ve Zlínském kraji se jedná např. o Teplárnu Zlín) a 

postupnou plynofikací obcí. 
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Obrázek č. 22    Průměrná roční koncentrace SO2, Zlínský kraj, 2002-2008 

4.3.3 Oxid dusičitý (NO2) 

Ve Zlínském kraji se měří oxid dusičitý na 8 stanicích imisního monitoringu. NO2 

má stanoven dle NV č. 597/2006 Sb., roční imisní limit 40 µg.m-3. Podle grafu na obr. č. 

23 je vidět, že k překročení stanoveného imisního limitu došlo pouze v roce 2007 na měřící 

dopravní stanici Zlín-Svit. Vysoké koncentrace jsou naměřeny i na měřící stanici Uherské 

Hradiště, kde se naměřené hodnoty pohybují v těsné blízkosti imisního limitu. Množství 

oxidu dusičitého se v lokalitách odvíjí od hustoty osídlení, což je úzce spjato s narůstající 

automobilovou dopravou. Tento fakt potvrzují měření na dopravní stanici Zlín – Svit a 

zároveň Zlín a Uherské Hradiště patří mezi lokality s hustějším osídlením. 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek č. 23    Průměrná roční koncentrace NO2 s vyznačeným r IL Zlínský kraj, 2002 - 2008 

4.3.4 Oxid uhelnatý (CO) 

Ve Zlínském kraji se měří oxid uhelnatý pouze na jedné stanici imisního 

monitoringu. CO nemá stanoven dle NV č. 597/2006 Sb., roční imisní limit. Imisní limit je 

stanoven pro maximální denní osmihodinový průměr 10 mg.m-3. Zdrojem emisí CO jsou 
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procesy, u nichž dochází k nedokonalému spalování fosilních paliv, především se jedná o 

automobilovou dopravu a lokální topeniště. Postupné snižování koncentrace CO, které je 

viditelné na obr. č. 24 může být spojeno převážně s postupnou plynofikací obcí a s osvětou 

směřovanou k veřejnosti. 

 

                                

 

 

 

 
  

 

                            Obrázek č. 24    Průměrná roční koncentrace CO Zlínský kraj, 2002 - 2008 

4.3.5 Benzen 

Ve Zlínském kraji je benzen měřen pouze na jedné stanici imisního monitoringu. 

Benzen má stanoven dle NV č. 597/2006 Sb., roční imisní limit 5 µg.m-3. Z hodnot 

uvedených v tab. č. 23 vyplývá, že nedochází k překračování ročního imisního limitu. Dle 

naměřených hodnot se množství benzenu pohybuje v nízkých hodnotách, kdy hodnoty 

nedosahují ani poloviny stanoveného ročního imisního limitu. Množství benzenu je 

spojováno hlavně s automobilovou dopravou a s manipulací a skladováním benzínu.  

                                 Tabulka č. 23    Průměrná roční koncentrace Benzenu [µg.m-3] 

Rok 
Lokalita 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zlín     0,68 1,01     1,06 

4.3.6 Benzo[a]pyren (BaP) 

Ve Zlínském kraji je benzo[a]pyren měřen pouze na jedné stanici imisního 

monitoringu. BaP má stanoven dle NV č. 597/2006 Sb., roční cílový imisní limit (CIL)      

1 ng.m-3. Ve všech letech, kdy byl BaP měřen, došlo k překročení CIL viz tab. č. 24. Mezi 

hlavní zdroje BaP patří nedokonalé spalování fosilních paliv, kde se řadí jak lokální 

topeniště, tak i automobilová doprava. 

                                Tabulka č. 24    Průměrná roční koncentrace BaP [µg.m-3] 

Rok 
Lokalita 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zlín       2,02   1,86 1,51 
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4.4 Diskuze a návrh opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve Zlínském kraji 

Ve sledovaném období má vývoj emisí ve Zlínském kraji spíše kolísavý charakter. 

K požadovanému a očekávanému zlepšování kvality ovzduší dochází jen velmi pomalu. 

Dle zjištěných údajů Zlínský kraj nepřekračuje doporučené krajské emisní stropy na rok 2010 

pro žádnou z uvedených škodlivin, pro které je krajský emisní strop stanoven. Dále lze 

konstatovat, že v roce 2007 došlo k poklesu množství emisí skoro u všech znečišťujících látek 

v porovnání s rokem 2002. S jejich poklesem je počítáno i dle předběžných údajů v roce 2008. 

Výjimkou jsou TZL, u kterých došlo k nárůstu, a i v předběžných údajích za rok 2008 se 

předpokládá jejich navýšení. Nárůst TZL je spojován s nárůstem mobilních zdrojů, které 

patří mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami.  

Nejvíce emitovanou látkou do ovzduší ve Zlínském kraji je oxid uhelnatý, u nějž 

také došlo k největšímu poklesu emisí. Pokles CO, a také SO2 může být způsoben např. 

snižováním průmyslové aktivity nebo postupnou plynofikací obcí.  

Velkým problémem jsou v kraji prachové částice. Dle zjištěných údajů frakce PM10 

a PM2,5 mají od roku 2006 ve Zlínském kraji klesající tendenci. Problematika prachových 

částic je závislá hlavně na meteorologických podmínkách. Zlínský kraj z hlediska emisí 

jednotlivých znečišťujících látek může být ovlivněn přilehlým Moravskoslezským krajem, 

a také různými vlivy působícími přes hranice státu ČR, jakou je např. prašná bouře 

z Ukrajiny, která přecházela přes Českou republiku v roce 2007.  

Největším znečišťovatelem ve Zlínském kraji jsou mobilní zdroje, u těkavých 

organických látek se jedná o malé zdroje a u SO2 to jsou zvláště velké a velké zdroje.  

Ke snížení emisí a přispění ke zlepšení imisní situace v kraji v souvislosti 

s mobilními zdroji by mohlo být docíleno např. vybudováním obchvatů frekventovaných 

měst, omezením průjezdu měst, výsadbou keřů podél komunikací, plynulostí dopravy, 

včasným uklízením a zkrápěním cest po zimním období, podporou veřejné hromadné 

dopravy. U malých zdrojů by bylo vhodné nahradit zdroje spalující tuhá paliva 

v technologicky nevyhovujících zařízeních za zdroje spalující ekologická paliva a 

podporovat rozvoj plynofikace. U provozů emitujících VOC, jako jsou např. lakovny, 

používat např. vodou ředitelné nátěrové hmoty, zajišťovat záchyt VOC na zařízeních na 

vhodných filtrech (v případě možnosti používat biofiltry). Účinným opatřením by mohlo 

být z hlediska legislativy ochrany ovzduší přijetí připravovaného nového zákona o ochraně 

ovzduší, které by mohlo vést i ke snížení emisí z REZZO 3, převážně z lokálních topenišť. 
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5 VÝVOJ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – 
SE ZAMĚŘENÍM NA PAHs 

 

Dále jsem se zaměřila na město Valašské Meziříčí, protože je zde situován podnik 

DEZA, a.s., který je zpracovatelem surového benzolu a surového dehtu, což jsou vedlejší 

produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Svou zpracovatelskou kapacitou 

160.000 tun/rok surového benzolu a 450.000 tun/rok surového dehtu patří mezi významné 

podniky v uvedeném oboru na světě [26]. 

DEZA, a.s. je jediným českým výrobcem aromatických uhlovodíků a dalších 

technických látek vyráběných z černouhelného dehtu a benzolu. Předmětem činnosti 

společnosti je zpracování dehtu, směsných dehtových olejů, surového benzolu a surovin 

pro výrobu fenolů. DEZA, a.s. vyrábí základní aromáty – benzen, toluen, směs xylenů, 

fenol, kresoly, xylenoly, z polycyklických aromatických uhlovodíků pak především 

naftalen, anthracen a karbazol. Z naftalenu je vyráběn ftalanhydrid a následně dioktylftalát. 

Z výrobků dehtového souboru se jedná o výrobu dehtových olejů, dehtových nátěrů, 

suroviny pro výrobu sazí a černouhelných smol. Výrobní provozy podniku jsou vybaveny 

dopalovnami koncových plynů a dalšími stupni zachycování a čištění emisí do všech 

složek životního prostředí. Podnik má moderně řešenu výrobu energií, separaci a čištění 

odpadních vod. Ke zneškodňování průmyslových odpadů byla vybudována spalovna 

s kapacitou 10 kt/rok [27]. 

5.1 Vymezení území 

Město Valašské Meziříčí leží na severovýchodním okraji okresu Vsetín (zóna 

Zlínský kraj) na soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva. Svou polohou představuje 

vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Správní území města zaujímá plochu 5 

455 ha a zahrnuje 9 městských částí a 10 katastrálních území (Brňov, Bynina, Hrachovec, 

Juřinka, Krásno n. Bečvou, Krhová, Křivé, Lhota u Choryně, Poličná, Valašské Meziříčí - 

město). Město má 27 336 obyvatel [28].  

Z hlediska ovzduší bylo město Valašské Meziříčí aktuálně na základě dat z roku 

2003 (Věstník MŽP, prosinec 2004) vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM10. Na území města 

dochází také k překračování hodnoty cílového imisního limitu pro benzo[a]pyren [29]. 
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V tabulce č. 25 je uvedeno překročení hodnoty cílového imisního limitu pro 

benzo[a]pyren (v % území) ve Městě Valašské Meziříčí. 

Tabulka č. 25    Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren  
 

Překročení CIL 
Plocha obce [ha] 

Plocha obce v % Plocha obce v ha 

5 455 11,4 622 
 

Město je důležitým silničním a železničním uzlem okresu Vsetín, a také je 

významným průmyslovým centrem. Mezi hlavní zdroje znečišťování ovzduší patří 

zejména již výše zmiňovaný podnik DEZA a.s.. 

Znečišťovatelé ovzduší z integrovaného registru znečišťování 

V roce 2008 bylo na území Valašského Meziříčí evidováno pět organizací, které 

jsou povinny hlásit emise znečišťujících látek do IRZ, viz tab. č. 26. Nejvíce emisí vychází 

z provozovny DEZA a.s., Valašské Meziříčí.  

Tabulka č. 26    Provozovny z IRZ na území Valašského Meziříčí [30] 
 

Název zdroje Znečišťující látky 

AGROTECH, spol. s r.o. – Farma ŽV Poličná NH3 

CS CABOT, spol. s r.o. NOx/NO2, SOx/SO2 

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí  
Benzen, di-(2-ethyl hexyl) ftalát, Naftalen, CO2, 
NOx/NO2, SOx/SO2 

SCHOTT CR, a.s. – STV Glass a.s. 

Arsen a sloučeniny, F a anorganické sloučeniny, 
Chlor a anorganické sloučeniny, Chrom a 
sloučeniny, Kadmium a sloučeniny, Měď a 
sloučeniny, Nemethanové těkavé organic. 
sloučeniny, Ni a sloučeniny, Olovo a sloučeniny, 
CO, NOx/NO2, SOx/SO2, Polétavý prach (PM10) 

TVM spol. s r.o. Tetrachlorethylen (PER) 

5.2 Měření kvality ovzduší na území města 

Od roku 2004 probíhá na území města Valašské Meziříčí měření kvality ovzduší 

zaměřené na polétavý prach (PM10 a PM2,5) a na polycyklické aromatické uhlovodíky 

(PAHs). Vzorkování ovzduší se v jednotlivých letech 2004 až 2008 provádí ve dvou 

samostatných odběrových kampaních (letní a podzimní kampaň na počátku topné sezony).  

Vzorkování v roce 2004 

V roce 2004 probíhala letní kampaň ve dnech 28.5. až 2.6. 2004 v pěti navazujících 

24-hodinových odběrech a podzimní kampaň byla realizována ve stejném rozsahu na 
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počátku topné sezony od 5. do 10. 11. 2004. Měření koncentrací vybraných škodlivin 

včetně PAHs proběhlo na lokalitách MŠ Křižná, hvězdárna, MŠ Bynina, Juřinka a 

Mštěnovice [31]. 

Vzorkování v roce 2005 

V roce 2005 probíhala letní kampaň ve dnech 16. až 19.8. 2005 ve třech na sebe 

navazujících 24-hodinových odběrech a podzimní kampaň byla realizována ve stejném 

rozsahu na počátku topné sezony od 14. do 17.11. 2005. Měření koncentrací vybraných 

škodlivin včetně PAHs a koncentrace těkavých organických látek proběhlo na lokalitách 

Pod Oborou a ZŠ Masarykova [32]. 

Vzorkování v roce 2006  

V roce 2006 probíhala letní kampaň ve dnech 25. až 28.7. 2006 ve třech na sebe 

navazujících 24-hodinových odběrech a podzimní kampaň byla realizována ve stejném 

rozsahu na počátku topné sezony od 21. do 24.11. 2006. Měření koncentrací vybraných 

škodlivin včetně PAHs proběhlo na lokalitách MŠ Hrachovec, MŠ Seifertova a MŠ Bynina 

[33]. 

Vzorkování v roce 2007 

V roce 2007 probíhala letní kampaň ve dnech 14. až 17.8.2007 formou tří na sebe 

navazujících 24-hodinových odběrů a podzimní kampaň byla realizována ve stejném 

rozsahu na počátku topné sezóny od 13. do 16.11.2007. Měření proběhlo na lokalitách 

Juřinka, Podlesí a Mštěnovice. Na těchto třech lokalitách byly sledovány polycyklické 

aromatické uhlovodíky (PAHs) a dále koncentrace těkavých organických látek (VOCs) se 

zaměřením na BTX (benzen, toluen, xyleny) [34]. 

Vzorkování v roce 2008 

V roce 2008 probíhala letní kampaň ve dnech 5. až 8.8. 2008 formou tří na sebe 

navazujících 24-hodinových odběrů a podzimní kampaň byla realizována ve stejném 

rozsahu na počátku topné sezony od 4. do 7.11. 2008. Měření koncentrací PAHs a dále 

koncentrací těkavých organických látek (VOCs) se zaměřením na BTX (benzen, toluen a 

xyleny) proběhlo na lokalitách areálu Školy pro hluchově postižené, v ulici Hranická a 

v areálu mateřské školy Bynina [35]. 
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Sledované látky byly vybrány jak s ohledem na platnou národní legislativu a 

stanovené imisní limity, tak i mezinárodní konvence (UN/ECE CLRTAP Protokol o 

persistentních organických polutantech-POPs). Z polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAHs) bylo sledováno 16 sloučenin dle seznamu prioritních polutantů US EPA, imisní 

limit je Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. stanoven pro benzo[a]pyren. 

16 PAHs dle US EPA: Naftalen, Acenaftylen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, 

Antracen, Fluoranten, Pyren, Benz[a]antracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranten, 

Benzo[k]fluoranten, Benzo[a]pyren, Indeno[123-cd]pyren, Dibenz[ah]antracen, 

Benzo[ghi]perylen. 

5.2.1 Vývoj PAHs 

Ve Valašském Meziříčí probíhají dlouhodobě měření zaměřená na zjišťování 

koncentrací organických látek v ovzduší [36]. Měření imisních koncentrací PAU prováděla 

v letech 2004 – 2006 firma TOCOEN, v roce 2007 a 2008 Zdravotní ústav se sídlem 

v Ostravě. Rozsah měření, umístění odběrných míst, jejich počet i doba měření se 

v jednotlivých letech lišily [36]. V roce 2004 bylo měření prováděno ve dvou pětidenních 

kampaních, v ostatních letech bylo měření ve dvou třídenních kampaních. Posouzení 

vývoje koncentrací PAH je provedeno dle dostupných naměřených údajů. 

Z údajů lze konstatovat, že největší koncentrace PAHs jsou zaznamenány v zimní 

kampani, což je spojováno s provozem lokálních topenišť (kotle z rodinných domů) 

v topném období. V letních kampaních lze považovat za hlavní zdroje PAHs velké zdroje 

(velký vliv podniku DEZA a.s.) a dopravu. Vývoj sumy 16 PAHs v letech 2004 -2008 je 

uveden v tab. č. 25. 

Tabulka č. 27    Suma 16 PAHs   r. 2004 - 2008    
 

Kampaň 
Rok 

letní zimní 
2004* 88,65 390,41 

2005 62,505 176,351 

2006 87,486 133,177 

2007 60,08 210,0 

2008  186,93 412,06 

* pětidenní kampaň 
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V tab. č. 28 jsou uvedeny pro srovnání nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty PAHs 

v ovzduší v roce 1998 a 2008. V roce 1998 jsou uvedeny hodnoty 24-hodinových odběrů v 

srpnové a v říjnové kampani z osmi lokalit. V roce 2008 jsou uvedeny hodnoty 24-

hodinových odběrů v srpnové a v listopadové kampani ze tří lokalit. Porovnáním lze říci, 

že v obou letech jsou hodnoty v říjnové a listopadové kampani vyšší než v srpnových 

kampaních, což může být způsobeno vlivem lokálních topenišť. Lze říct, že hodnoty jsou 

ve srovnávaných letech kolísavé. Tento stav se však také odvíjí od umístění měřené 

lokality, směru proudění vzduchu a rychlosti vzduchu. 

Tabulka č. 28   Naměřené hodnoty PAHs v ovzduší  v roce 1998 a 2008 [35,37] 

Valašské Meziříčí 

1998 2008 PAHs 

srpen říjen srpen listopad 
Naftalen 3,3 - 27,3 1,33 - 36,41 0,33 - 6,8 1,1 - 230 

Acenaftylen * * 0,2 - 0,61 0,41 - 31 

Acenaften 13,3 - 59 4,23 - 152,81 8,3 - 170 2,4 - 110 

Fluoren 16,5 - 58,7 8,11 - 107,92 2,3 - 62 9 - 130 

Fenantren 18,4 - 102,4 18,1 - 190,69 9 - 160 15 - 260 

Antracen 1,5 - 23 1,69 - 31,97 0,22 - 14 2,6 - 27 

Fluoranten 6 - 22,6 2,25 - 33,02 2,6 - 120 6,2 - 75 

Pyren 5,5 - 17,6 2,98 - 23,86 1,5 - 49 4,9 - 37 

Benzo[a]antracen 0,5 - 1,4 0,41 - 4,49 0,15 - 2,1 1,3 - 13 

Chrysen 0,6 - 1,8 0,83 – 5 0,08 - 1,4 0,74 - 6,8 

Benzo[b]fluoranten 0,6 - 1,7 0,65 - 3,66 0,14 - 2 0,27 - 8,6 

Benzo[k]fluoranten 0,3 - 0,8 0,29 - 1,9 0,06 - 1 0,28 - 4,3 

Benzo[a]pyren 0,3 - 0,7 0,36 - 3,53 0,09 - 1,9 0,58 - 8,4 

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,4 - 0,7 0,82 - 3,69 0,14 - 2,3 0,68 - 10 

Dibenzo[a,h]antracen ** ** < 0,2 0,2 - 0,42 

Benzo[ghi]perylen 0,4 - 1,1 0,37 - 2,92 0,1 - 1,3 0,39 - 5,5 
 

 *   nebyl proveden odběr 
 ** hodnoty nebyly uvedeny 

5.2.2 Vývoj benzo[a]pyrenu 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že koncentrace benzo[a]pyrenu v letních obdobích 

byly ve všech sledovaných letech výrazně nižší než v zimním období. V letním období 

došlo k překročení cílového imisního limitu pro BaP (1 ng.m-3) jen v roce 2004 a 2008. 

V obou případech se jednalo o překročení cílového imisního limitu v lokalitě Bynina. 

Nejvyšší naměřená koncentrace v roce 2004 byla 2,68 ng.m-3, v roce 2008 byla naměřena 
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Naměřené hodnoty BaP [ng.m-3], r. 2008
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hodnota 1,9 ng.m-3. To by mohlo být přisuzováno především provozům v blízkém areálu 

DEZA, a.s. 

Naproti tomu v průběhu zimních odběrových kampaní v roce 2004, 2005 a 2007 

došlo k překročení cílového imisního limitu pro BaP u všech odebraných vzorků ve všech 

lokalitách. V roce 2006 došlo k překročení CIL u sedmi odebraných vzorků a v roce 2008 

u šesti odebraných vzorků (z devíti). Nejvyšší naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. č. 29. 

V zimním období je tento zvýšený stav koncentrací BaP přisuzován převážně vlivu 

domácích topenišť, což vysvětluje navýšení hodnot BaP vždy v zimních kampaních. Tento 

stav může znamenat návrat domácností k tuhým nebo méně kvalitním, ale levnějším 

palivům. Vliv na výši hodnot v r. 2008 mohlo mít i pálení biologicky rozložitelného 

odpadu v okolních zahradách, které bylo dle zjištěných údajů v době měření zaznamenáno. 
 

Tabulka č. 29    Nejvyšší naměřené hodnoty BaP v letech 2004 – 2008 
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
BaP (ng.m-3) 23,83 6,14 5,68 7,20 8,10 

 

Naměřené hodnoty podle kampaní s označením překročení cílového imisního limitu 

v roce 2008 a 2004 jsou na obr. č. 25 a 26. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

                                          Obrázek č. 25    Hodnoty BaP s vyznačeným CIL v r.  2008 
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Naměřené hodnoty BaP [ng.m-3], r. 2004
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Obrázek č. 26    Hodnoty BaP s vyznačeným CIL v r.  2004 

Podle mapy, na které jsou uvedeny průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu 

v ovzduší v roce 2008 viz obr. č. 27, vyplývá, že BaP je problémem ve všech okresech 

Zlínského kraje. Z hlediska koncentrace BaP ve Valašském Meziříčí je viditelné mírné 

ovlivnění z Moravskoslezského kraje. Nejvyšší koncentrace BaP jsou přímo ve městě 

Valašské Meziříčí, viz označení na obr. č. 27, což může být způsobeno v letním období 

převážně dopravou a z bodově umístěných zdrojů REZZO 1 (např. DEZA a.s.) a v zimních 

obdobích převážně lokálními topeništi a dopravou. 

 

Obrázek č. 27    Zatížené oblasti BaP v České republice v r. 2008 [ČHMÚ] 

5.2.3 Vývoj VOCs se zaměřením na benzen 

Těkavé organické látky byly na území města Valašské Meziříčí měřeny v roce 

2005, 2007 a 2008 ve dvou kampaních, a to v srpnu a v listopadu. Dle naměřených údajů, 

došlo v srpnové kampani v roce 2008 k poklesu všech BTX. V listopadové kampani lze 
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naopak v r. 2008 oproti roku 2005 sledovat navýšení všech BTX, u benzenu došlo 

k překročení imisního limitu. Nejsledovanějším je benzen, z důvodu výskytu provozu, ve 

kterém je benzen vyráběn (podnik DEZA a.s.).  

Dle naměřených údajů nedošlo v roce 2005 k překročení imisního limitu pro 

benzen v žádném měřícím místě ani v žádné z kampaní. V roce 2007 došlo ke zhoršení a 

k překročení imisního limitu v srpnové kampani dvakrát na lokalitě Juřinka a Mštěnovice, 

a v listopadové kampani jednou v lokalitě Mštěnovice. Nejvyšší hodnota 8,5 µg/m-3 byla 

naměřena v srpnové kampani v lokalitě Juřinka. Srpnový stav mohl být způsoben vlivem 

průmyslového podniku DEZA a. s., vzhledem k tehdy převládajícímu jihovýchodnímu 

směru větru, jak vyplynulo z měření benzenu v roce 2007. K listopadovému překročení 

imisního limitu došlo v době bezvětří (zhoršené rozptylové podmínky), kdy se mohla silněji 

projevit blízkost průmyslového areálu DEZA, a.s.  V roce 2008 nedošlo v srpnové kampani 

ani v jedné z měřících lokalit k překročení IL. Oproti tomu byl IL v listopadové kampani 

překročen ve všech sledovaných lokalitách. Nejvyšší hodnota 23 µg/m-3  byla naměřena 

v lokalitě Hranická. V důsledku převládajícího velmi slabého větru docházelo v době 

měření ke zhoršeným podmínkám pro rozptyl škodlivin v ovzduší a pravděpodobnou 

příčinou naměřených koncentrací může být opět vliv blízkého podniku DEZA a. s.. 

Překročení IL pro benzen v letech 2005, 2007 a 2008 je uveden na obrázku č. 28, 29 a 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        Obrázek č. 28   Naměřené hodnoty Benzenu v r. 2005 s vyznačeným IL 
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                         Obrázek č. 29    Naměřené hodnoty Benzenu v r. 2005 s vyznačeným IL 

 
 

 
Obrázek č. 30    Naměřené hodnoty benzenu v r. 2008 s vyznačeným IL 

 

Na závěr lze říci, že měření znečištění ovzduší PAHs na území města Valašské 

Meziříčí v letech 2004 – 2008 potvrzuje, zejména v zimních kampaních, hlavní negativní 

vliv lokálních topenišť spalujících tuhá paliva na míru znečištění ovzduší v důsledku 

nedokonalého spalování a často i používáním nekvalitních nebo nevhodných typů paliv. To 

prokazuje i porovnání letních a zimních koncentrací BaP, kdy se letní koncentrace až na 

výjimky pohybují pod hranicí cílového imisního limitu, kdežto zimní koncentrace tento 

limit překračují vždy. Příspěvek trvale emitujících průmyslových zdrojů jako je např. 

DEZA a.s., má větší význam za zhoršených rozptylových podmínek v obytných zónách a 

místních částech těsně přiléhajících k průmyslovému areálu, jak vyplývá z prováděných 
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měření. Pozitivně se prokázal i vliv opatření, která vedou ke spalování vhodných typů 

paliva. Příkladem je kotelna v areálu MŠ Bynina, kde se projevila výměna kotelny na koks 

za kotelnu na biomasu ve snížení PAHs, převážně BaP. 

V případě sledování VOCs lze říct, že imisní situace na sledovaných lokalitách 

neznamená výrazné ohrožení kvality životního prostředí ve městě. Lze říct, že největší 

podíl na znečišťování ovzduší VOCs na území města má podnik DEZA a.s. Z naměřených 

hodnot vyplývá, že většina naměřených koncentrací benzenu se pohybovala kolem 50% 

IL. Výjimkou byla zimní kampaň 6. 11. 2008, kdy byla naměřena mimořádná koncentrace. 

V té době byl provoz v podniku DEZA a.s., na kterém je benzen vyráběn, v provozní 

odstávce. Přesto zřejmě nelze vyloučit jednorázový technologický únik např. v průběhu 

odtěsnění a čištění některé z částí výrobní technologie, protože z provozních záznamů 

daného dne nelze s odstupem času zjistit, zda a která činnost by v souvislosti se 

zarážkovými pracemi mohla mít na jednorázovém zvýšení emise benzenu podstatný vliv. 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na vývoj znečištění ovzduší ve Zlínském kraji od 

roku 2002 do roku 2008. Do hodnocení byly zahrnuty i předběžné údaje emisí za rok 2008, 

které byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem. Část práce byla zaměřena 

na sledování PAHs, benzenu a benzo[a]pyrenu ve městě Valašské Meziříčí v důsledku 

umístění průmyslového podniku DEZA a.s.  

V části zaměřené na město Valašské Meziříčí z hlediska vývoje PAHs v období 

2004 – 2008, lze říci, že největší koncentrace PAHs jsou zaznamenávány v zimních 

kampaních měření, což lze spojovat s provozem lokálních topenišť. V letních kampaních 

lze považovat za hlavní zdroje PAHs velké zdroje a dopravu. Problematice PAHs ve městě 

se zaměřením na zdroj DEZA a.s., bych se chtěla dále věnovat ve své diplomové práci.  

Ze všech dostupných údajů lze na závěr říct, že znečištění ovzduší ve Zlínském 

kraji lze hodnotit jako průměrné ve srovnání s ostatními kraji České republiky a vývoj 

neboli zlepšování kvality ovzduší má spíše kolísavý charakter. Zlínský kraj nepřekračuje 

doporučené krajské emisní stropy na rok 2010 pro žádnou z uvedených škodlivin, pro které je 

krajský emisní strop stanoven a také dochází k pomalému poklesu sledovaných znečišťujících 

látek s výjimkou TZL, u kterých dochází stále k nárůstu. Ve Zlínském kraji představují velký 

problém prachové částice, i když mají od roku 2006 klesající tendenci. Množství 

prachových částic je především závislé na meteorologických podmínkách. U Zlínského 

kraje se předpokládá i ovlivnění čistoty ovzduší přilehlým Moravskoslezským krajem, a 

také různými vlivy působícími přes hranice státu ČR, jakou je např. prašná bouře 

z Ukrajiny, která přecházela přes Českou republiku v roce 2007.  

Největším znečišťovatelem ve Zlínském kraji jsou celkově mobilní zdroje, u 

těkavých organických látek se jedná o malé zdroje a u oxidu siřičitého to jsou zvláště velké 

a velké zdroje.  

I přes veškerou pozornost, která je věnována problematice ovzduší, nedochází ve 

Zlínském kraji k požadovanému razantnímu snižování znečišťujících látek. Zlínský kraj je 

však velmi rozmanitý a na emisní charakteristice kraje a na jeho imisní zátěži se odráží jak 

rozložení průmyslové výroby a osídlení, tak i struktura dopravních komunikací a jejich 

dopravní zatížení.   
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Příloha č. 1  Schematicky znázorněny vazby ISKO [ČHMÚ] 
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Příloha č. 2 Přehled imisních limitů a mezí tolerance, horních a dolních mezí pro posuzování 

 podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. pro ochranu zdraví  

Mez pro 
posuzování 

[µg.m-3] Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování 

Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

Hodnota 
imisního 

limitu 
[µg.m-3] 

Mez 
tolerance 

(pro r. 
2007) 

[µg.m-3] 
MT 

Termín 
dosažení 
imisního 

limitu 

1 hodina — — 
350 max. 

24x za rok 
— — 

SO2 
24 hodin 

50 max. 
3x za 
rok 

75 max. 
3x za 
rok 

125 max. 
3x za rok 

— — 

24 hodin 
20 max. 

7x za 
rok 

30 max. 
7x za 
rok 

50 max. 
35x za rok 

— — 
PM10 

kalendářní 
rok 

10 14 40 — — 

1 hodina 

100 
max. 

18x za 
rok 

140 
max. 

18x za 
rok 

200 max. 
18x za rok 

20 31.12.2009 
NO2 

kalendářní 
rok 

26 32 40 4 31.12.2009 

Pb 
kalendářní 

rok 
0.25 0.35 0.5 — — 

CO 

maximální 
denní 8h 
klouzavý 
průměr 

5 000 7 000 10 000 — — 

Benzen 
kalendářní 

rok 
2 3.5 5 2 31.12.2009 
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Příloha č. 3  Imisní limit pro částice PM2,5 stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 
 Evropu (zveřejněna v úředním věstníku EU 11. června 2008)  
 

Mez pro 
posuzování 

[µg.m-3] 
Znečišťující 

látka 
Doba 

průměrování 
Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

Hodnota 
imisního 

limitu 
[µg.m-3] 

Mez 
tolerance 
[µg.m-3] 

MT 

Termín 
dosažení 
imisního 

limitu 

1. FÁZE 
kalendářní 

rok 
17 12 25 

20 % k 11. 
červnu 2008, 

snížení 
následujícího 

1. ledna a 
poté každých 
12 měsíců o 
stejné roční 
procento až 

na 0 % dne 1. 
ledna 
2015 

1.1.2015 

PM2,5 

2. FÁZE 
kalendářní 

rok 
  20 — 1.1.2020 
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Příloha č. 4.  Vývoj emisí TZL, SO2, NOx, VOC Zlínského kraje v porovnání s jednotlivými kraji České 
 republiky za rok 2002 – 2008 
 
 
 

 
 

 *  emise TZL rozpočteny do krajů odborným odhadem 
 ** předběžné údaje                       
 
 
 

 
 

 ** předběžné údaje 
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 **  předběžné údaje 
 
 
 

 
 

 * emise VOC rozpočteny do krajů odborným odhadem 
 ** předběžné údaje  


