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ANOTACE 

 

Zadaná práce představuje problematiku znečišťování ovzduší v česko-polském 

pohraničí v malých obcích – Hať, Rudyszwald a Zabelkow. Cílem je analyzovat emise 

z lokálních topenišť pro rok 2010. První část zahrnuje samotný prŧzkum, který se bude 

provádět terénní dotazníkovou metodou. Zde bude nutné zjistit, čím lidé v obci topí ve 

svých domech. Následuje část, která zpracovává a modeluje získaná data z dotazníkŧ. Tato 

fáze také zahrnuje srovnání výsledkŧ z obce Hať na straně České republiky a z obcí 

Rudyszwald a Zabelkow na straně Polska. V závěrečné části je vyhodnocena celková 

práce. 

Klíčová slova: lokální topeniště, terénní dotazníková metoda 

 

SUMMARY 

The thesis deals with problems of air pollution on the Czech-Polish border, in small 

villages – Hať, Rudyszwald and Zabelkow. The aim is to analyze emissions from local 

furnace in 2010. The first part includes the actual survey that will be implemented with the 

help of field questionnaire method. There will be need to find out what the people in the 

village use to heat their houses. Then the part, that processes and models the data obtained 

from guestionnaires, follows. This phase also includes the comparison of results from the 

village Hať on the Czech side of the border and from villages Rudyszwald and Zabelkow 

on the Polish side. In the final part, the whole work is evaluated. 

 

Key words: local furnace, field questionnaire method 

 

 

 

 

 



  

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR – Česká republika 

ZL – znečišťující látky 

LT – lokální topeniště 

PM10 – frakce prachu o velikosti 10 μm 

PM2,5 – frakce prachu o velikosti 2,5 μm 

PM1,0 . frakce prachu o velikosti 1,0 μm 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

REZZO – registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 
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1. ÚVOD 

Znečišťování ovzduší je významný celosvětový problém. Z přírodních zdrojŧ mají 

vliv na sloţení zemské atmosféry elektrické výboje za bouří, sopečné činnosti, lesní 

poţáry, pŧdní eroze či organický rozklad. Jako antropogenní zdroje znečištění jsou zdroje 

vzniklé činností člověka. Souvisí s rozvojem techniky a dopravy a váţou se na období, kdy 

se jako palivo začalo uţívat černé uhlí. 

Kvalita ovzduší je jedním ze tří nejdŧleţitějších environmentálních faktorŧ pŧsobící 

na lidské zdraví. Znečištěné ovzduší obsahuje nebezpečné škodliviny, které se dostávají 

do potravních řetězcŧ a pitné vody. Nejnebezpečnější látky jsou v pevném a kapalném 

stavu (saze, pylová zrna, spory a výtrusy, krystalky soli apod.), persistentní organické 

polutanty, těţké kovy, azbest, toxiny a případně i radioaktivní prvky. [1]  

Znečišťování ovzduší je spjato zejména s oblastmi výskytem těţkého prŧmyslu. 

V České republice (dále jen ČR) se mezi ně řadí i Ostravsko, pro které jsou 

charakteristické doly a hutě. V 90. letech minulého století se vlivem restrukturalizace 

ostravského těţkého prŧmyslu ovzduší výrazně zlepšilo, v posledních letech se však znovu 

mírně zhoršuje. 

K jedné z nejvýznamnějších skupin zdrojŧ, které znečišťují ovzduší, se řadí lokální 

topeniště (dále jen LT). V současnosti je jen málo dat, která jsou potřebná pro vyhodnocení 

jejich vlivŧ. V legislativě ČR není nijak ošetřena moţnost kontroly LT. Je připravována 

novela zákona o ovzduší s platností od r. 2014, která bude zahrnovat nové poţadavky na 

technické i emisní parametry malých zdrojŧ znečišťování; dojde i ke zpřísnění poţadavkŧ 

na kvalitu paliv.  

Cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit vliv LT na kvalitu ovzduší na česko-

polském pohraničí, seznámit se s příslušnými zákony ochrany ovzduší v České a Polské 

republice. Mým úkolem je provést prŧzkum dotazníkovým šetřením, výsledkem bude 

upřesnění informací o zpŧsobech vytápění v rodinných domech obcí Hať, Rudyszwald a 

Zabelkow. Ze zpracovaných dat vyplyne srovnání vlivu LT na kvalitu ovzduší 

v příhraničních obcích u hranice ČR s Polskem. 
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2. ATMOSFÉRA 

Atmosféra je plynný obal planety spojený s ní silou přitaţlivosti a rozčleněný do 

vrstev rŧzných fyzikálních a chemických vlastností. Název atmosféra je odvozen z řeckého 

slova „atmos“ pára a „sphaira“ koule. Atmosféra umoţňuje ţivot na Zemi., je zdrojem 

kyslíku, vodní páry a oxidu uhličitého nezbytných pro biologické procesy. Obsahuje vrstvu 

stratosférického ozonu, který chrání povrch Země před škodlivými sloţkami slunečního a 

kosmického záření a před dopadem pevných částic a těles z kosmu. Škodlivé záření je v 

atmosféře pohlcováno nebo rozptylováno. [2] 

Vzdušný obal Země je tvořen směsí plynŧ, tuhých a kapalných částic: dusík 

(78 obj.%), kyslík (21 obj.%), argon (0,9% obj.%), oxid uhličitý (0,03 obj.%), vzácné 

plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon) a stopové příměsi rŧzných plynŧ 

(metan, oxid dusný, oxid siřičitý, oxid uhličitý atd.). [3] 

V atmosféře se hojně vyskytuje voda, ve třech typech skupenství (vodní páry, vodní 

kapky a ledové krystaly). Mnoţství vodní páry v atmosféře je prostorově i časově 

proměnlivé, většinou se pohybuje v rozmezí od 0 do 3% objemového mnoţství (v oblasti 

tropŧ aţ 4% objemového mnoţství). [4] 

Ve vzdušném obalu Země se vyskytují rŧzné znečišťující příměsi, které jsou 

běţnou součástí atmosféry - voda, krystalky mořských solí, částice vulkanického popela, 

prachové částečky, kosmický prach, pylová zrna, bakterie, výtrusy, malá semínka rostlin 

atd. Dále příměsi antropogenního pŧvodu (spalování, prŧmysl, doprava, atd.). Většina 

těchto částic slouţí jako kondenzační jádra při tvorbě dešťových kapek. [3, 4] 

Vertikálně je atmosféra členěna na pět soustředných vrstev: 

 Troposféra – je pro ţivot nejdŧleţitější, obsahuje asi 4/5 vzduchu, dosahuje do 

výšek okolo 9 km nad póly a 18 km nad rovníkem, charakteristický je pokles 

teploty s výškou o 0,65°C na 100 m. 

 Stratosféra – dosahuje do výše 50 km, teplota s výškou zde roste, obsahuje 

ozonosféru, která se nachází ve výškovém rozmezí 20 – 30 km. 
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 Mezosféra – ve výšce 50 – 85 km, dochází v ní ke značnému poklesu teploty, 

protoţe je v ní zanedbatelný obsah vodních par a ozónu, které absorbují sluneční 

záření, pohasínají v ní meteory. 

 Termosféra – vrstva ve výšce 500 – 700 km, charakteristický je obrovský vzrŧst 

teploty aţ do 2000°C, obíhají v ní sondy a druţice a vznikají v ní polární záře. 

 Exosféra - je vnější vrstvou atmosféry, ve výšce asi 1000 km nad Zemí volně 

přechází do meziplanetárního prostoru. [5, 6] 

2.1. Znečišťování a znečištění ovzduší 

Znečišťování ovzduší je vnášení znečišťujících látek (dále jen ZL) nebo energie 

(hmotných látek, emisí, škodlivého elektromagnetického záření, hluku, tepla aj) do 

atmosféry. Mírou znečišťování je mnoţství emisí ZL ze zdrojŧ. 

Znečišťování ovzduší dělíme na primární a sekundární. Primárním znečišťováním 

je vnášení emisí přímo ze zdrojŧ, sekundárním znečišťováním jsou fyzikální a chemické 

změny probíhající při výskytu ZL v atmosféře (chemismus atmosféry). 

Znečištění ovzduší je přítomnost ZL v ovzduší v takovém mnoţství a po takovou 

dobu, ţe se projevuje jejich nepříznivý vliv na ţivotní prostředí (dále jen ŢP). Mírou 

znečišťování je mnoţství ZL v ovzduší, tj. imise ZL. Velký význam má doba setrvání 

jednotlivých ZL v ovzduší a prŧměrné doby setrvání jednotlivých látek, které se značně 

liší. 

Tyto dynamické děje znečišťování probíhají převáţně v troposféře, dochází tam 

k transportu a k fyzikálním a chemickým změnám látek. [7, 8] 

2.2. Látky znečišťující ovzduší 

Jako látky znečišťující ovzduší jsou označovány hmotné látky, které zpŧsobují 

zdravotní problémy lidí a zvířat, nepříznivě poškozují ŢP a sloţení ovzduší, kdy dochází 

k jeho poškození, zhoršení jeho kvality, zhoršení viditelnosti, k zápachu aj. 

ZL jsou do ovzduší vnášeny ze dvou zdrojŧ, z přírodního a antropogenního. 

Z přírodních zdrojŧ (z rozkladu rostlinných a ţivočišných organismŧ, lesních poţárŧ, 

vulkanické činnost, jemné prachové částice a krystalky mořských solí) je asi 90% 

celkového mnoţství emisí, ale jejich vliv není nijak významný. Mnohem škodlivější jsou 
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ZL z antropogenních zdrojŧ, které znečišťují přízemní vrstvu atmosféry a negativně pŧsobí 

na ekosystémy a na zdraví člověka. 

Látky znečišťující ovzduší se dělí podle skupenství na pevné, kapalné a plynné. 

Tuhé a kapalné ZL se často nazývají jako částečkové, protoţe jejich měrná hmotnost je asi 

o tři řády vyšší neţ měrná hmotnost nosného plynu. Dále se dělí podle chemického sloţení, 

zdravotních účinkŧ (alergeny, radioaktivní látky, těţké kovy, mutagenní látky, 

karcinogenní látky, atd.), podle míry škodlivosti nebo nebezpečnosti. Ke ZL se samostatně 

řadí i pachy, obzvláště pachy organického pŧvodu. [7, 8, 9] 

2.2.1. Tuhé a kapalné ZL 

Tuhé částice se vyskytují ve velikostech od makromolekul aţ po viditelná zrna. 

Jejich sloţení je velmi rŧznorodé, zahrnují ţivé částice (bakterie, řasy, pyl z rostlin a 

stromŧ, viry, atd.) a neţivé částice (prach, popel z lesních poţárŧ, mořské soli, atd.). [3] 

Kapalné částice rozptýlené v ovzduší vznikají kondenzací plynné fáze nebo 

rozrušením většího objemu tekutiny.  

Tuhé i kapalné částice mají schopnost utvářet se vzduchem dvojfázové disperzní 

systémy, vzduch je disperzním prostředím a částice dispergovanou látkou. Podle stability 

disperzního systému se dělí na prachy a aerosoly. 

Prach jsou malé částice tuhých látek, které v disperzním systému mají pádovou 

rychlost odpovídající zákonŧm volného pádu. Prach se dělí podle velikosti zrn na hrubé, 

střední a jemné prachy. 

Aerosol jsou rozptýlené tuhé a kapalné částice. Podle vzniku se aerosoly dělí na 

disperzní a kondenzační. Disperzní aerosoly vznikají rozemletím nebo rozprášením 

pevných látek a kapaliny (prachové aerosoly, kouře, atd.), kondenzační aerosoly vznikají 

kondenzací nasycených par nebo reakcemi v ovzduší (opary, mlhy, atd.). [8, 9] 

Aerosoly se dále člení dle skupenství disperzního podílu na dýmy a prachy s tuhým 

disperzním podílem, mlhy s kapalným disperzním podílem a smogy a kouře, které 

současně obsahují tuhé i kapalné látky. [10] 

Sloţení aerosolŧ je velmi rozmanité, obsahují organické i anorganické částice 

antropogenního nebo přírodního pŧvodu. Pomocí aerosolŧ se ZL mohou přenášet 
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v ovzduší a lépe se přenášejí do plic. Nejkomplikovanějším aerosolem je městský aerosol, 

protoţe je sloţen z produktŧ velkého počtu rŧzných zdrojŧ. [9] 

2.2.2. Vliv pevných a kapalných částic na životní prostředí a na zdraví 

člověka 

Prachové a aerosolové částice mají obrovský vliv na zdraví člověk, rozsah postiţení 

zdraví závisí především na velikosti částic. Částice větší neţ 100 μm se relativně rychle 

usazují a mají poměrně malý význam pro naše zdraví. Mnohem větší účinek mají jemnější 

částice antropogenního pŧvodu (např. kovové prachy, oxidy, křemičitany, chloridy, sírany, 

dusičnany aj.) i organického pŧvodu (např. bakterie, pyly, dehty).  

Největší negativní vliv mají drobné částice s označením PMx, „particulate matter“ - 

aerosolové či pevné částice o velikosti menší neţ x µm (PM10, PM2,5, PM1,0). Částice v 

prŧměru PM10 se dostávají do plic a zpŧsobují váţné zdravotní problémy, 10 µm je méně 

neţ prŧměr lidského vlasu (viz. Obr. č. 1). [7, 11, 12] 

 

Obr. č. 1 – Velikost částic v porovnání s lidským vlasem [12] 

Jsou dŧsledkem spalovacích procesŧ (doprava, elektrárenství, atd.), vznikají 

v cementárnách, lomech, vápenkách či při těţbě. 

Z ovzduší se aerosol dostává do ostatních sloţek ŢP pomocí mokré nebo suché 

atmosférické depozice. Částice s menším prŧměrem zŧstane v ovzduší déle, částice o 

velikosti přes 10 µm se na zemský povrch ukládají během několika hodin, jemnější částice 

v atmosféře setrvávají i týdny. Rŧzné je sloţení, hrubý aerosol je převáţně z materiálŧ 
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zemské kŧry (prach, částice pŧd, minerálŧ a hornin), jemné částice jsou tvořeny amonnými 

solemi, sírany, organickým a elementárním uhlíkem a některými kovy. 

Pŧsobí na organismy mechanicky zaprášením. Listy rostlin, které jsou jimi 

zaprášeny, mají sníţenou aktivní plochu, u ţivočichŧ je prach vdechován. Dalším 

problémem je toxické pŧsobení látek obsaţených v aerosolu. 

Pevné částice mají v atmosféře značný vliv na energetickou bilanci Země, neboť 

rozptylují sluneční záření zpět do prostoru. Tyto částice také ovlivňují podnebí svým 

pŧsobením na tvorbu oblakŧ. Jsou-li při tvorbě oblakŧ přítomny pevné částice ve velkém 

mnoţství, výsledný oblak bude sestávat z velkého mnoţství menších kapek. Tento oblak 

bude odráţet sluneční záření o mnoho více, neţ oblak tvořený z částic větších. Pŧsobení na 

klima se však projevují zejména v regionálním měřítku. 

Částice atmosférického aerosolu se akumulují v dýchacích cestách. To kde se tyto 

částice zachytí, záleţí na jejich velikosti, větší částice se zachycují na chloupcích v nose a 

nezpŧsobují větší potíţe. Menší částice (PM10) se mohou usazovat v prŧduškách a 

zpŧsobovat značné zdravotní problémy. Nejnebezpečnější částice pro zdraví člověka jsou 

částice o velikosti menší neţ 1 µm, mohou vcházet přímo do plicních sklípkŧ. Inhalace 

PM10 poškozuje kardiovaskulární a plicní systém, dlouhodobé pŧsobení má zásadní vliv na 

vznik chronické bronchitidy a chronické plicní choroby. Částice atmosférického aerosolu 

navíc často obsahují adsorbované karcinogenní a mutagenní sloučeniny, coţ zpŧsobuje 

rakovinu plic. [7, 11, 13] 

Prachové a aerosolové částice patří mezi látky, které velmi často překračují 

stanovené limity, avšak nejvíce v Moravskoslezském kraji.(viz. Obr. č. 2). 
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Obr. č. 2 – Mapy znečištění částicemi PM10 v roce 2009 [14] 

Nejvíce znečišťovanou oblastí těmito prachovými částicemi je zejména Ostravsko-

karvinská pánev. Velký podíl na znečišťování PM10 nese především prŧmyslová výroba, 

lokální vytápění a doprava. V níţe uvedeném grafu (viz. Graf č. 1) mŧţeme vidět 

prŧměrné podíly významných zdrojŧ znečištění PM10, graf hodnotí celou ČR. 

 

Graf č. 1 - Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10, 2000 - 

2005 [%] [15] 

2.2.3. Plynné znečišťující látky 

K plynným znečišťujícím látkám se řadí plyny a páry, které se do ovzduší dostávají 

z přírodních i antropogenních zdrojŧ. Nebezpečné jsou látky z antropogenních zdrojŧ, tj. 
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ze spalování a prŧmyslu. Plynné znečišťující látky, se kterými se nejčastěji setkáváme, jsou 

sloučeniny dusíku a síry, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další uhlovodíky. [7, 8] 

 SLOUČENINY SÍRY 

Oxid siřičitý, SO2 je jedna z hlavních ZL v ovzduší. Do ovzduší se dostává pouze 

ojediněle vulkanickou činností a převáţně činností člověka: 

 z energetiky při spalování uhlí, které je dominantním zdrojem SO2, 

 z metalurgického prŧmyslu při zpracování rud, které obsahují  velké mnoţství síry,  

 z koksárenství, kde se spaluje neodsířený koksárenský plyn (svítiplyn), 

 z chemického prŧmyslu, který ho produkuje zejména při výrobě kyseliny sírové. 

Největším znečišťovatelem je energetika, která spaluje nesmírné mnoţství tuhých 

fosilních paliv. V ovzduší oxid siřičitý oxiduje na oxid sírový, který se hydratuje na 

kyselinu sírovou. Ta následně reaguje s prachovými částicemi, které spadají na zemský 

povrch nebo jsou z ovzduší vymývány sráţkami. Kyselé sráţky poškozují pŧdní 

mikroorganismy, znehodnocují vodu, zpŧsobují úhyn ryb apod.  

U vyšších rostlin poškozuje fotosyntetický aparát, coţ vede k umírání stromŧ a 

keřŧ, na vyšší koncentrace jsou velice náchylné lišejníky, které rychle hynou. U člověka 

poškozuje hlavně dýchací cesty, zpŧsobuje akutní a chronické astma, bronchitidy, rozedmy 

plic. Podle výše koncentrace zpŧsobuje: 

 100 μg/m
3
  - dráţdění očí a horních cest dýchacích 

 500 μg/m
3
  - negativní vliv na mozkové kŧře 

 2 500 μg/m
3
  - sníţení prŧchodnosti v plících [7, 8, 11] 

Oxid sírový, SO3 vzniká při oxidaci oxidu siřičitého v ovzduší nebo při spalování 

v mnoţství kolem 1 – 2 %. Reaguje s vodními párami, vzniká aerosol kyseliny sírové, 

který má negativní účinky na zdraví člověka, vyvolává spasmy a poškozuje sliznici 

prŧdušek. Je hlavní příčinou vzniku kyselých dešťŧ, které okyselují pŧdy. [7, 8, 11] 

Sulfan, H2S v přírodě je produktem činnosti bakterií při rozkladu organického 

materiálu, vulkanické činnosti, úniku z loţisek ropy a zemního plynu. Z antropogenních 
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zdrojŧ vzniká asi 3 milióny tun sulfanu ročně, a to spalováním fosilních paliv, tepelným 

zpracováním uhlí, chemickým prŧmyslem apod. 

Je to jedovatý plyn, zpŧsobuje smrtelné otravy. Pŧsobí dráţdivě převáţně na  oči a 

dýchací cesty, mŧţe vést k edému plic. Vysoké koncentrace mohou paralyzovat čichové 

buňky. [7, 8, 11] 

 SLOUČENINY DUSÍKU 

Oxidy dusíku, NOX  jsou hlavní sloţkou ovzduší, tvoří ho ze 78,08 obj.%. 

Vyskytují se v rŧzných formách, jako N2O oxid dusný, NO oxid dusnatý, NO2 oxid 

dusičitý, oxid dusitý N2O3 atd. Zdrojem je převáţně bakteriální rozklad dusíkatých látek, 

ale část je produkována spalováním fosilních paliv při vysokých teplotách, při výrobě 

kyseliny dusičné, při nitraci organických látek. Níţe (viz. Graf č. 2) mŧţeme vidět 

významné podíly znečišťujících sektorŧ. [7, 11] 

 

Graf č. 2 – Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOX [%] [16] 

Oxidy dusíku se v krvi váţou na červené krevní barvivo a tím zhoršují přenos 

kyslíku z plic do krevního oběhu.  

Nejrozšířenější sloučeninou dusíku je oxid dusný N2O známý také jako rajský plyn, 

který je produkován bakteriálním rozkladem dusíkatých látek v pŧdě a v povrchových 

vrstvách oceánŧ. Mnohem škodlivější vliv mají oxid dusnatý a oxid dusičitý, oba plyny 

jsou velmi dráţdivé, zpŧsobují záněty dýchacích cest aţ edémy plic a otravy. V ovzduší 

patří oxid dusičitý k plynŧm, které zpŧsobují kyselé deště. [7, 8, 11] 
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Amoniak, NH3 neboli čpavek, je bezbarvý štiplavý plyn, v přírodě se tvoří 

rozkladem bílkovin ve vodě či v pŧdě. Antropogenně je vytvářen při tepelném zpracování 

uhlí v koksovnách nebo vzniká při výrobě kyseliny dusičné, při výrobě ledu, popřípadě 

vzniká ve splaškových odpadních vodách a uvolňuje se z dusíkatých hnojiv. V ovzduší se 

vyskytuje pouze v malém mnoţství. Při vysokých koncentracích je toxický. Mŧţe dráţdit 

nosní sliznici, ústa, plíce a oči, zpŧsobuje dusivý kašel či popáleniny kŧţe. Rovněţ je 

jedním z pŧvodcŧ fotochemického smogu. [7, 17] 

 SLOUČENINY UHLÍKU 

 Oxid uhelnatý, CO je bezbarvý silně jedovatý a toxický plyn, vznikající zejména 

při nedokonalém spalování. Přírodními zdroji jsou vulkanické a bahenní plyny, lesní 

poţáry a fotochemické reakce v atmosféře. V ovzduší mŧţe fotochemicky oxidovat na 

oxid uhličitý, tento proces mŧţe probíhat několik měsícŧ aţ několik let. Část CO je 

spotřebována pŧdními bakteriemi. Při vdechování se váţe místo kyslíku s hemoglobinem, 

krevním barvivem, tím blokuje jeho funkci, do organizmu se nedostává poţadované 

mnoţství kyslíku, člověk se dostává do komatu a umírá v křečích. [7, 11, 18] 

Oxid uhličitý, CO2 je sloučenina, která vzniká jako produkt dýchání, vulkanickou 

činností, rozkladem organických látek. Ke zvýšenému výskytu člověk přispěl hlavně 

spalováním uhlíkatých paliv. Oxid uhličitý je velmi významný pro rostliny, které jej 

potřebují k fotosyntéze, část se váţe v oceánech. Není povaţován za sloţku výrazně 

znečišťující ovzduší, ale jeho koncentrace stoupá v dŧsledku spalování velkého mnoţství 

fosilních paliv, coţ zejména přispívá k oteplování Země, tzv. skleníkovému efektu. [7, 11] 

Polycyklické aromatické uhlovodíky, PAH je skupina látek, které se skládají 

z benzenových jader. Jsou charakteristické karcinogenitou, mutagenitou a teratogenitou. 

Do ŢP se dostávají zejména při nedostatečném spalování v elektrárnách, domácích 

topeništích, ve spalovacích motorech, při zahřívání a pyrolýze organických látek. 

Významným zdrojem jsou výrobny sazí, koksovny, metalurgické a ropné závody. Jsou 

obsaţeny v černouhelném dehtu pouţívaném k výrobě pneumatik.Je prokázáno, ţe se 

uvolňují otěrem pneumatik o asfaltový povrch. [7, 8, 11] 

Těkavé organické látky, VOC jsou organické látky, jejichţ tenze nasycených par 

při 20°C je rovna nebo je větší neţ O,13 kPa. Dělí se na celou řadu sloţek (viz. tabulka č. 1 

– Dělení VOC dle mnoţství uhlíkŧ obsaţených ve vzorci). Uvolňují se při výrobě 



Monika Adamčíková: Znečišťování ovzduší v česko-polském pohraničí 

2011  

 

11 

rozpouštědel, při spalování biogenních a fosilních paliv, v petrochemickém, zemědělském 

a potravinářském prŧmyslu, u dopravních prostředkŧ unikají spolu s výfukovými plyny 

apod. Zanedbatelným zdrojem je příroda, která tyto látky produkuje jako emise z vegetace 

či volně ţijících ţivočichŧ, vznikají během lesních poţárŧ a během anaerobních procesŧ 

v baţinách a močálech. Těkavé organické látky jsou toxické a karcinogenní, dráţdí sliznice 

očí, dýchací cesty a zpŧsobují alergie. U rostlin zpomalují jejich rŧst a vývin kořenového 

systému. Přispívají k poškozování ozónové vrstvy. [7, 11, 19] 

 HALOGENOVANÉ SLOUČENINY 

Fluor a jeho sloučeniny se do ovzduší dostávají zejména únikem z hliníkáren, při 

výrobě kyseliny fosforečné a fosfátŧ, keramiky a ze sklářského prŧmyslu. Dalším 

nezanedbatelným zdrojem je spalování hnědého uhlí, při kterém fluor vytéká ve formě 

fluorovodíku. Fluor a jeho sloučeniny silně poškozují rostliny, je velice nebezpečný pro 

hospodářská zvířata, především pro hovězí dobytek. U člověka zpŧsobuje chronické 

otravy, poškození zubŧ a kostní změny.[7, 11] 

Chlor je prvek, který lidstvo jiţ dlouhá léta zná. Chlor se do ovzduší dostává při 

výrobě plastických hmot a ve farmaceutickém prŧmyslu. V ovzduší často reaguje s vodní 

párou a vytváří se kyselé deště. [11, 20] 

Pesticidy jsou to látky, které se pouţívají k ochraně zemědělských plodin před 

škŧdci a plevely. Z chemického pohledu velmi sloţité látky. Do ovzduší se dostávají 

odpařováním z pŧdy a povrchovou prašností. Patří zde také látky s negativním vlivem na 

zdraví člověka a zvířat. Mezi nejzávaţnější pesticid patří DDT (dichlor-difenyl-trichlor-

etan) a aldrin. 

DDT je pesticid, který je ve většině státŧ (mimo některé africké země) zakázán. Byl 

pouţíván ke sníţení výskytu malárie. Je toxický a ve vodě silně jedovatý. Projevuje se 

značně nepříznivým pŧsobením na nervový systém, narušuje hormonální systém a zvyšuje 

riziko rakoviny prsu. DDT je biochemicky stálý, tzn. ţe neustále migruje v našem ŢP a 

budeme ještě hodně dlouho čekat, aţ DDT z přírody vymizí. [7, 8, 11] 

Polychlorované bifenyly, PCB je skupina chlorovaných uhlovodíkŧ, která patří 

mezi nejzávaţnější polutanty ŢP. Tato skupina se vyznačuje vysokou toxicitou, velmi 

nebezpečnými genetickými účinky na zdraví, schopností ukládat se ve sloţkách ŢP a 

v ţivých organismech. Polychlorované bifenyly jsou vysoce stálé a odolné vŧči 
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chemickému, biologickému a tepelnému rozkladu. Díky svým vynikajícím prŧmyslově 

vyuţitelným vlastnostem se PCB začaly od roku 1930 vyrábět ve velkém mnoţství a aţ 

v roce 1966 bylo zjištěno, ţe PCB jsou velmi škodlivé pro zdraví člověka. Kumulují se 

v tukových tkáních, zpŧsobují změny kŧţe, zvětšení sliznice, sniţují obranyschopnost a 

zvyšují riziko rakoviny jater. Jejich výroba je jiţ omezena, avšak i dnes jsou PCB 

povaţovány za velký problém, předpokládá se, ţe asi 30 % celkové výroby PCB je ještě 

dnes rozptýleno v přírodě. [7, 11] 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany 

(PCDF) obě tyto skupiny chlorovaných uhlovodíkŧ triviálně nazýváme dioxiny. Jsou to 

látky vznikající vţdy jako vedlejší produkt. Do ovzduší se dostávají hlavně při spalovacích 

procesech, kdy nedojde ke spálení dioxinŧ v pŧvodním materiálu, z dŧvodu nedostatečně 

vysoké teploty (spalování hnědého uhlí, spalování pouţitých minerální olejŧ, spalování 

impregnovaného dřeva atd.). Dále vznikají při spalování materiálŧ s vysokým obsahem 

chloru anebo při rŧzných chemických procesech (výroba pesticidŧ, bělení papíru atd.). 

Dioxiny patří mezi nejtoxičtější látky, mají teratogenní, hepatoxické a neurologické 

účinky. Tato skupina látek je velmi odolná vŧči teplotám a kyselinám, mají schopnost se 

dobře kumulovat v ŢP a také v lidském těle. [7, 11] 

Freony neboli chlorfluormetany, zahrnují celou skupinu chlórovaných a 

fluorovaných uhlovodíkŧ. Tyto látky jsou vyuţívané pro své vlastnosti (malá hořlavost, 

malá výbušnost, malá zápalnost, velká těkavost) jako náplně do chladících zařízení, náplně 

sprejŧ, náplně hasicích přístrojŧ, pro výrobu pěnových materiálŧ a rozpouštědel. Jsou 

velmi stálé, v nezměněné formě se z chladících medií a sprejŧ dostávají přímo do 

stratosféry. Zde narušují ochrannou ozónovou vrstvu a zpŧsobují tzv. ozónovou díru, 

kterou prochází nebezpečné sluneční záření na povrch Země. Freony jsou pokládány za 

skleníkové plyny, které zpŧsobují oteplování Země. Nekumulují se v lidském těle, ale 

setrvávají v ŢP velmi dlouho (přes 200 let). Díky mezinárodním dohodám je jejich výroba 

silně omezena freony jsou nahrazovány jinými látkami. [7, 11] 

2.3. Problematika znečišťování ovzduší z různých skupin zdrojů 

ČR byla a je jedním z největších evropských znečišťovatelŧ atmosféry při měření 

mnoţství emisí vyprodukovaných na kilometr čtvereční za rok. Znečištění ovzduší je 

zpŧsobeno emisemi oxidu síry, dusíku, uhlíku, uhlovodíku a polétavého prachu. Dále ČR 
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zatěţuje ŢP ještě dalšími látkami – těţkými kovy, polycyklickými aromáty, chlor-

fluorovanými uhlovodíky apod. Proto je snaha na znečištěné ovzduší a zdroje znečišťování 

více poukazovat a řešit je. Mezi nejčastější znečišťovatele patří doprava, lokální topeniště 

(dále jen LT), prŧmysl a zemědělství. Znečištěné ovzduší Ostravska se projevuje vysokým 

výskytem respiračních onemocnění, přibývá více malých alergikŧ a astmatikŧ. 

Znečišťování ovzduší v ČR je také nepříznivě ovlivněno její pozicí uprostřed 

Evropy. Znečištěný vzduch z okolních státŧ putuje do země v podstatě ze všech směrŧ, 

díky povětrnostním podmínkám zejména ze severní a západní strany. Vzhledem k velkým 

vlivŧm povětrnostních podmínek na koncentrace ZL v ovzduší, existují v míře znečištění 

poměrné výkyvy, s letními minimy a zimními maximy. Jsou-li nepříznivé povětrnostní 

podmínky pro rozptyl ZL v ovzduší (dlouhodobé teplotní inverze), dochází ke 

krátkodobým epizodám s extrémně vysokým znečištěním - smogu. [21] 

2.3.1. Průmyslové znečišťování 

Díky rychlému rozvoji těţkého strojírenství a tepelným elektrárnám spalujícím uhlí 

nízké kvality bylo na území ČR vysoce znečištěné ovzduší. V 70. – 80. letech 20. stol. 

patřilo znečištění ovzduší v některých oblastech v ČR k nejhorším v Evropě, proto byla 

přijata v oblasti energetiky a prŧmyslu opatření vedoucí ke sníţení znečištění ovzduší.  

V Moravskoslezském kraji je prŧmyslové znečišťování nejvýznamnější ze všech 

regionŧ v ČR. Podle integrovaného registru znečišťování jsou největšími zdroji emisí čtyři 

firmy – Třinecké ţelezárny (vysoká produkce CO, PM10, POPs, PAH a jiných), 

ArcelorMittal Ostrava (vysoká produkce PM10, TZL, POPs a jiných), Ivax Pharmaceuticals 

Opava (vysoká produkce rakovinotvorných látek a jiných) a DEZA Valašské Meziříčí 

(vysoká produkce kyanidŧ, rakovinotvorných a reprotoxických láteka jiných). 

V posledních letech se zpřísnila pravidla pro prŧmyslová znečišťování a výše jmenované 

firmy se snaţí o sníţení emisí. [21, 22, 23] 

2.3.2. Lokální topeniště (LT) 

Jedná se o etáţová kamna a topení nebo blokové kotelny v obytných domech, která 

jsou řízená (dle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) fyzikou osobou. LT v ČR patří 

k předním znečišťovatelŧm ovzduší. Kotelny na vesnicích často vypouštějí velmi 
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nebezpečné látky rakovinotvorného pŧvodu. V LT jsou spalována tuhá paliva, aniţ je 

zajištěno dokonalé spalování. Topeniště v domech nejsou odborně uzpŧsobena k spalování 

daného druhu paliva, dále nejsou vybavena odlučovacím zařízením a komíny jsou tak 

nízké, ţe neumoţňují rozptyl odcházejících škodlivých látek. Mŧţe zde docházet k 

nekontrolovanému spalování odpadŧ včetně plastŧ. Nesprávné vytápění vede k tomu, ţe 

LT se stala významným znečišťovatelem ovzduší, a to nejen tradičními škodlivinami, jako 

jsou například oxidy síry, dusíku, či uhlíku, ale také prachem, na který jsou vázány další 

škodliviny včetně kovŧ, a organickými látkami včetně karcinogenních polycyklických 

aromatických uhlovodíkŧ. 

Dalším velkým problémem je nedostatečná česká legislativa, kde se ţádná platná 

právní norma nezabývá bezprostředně lokálními topeništi. LT, která jsou provozována 

fyzickou osobou není moţné kontrolovat, protoţe provozovatel LT není povinen umoţnit 

orgánŧm ochrany ovzduší přístup k LT podle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

Proto v domovních kamnech mŧţe docházet k nevhodnému spalování nejrŧznějších 

odpadŧ (plastŧ, pneumatik aj.). [24] 

2.3.3. Doprava 

Doprava je jeden z nejzávaţnějších problémŧ v kontaminaci ovzduší emisemi, 

převáţně ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Největší podíl 

v tomto ohledu přísluší silniční dopravě, která vyprodukuje velké mnoţství látek, majících 

velice negativní vliv na zdraví člověka. Výfukové plyny  produkované motorovými 

vozidly obsahují velké mnoţství chemických látek o rŧzných koncentracích a s rŧznými 

negativními vlastnostmi, jako je například toxicita, genotoxicita, karcinogenita apod. Látky 

produkované dopravou jako je oxid uhličitý, oxid dusný či methan přispívají v vzniku 

skleníkového efektu. V dŧsledku vysoké hustoty dopravy, se mění také okolní krajina, 

vznikají někdy téměř neprŧchodné bariéry pro ţivočichy, mimo to je doprava významným 

zdrojem hluku, vibrací a kontaminace vody, pŧd a bioty. [3] 
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3. LEGISLATIVA 

3.1. Zákony, vyhlášky a nařízení vlády platné v Polsku 

K platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší patří: 

Zákony: 

K nejzásadnějším zákonŧm v oblasti ovzduší patří:  

 Zákon ze dne 27. 4. 2001 – je to zákon o ochraně ţivotního prostředí (Sbírka 

zákonŧ z roku 2008 č. 25, bod. 150, znění pozdějších předpisŧ). 

 Zákon ze dne 3. 10. 2008 - poskytování informací o ŢP a jeho účast veřejnosti na 

ochraně ŢP a posuzování vlivŧ na ŢP (. Sb. č. 199, poloţka 1227, ve znění 

pozdějších předpisŧ d...) (Dále jen: zákon EIA). [25] 

Vyhlášky: 

o Vyhláška MŢP ze dne 3. března 2008 o úrovni některých látek v ovzduší (Sbírka 

zákonŧ č. 47, bod. 281). 

o Vyhláška MŢP ze dne 8. února 2008 o podrobných poţadavcích, které musí 

splňovat programy ochrany ovzduší (Sbírka zákonŧ č. 38, bod. 221). 

o Vyhláška MŢP ze dne 20. prosince 2005 o normách emisí ze zařízení (Sbírka 

zákonŧ č. 260, bod. 2181, ve znění pozdějších předpisŧ. znění pozdějších 

předpisŧ). 

o Vyhláška MŢP dne 6. března 2008, o oblastech, kde hodnotí kvalitu ovzduší 

(Sbírka zákonŧ č. 52, bod. 310). 

o Vyhláška MŢP ze dne 19. listopadu 2008 o rozsahu a zpŧsobu poskytování 

informací o znečištění ovzduší (Sbírka zákonŧ č. 216, pos. 1377). 

o Vyhláška MŢP ze dne 17. prosince 2008 o posuzování látek znečišťujících ovzduší 

(Sbírka zákonŧ z roku 2009 č. 5, bod 31). [25] 
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3.2. Zákony, vyhlášky, nařízení vlády platné v České republice 

K platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší patří: 

Zákony: 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ 

(zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisŧ. 

 Zákon č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonŧ (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ (zákon o ochraně ovzduší). 

[24, 26] 

Vyhlášky: 

 Vyhláška MŢP č. 13/2009 Sb., o stanovení poţadavkŧ na kvalitu paliv pro 

stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 

 Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojŧ a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

 Vyhláška MŢP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu 

ostatních stacionárních zdrojŧ znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících 

těkavé organické látky a o zpŧsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé 

organické látky. 

 Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o zpŧsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a zpŧsobu jejího zjišťování. [26] 

Nařízení vlády: 

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

provozování spalovacích stacionárních zdrojŧ znečišťování ovzduší. 

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

provozování ostatních stacionárních zdrojŧ znečišťování ovzduší. 

 Nařízené vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. [26] 

 

 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/354aa3c45fd4eb2cc12570280034a881?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/354aa3c45fd4eb2cc12570280034a881?OpenDocument
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3.3. Legislativa vztahující se k lokálním zdrojům znečišťování 

Základním právním předpisem, který upravuje povinnosti právnických a fyzických 

podnikajících osob v ochraně ŢP je zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonŧ (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisŧ, nabyl 

účinnosti 1.června 2002. 

Tento zákon nahradil a zrušil předchozí předpisy - zákon 309/1991 Sb. o ochraně 

ovzduší před ZL, zákon 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho 

znečišťování a zákon 86/1995 Sb. o ochraně ozónové vrstvy Země. Vychází ze současných 

principŧ ochrany ŢP a odpovídá legislativním poţadavkŧm v rámci EU, zejména Směrnici 

rady 96/62EC ze dne 27.9.1996. 

Definuje znečišťování ovzduší, znečišťovatele, dopad na přírodu a zdraví člověka. 

Stanovuje povinnosti při ochraně ovzduší, poplatky a pokuty,vymezuje výkon státní správy 

a opatření k nápravě. V rámci zákona je komplexně řešena problematika ochrany ozónové 

vrstvy Země a klimatického systému Země. [24] 

3.4. Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování 

Hlava II. zákona č. 86/2002 Sb., specifikuje a dělí zdroje znečišťování ovzduší na:  

Mobilní – samohybná, pohyblivá a přenosná zařízení, která jsou vybavená 

spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, jestliţe tyto motory slouţí k vlastnímu pohonu 

nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení. Mobilní zdroje 

rozděluje na:  

 Dopravní prostředky - silniční vozidla, dráţní vozidla a stroje, plavidla a letadla. 

 Nesilniční mobilní stroje – kompresory, buldozery, přemístitelné stavební stroje a 

zařízení, lesnické a zemědělské stroje, vysokozdviţné vozíky, pojízdné zdvihací 

plošiny, zařízení na údrţbu silnic, sněţné pluhy, sněţné skútry a jiné podobné 

zařízení. 

 Přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem – motorové sekačky a pily, 

sbíječky a jiné obdobné výrobky. 

Stacionární - zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které 

znečišťuje nebo mŧţe znečišťovat ovzduší, mŧţe to být šachta, lom, či jiná plocha s 
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moţností zapaření, hoření nebo úletu ZL. Mŧţe to být i plocha, na které jsou prováděny 

práce eventuálně jiné činnosti, které zpŧsobují nebo mohou zpŧsobovat znečišťování 

ovzduší, dále zde spadají sklady či skládky paliv, surovin, produktŧ, odpadŧ a další 

obdobné zařízení nebo činnost. Stacionární zdroje se dělí do kategorií, podle míry svého 

vlivu na kvalitu ovzduší: 

 zvláště velké - zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a 

vyšším bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu, 

 velké - zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu vyšším neţ 5 MW do 

50 MW nespadající pod bod 1, 

 střední - zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW 

včetně, 

 malé - zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW. 

Podle technického a technologického uspořádání se dělí na: 

 zařízení spalovacích technologických procesŧ, ve kterých se oxidují paliva za 

účelem vyuţití uvolněného tepla, (dále jen "spalovací zdroje"), 

 spalovny odpadŧ a zařízení schválená podle pro spolu spalování odpadu, 

 ostatní stacionární zdroje. [8, 24] 

Spalovny odpadŧ se řadí do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních 

zdrojŧ znečišťování. Podle druhu spalovaného odpadu se řadí do kategorií: 

 Spalovny nebezpečného odpadu - pokud jejich jmenovitá provozní kapacita 

mnoţství odstraňovaného odpadu je větší neţ 10 tun za den. 

 Spalovny komunálního odpadu - pokud jejich jmenovitá provozní kapacita 

mnoţství odstraňovaného odpadu je větší neţ 3 tuny za hodinu. 

 Spalovny jiného neţ nebezpečného a komunálního odpadu - pokud jejich jmenovitá 

provozní kapacita mnoţství odstraňovaného odpadu je větší neţ 50 tun za den. 

Mezi ostatní zdroje patří spalovací zařízení procesních ohřevŧ, u kterých jsou ZL 

vzniklé spalováním paliv odváděny společně se ZL emitovanými technologickým 

procesem. [8, 24] 
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Zdroje, které vypouštějí ZL do ovzduší jsou celostátně sledovány v rámci tzv. 

Registru emisí a zdrojŧ znečišťování ovzduší (dále jen REZZO). Zdroje jsou řazeny 

do kategorií podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší: 

 REZZO 1 – zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší -

prŧmyslové zdroje znečišťování ovzduší. 

 REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší - také prŧmyslové 

zdroje znečišťování ovzduší. 

 REZZO 3 – malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší (včetně LT) 

 REZZO 4 – mobilní zdroje znečišťování ovzduší - patří doprava [27, 28] 

Správou databáze REZZO za celou ČR je pověřen Český hydrometeorologický 

ústav (dále jen ČHMÚ). Jednotlivé databáze REZZO 1-4, slouţící k prezentaci a archivaci 

údajŧ o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší, které tvoří součást 

informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Informační systém kvality ovzduší taktéţ 

provozuje ČHMÚ, jako jeden ze základních článkŧ soustavy nástrojŧ pro sledování a 

hodnocení kvality ovzduší v ČR. V tabulce č. 1 jsou uvedeny emisní bilance za rok 2008 

pro REZZO 1-4 pro Moravskoslezský kraj. [27, 28] 

Tabulka č.1: Emisní bilance za rok 2008 [29] 

 

3.5. Řízení kvality ovzduší v České republice 

Pojmem kvalita ovzduší se rozumí úroveň znečištění vnějšího ovzduší, špatná 

kvalita ovzduší mŧţe mít ovlivňovat lidské zdraví, vegetaci, celé ekosystémy a materiály. 

Stupeň znečištění venkovního ovzduší je zpŧsoben vypouštěním ZL z rŧzných zdrojŧ v 

dŧsledku lidské činnost (např. doprava, spalování, prŧmyslová výroba, a další). Látky 
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znečišťující ovzduší jsou po vypuštění ze zdroje přenášeny v atmosféře a mohou tak 

ovlivňovat kvalitu ovzduší jak v nejbliţším okolí samotného zdroje znečištění, tak ve 

vzdálenějších oblastech. 

Základní právní normou je zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Podrobnosti dále specifikuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 

kvality ovzduší (dále jen nařízení). Nařízení stanovuje přípustné úrovně znečištění ovzduší 

(imisní limity, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle) pro třináct ZL, které mají 

prokazatelně škodlivé účinky na lidské zdraví, ekosystémy a vegetaci. Zákon dělí ČR do 

zón a aglomerací a nastavuje cíle v oblasti kvality ovzduší. 

Aplikace dosavadních zákonŧ zlepšení nijak nepřispívají, kvalita ovzduší se v roce 

2005 zhoršila (viz. Obr. č. 3). Celé území ČR má problémy s dodrţením legislativních 

poţadavkŧ na kvalitu ovzduší. [30] 

 

Obr. č. 3 – Vyznačení oblastí/obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu 

zdraví, bez zahrnutí ozonu, 2005 [31] 

Souhrnná informace o kvalitě ovzduší za uplynulý rok je kaţdoročně předkládána 

členŧm vlády a dále zveřejňována na stránkách MŢP. [30] 
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4. SBĚR DAT O LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH 

Úkolem bylo vytvořit dotazníky vhodné ke zjišťování zpŧsobu vytápění domŧ. 

Ze zpracovaných dotazníkŧ byly vyhodnoceny a porovnány výsledky z české obce Hať a 

z polských obcí Rudyszwald a Zabelkow. 

4.1. Hať 

Hať (viz. Obr. č. 4) leţí v severovýchodní části okresu Opava, je příhraniční obcí, 

která se rozkládá na úpatí Hlučínské pahorkatiny, v mírném údolí potoku Bečva. Je asi 7 

km vzdálená od Hlučína a asi 17 km od Ostravy, Opava je asi 30 km na západ. 

 

Obr. č. 4 – Obec Hať (v poměru 1:600) [32] 

Hať se stala součástí regionu aţ po I. světové válce v rámci připojení tehdejšího 

Německého Horního Slezska k Československé republice. Název obce byl odvozen od 

„hatí“ coţ má souvislost s mokřinou, močálem, tvrzenou proutím nebo pevnými větvemi. 

První historická zmínka o obci byla v roce 1250, kdy se papeţ Inocenc IV. v listině 

zmiňuje o Hati jako majetku velehradského kláštera. 

Obec se rozkládá na 1573 ha, z toho 1266 ha tvoří zemědělská pŧda. Hať je typicky 

zemědělská obec. Nyní zde ţije 2579 obyvatel a je zde 771 popisných čísel. Východní a 

severní hranice katastru v délce 5746 m tvoří státní hranice s Polskem, konkrétně s obcemi 

Rudyszwald, Roszkov, Krzyzanowice, Nowa Wioska, Owsiszce. V celé obci je zaveden 

plyn a vodovod. Stejně tak byla provedena v devadesátých letech digitalizace telefonní 

sítě. Mimo to je obec pokryta signálem všech tří provozovatelŧ mobilních sítí. [33, 34] 
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4.2. Rudyszwald 

Rudyszwald (viz. Obr. č. 5) se rozkládá nedaleko polsko-českých hranic, uprostřed 

Moravské brány, na levé straně řeky Odry. Vznikla na přelomu 13.-14. stol., pŧvodně se 

jmenovala Las Rudolfa. Současný název Rudyszwald pochází z osmnáctého století. 

 

Obr. č. 5 – Obec Rudyszwald (v poměru 1:600) [32] 

V roce 1469, obec patřila pod hrabství Tworkowských a v roce 1643 byla prodána 

hraběnce Evě Reiswitz. Po smrti hraběnky se často měnil majitel obce aţ do roku 1775, 

kdy přešla do majetku rodiny Lichnowských. 

Dnes v Rudyszwaldu ţije asi 800 obyvatel a je zde 183 popisných čísel. [35] 

4.3. Zabelkow 

Zabełków ( Obr. č. 6) pŧvodně vznikl na levém břehu údolí řeky Odry. 

 

Obr .č. 6 – Obec Zabelkow ( v poměru 1:270) [32] 
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Obyvatelé ţili mezi rybníky za potokem Belk, tak vznikl název obce 

Zabelków. Znak obce je prut s rybou. Zabelkow vznikl ve 14. století, v roce 1420 byla ve 

vlastnictví rodiny Tworkowských. Posledním majitelem obce od roku 1844 aţ do druhé 

světové války byla rodina Rothschildŧ. Po roce 1818 se obec stala součástí Rakousko-

bohumínska. Později ves patřila do Ratibořského kraje. Dnes v obci ţije přibliţně 861 

obyvatel a je zde asi 180 popisných čísel, obec má vodovod, plyn i telefonní sítě. [36] 

4.4. Příprava na sběr dotazníků 

Získání potřebných dat jsem provedla na přelomu let 2010 a 2011. V listopadu a 

prosinci jsem procházela Hať, v prŧběhu ledna Rudyszwald a od poloviny února do konce 

března jsem prošla Zabelkow. Sběr dat probíhal formou ankety, kdy jsem vytvořila dvě 

verze dotazníkŧ – českou a polskou (viz. Příloha č. 1, Příloha č. 2.). Anketa byla navrţena 

tak, aby nebyla v rozporu s ochranou osobních údajŧ, dotazník neobsahoval údaje, podle 

kterých by bylo moţné dohledat jednotlivé majitele LT, např. podle adresy. S polsky 

psaným dotazníkem mi pomohl starosta obce Hať – Pavel Kotlář, který mi zajistil správný 

překlad do polštiny. Abych mohla ve všech obcích anketu realizovat, bylo nutné mít 

oficiální souhlasy místních úřadŧ. S vyřízením povolení v Polsku mi opět pomohl starosta 

naší obce. Zmiňované přípisy jsou doloţeny v příloze 3 – Hať, příloze 4 – Rudyszwald a 

příloze 5 – Zabelkow. Tímto bych chtěla poděkovat představitelŧm obcí za spolupráci při 

informovanosti obyvatel o probíhající anketě. Obyvatelé byli o anketě vţdy včas 

informováni vyhlášením v místním rozhlasu. 

Po vyřízení všech formalit jsem zahájila samotný prŧzkum. Sběr všech dotazníkŧ 

jsem prováděla osobně. Obce jsem procházela během pracovních dnŧ odpoledne, přibliţně 

od 14:00 do 18:30 hod. V odpoledních hodinách zejména z toho dŧvodu, ţe většina 

obyvatel dopoledne není v místě bydliště k zastiţení, protoţe jsou v zaměstnání.  

4.5. Poznatky a zkušenosti získané při sběru dat 

Vlastní sběr dat probíhal u kaţdého osloveného občana následujícím zpŧsobem, 

vţdy jsem se představila, ukázala povolení starosty a vysvětlila jsem, co potřebuji znát. Na 

české straně byli lidé příjemní a ochotní, často se vyptávali a dlouze mi vysvětlovali, proč 

topí tím, čím topí a proč netopí tím, čím by chtěli. Častokrát mi radili, o čem se mám v 

bakalářské práci psát a celkově mě podporovali. Našli se i takoví lidé, kteří odmítli 

odpovědět. Z velké většiny se jednalo o staré lidi, kteří měli strach něco vyplňovat nebo se 
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k něčemu přiznávat. V polských obcích byla situace obdobná, většina občanŧ byla ochotná 

i přes lehkou jazykovou bariéru. 

Během sběru dat byly chvíle, kdy se prŧzkum stal opravdovým dobrodruţstvím. 

Koncem prosince uţ byl venku sníh a já musela jet na kole na druhý konec Hati, abych 

obešla posledních pár domŧ. Kdyţ jsem odcházela hned od prvního domu, nechtěl mě ven 

pustit jezevčík. Pes byl tak rozzuřený, ţe mi roztrhal nohavici. Sběr dat jsem ale nevzdala a 

asi dalších padesát domŧ jsem obešla s roztrhanou nohavicí. 

Dobrodruţná byla často i jízda na kole, v obci jsou udrţované pouze hlavní ulice. 

Kdyţ jsem se potřebovala dostat do vedlejších uliček, často tam byly závěje nebo byla 

cesta namrzlá a nebezpečná. 

Největší záţitek z Polska jsem si odnesla z Rudyszwaldu, kdy jsem s místním 

občanem během dotazování šla na okraj políčka, kam v klidu a bez ostychu vysypával 

kbelík s popelem, coţ je zde běţné. Tato místa jsem zaznamenala na následujících 

fotografiích (viz. Obr. č. 7, Obr. č. 8). 

 

Obr. č. 7 –Políčko vysypané popelem 
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Obr. č.8 – Louka vysypaná popelem 

4.6. Výsledky dotazníkové metody 

Celkově jsem sesbírala v Hati 575, v Rudyszwaldě 159 a v Zabelkowě 152 

dotazníkŧ. V Hati bylo zjevné, ţe místní obyvatelé často vyuţívají plynofikaci 

(viz. Tab. č. 2). Přibliţně 77 % domŧ topí zemním plynem. Většina obyvatel palivo střídá 

podle ročních období, v chladnějších jarních a podzimních dnech topí plynem a během 

zimy černým uhlím nebo přitápějí dřevem, protoţe zemní plyn je draţší. 

 

Tabulka č. 2 – Spalovaná paliva v Hati 

 

* včetně těch, co odmítli odpovědět 
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** v počtu popisných čísel jsou zahrnuty prázdné domy, školky, škola, kostel, fara, 

restaurace, prodejny potravin aj. 

Na druhé pozici se řadí spalování uhelných paliv. Poměr paliv je patrný z níţe 

uvedené tabulky (viz. Tab. č. 3), kde je moţné vidět, ţe nejvíce vyuţívaným palivem je 

černé uhlí, které zaujímá celých 72 %,(viz Graf č. 3)., následuje černouhelný prach s 15%, 

koks s 12%. hnědé uhlí tvoří zanedbatelnou hodnotu, v Hati se téměř vŧbec nespaluje. 

Tabulka č. 3 – Uhelná paliva spalovaná v Hati 

 

 

Graf č. 3 – Uhelná paliva spalovaná v Hati 

Dŧvod proč jsou v Hati tak často spalována uhelná paliva je jasný, finančně vyjdou 

uhelná paliva minimálně 2 krát levněji neţ zemní plyn. Občané nakupují černé uhlí a prach 

v Polsku, kde je jejich cena niţší neţ u českých prodejcŧ. Z níţe uvedeného grafu je 

patrné, ţe 33 % uhelného paliva je nakupováno v Polsku (viz. Graf č. 4). Ve velkém 

mnoţství je v Hati spalováno dřevo a papír, hlavně z dŧvodu potřeby při podpálení a 

roztopení pece pro uhlí. Občas bylo dřevo s papírem spalováno také v chladnějších dnech 

místo zemního plynu. 

 

Graf č. 4 – Místo zakoupení uhelných paliv 
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V obci Rudyszwaldé, jak mŧţeme vyčíst níţe uvedené tabulky, občané topí 

zejména uhelnými palivy (viz. Tab. č. 4). Nejčastěji se vyuţívá černouhelný prach a 

následuje černé uhlí (viz. Graf č. 5). Přestoţe v obci je zaveden plyn, občané tuto moţnost 

aţ na výjimky nevyuţívají, protoţe topení plynem je pro ně finančně náročné. V obci 

vŧbec nevyuţívají k vytápění elektrickou energii a koks. Ve velkém mnoţství je spalováno 

dřevo a papír, hlavně při podpálení a roztopení pece pro uhlí. Občas se dřevo s papírem 

spalovalo také v chladnějších dnech, místo zemního plynu. 

Tabulka č. 4 – Spalovaná paliva v obci Rudyszwald 

 

* včetně těch, co odmítli odpovědět 

** v počtu popisných čísel jsou zahrnuty prázdné domy, školky, škola, kostel, fara, 

restaurace, prodejny potravin aj. 

 

Graf č. 5 – Spalovaná uhelná paliva v obci Rudyszwald 

V obci Zabelkow je situace obdobná jako v Rudyszwaldu, z dotazníkové ankety 

vyšlo najevo, ţe občané preferují uhelná paliva před zemním plynem (viz. Tab. č. 5). 

Z uhelných paliv převáţně spalují černouhelný prach a poté černé uhlí (viz. Graf č. 6). 

V obci pouze 16 dotazovaných topí zemním plynem, přestoţe v obci je zavedený plyn. Z 

těchto šestnácti dotazovaných patnáct přiznalo, ţe během chladnějších dnŧ spalují také 

dřevo, popř. v zimě topí také uhelným prachem apod. Místní občané nepouţívají k 
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vytápění elektrickou energii a koks. Ve velkém mnoţství je zde spalováno také dřevo a 

papír, hlavně při podpálení a roztopení pece pro uhlí Občas je dřevo s papírem spalováno 

v chladnějších dnech, místo zemního plynu. 

Tabulka č. 5 – Spalovaná paliva v obci Zabelkow 

 

* včetně těch, co odmítli odpovědět 

** v počtu popisných čísel jsou zahrnuty prázdné domy, školky, škola, kostel, fara, 

restaurace, prodejny potravin aj. 

 

Graf č. 6 – Uhelná paliva spalovaná v obci Zabelkow 

V dotazníkové anketě ţádný z dotazovaných nespaluje plasty. Dle mého názoru 

v této oblasti někteří občané všech tří obcí nebyli zcela upřímní. 

4.7. Srovnání české obce Hať a polských obcí Rudyszwald a Zabelkow 

Ze zpracovaných dat vyplývá, ţe v Hati se k vytápění uţívá zejména zemní plyn, na 

rozdíl od toho se v polských příhraničních obcích spalují nejčastěji levnější uhelná paliva 

(viz. Graf č. 7). Hlavním dŧvodem je finanční hledisko a rozdíl v úrovni legislativy 

v oblasti ochrany ŢP. Bohuţel obě polské obce mají tu nevýhodu, ţe se nacházejí daleko 

od velkých měst, kde by občané sehnali dobře placená zaměstnání. Většinu obyvatel 

Rudyszwaldu a Zabelkowa ţiví zemědělství, popř. mladší lidé se snaţí dojíţdět za prací do 
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větších měst, ale nezaměstnanost pohraničních obcí zpŧsobuje nedostatek financí a proto je 

pro ně výhodnější zakoupit černouhelný prach a černé uhlí, neţ doma topit drahým 

zemním plynem. 

Hať má tu výhodu, ţe přestoţe je to také pohraniční obec, tak nedaleko od ní leţí 

dvě velká města – Ostrava a Opava. Tato města zajišťují většině obyvatel obce zaměstnání. 

Přestoţe je právní legislativa v oblasti ochrany ovzduší nedostatečná, v České republice se 

více ukazuje na znečištěné ovzduší a připomíná se, které zdroje ovzduší znečišťují. 

 

Graf č. 7 – Nejčastěji spalovaná paliva všech tří obcí 

4.8. Modelování rozptylu ZL 

Modelové výpočty transportu a rozptylu znečištění v atmosféře představují dŧleţitý 

nástroj pro posouzení vlivu stávajících nebo plánovaných zdrojŧ na kvalitu ovzduší 

v zájmové lokalitě. SYMOS´97 je doporučenou metodikou MŢP ČR pro výpočet 

znečištění ovzduší a pro hodnocení vlivu plynných nebo prašných exhalací. [37] 

Získaná data o LT se byla převedena do digitální podoby. Následně jsem podle 

metodiky z hodnot vypočítala mnoţství produkovaných emisí ze všech tří obcí. [38, 39]Pro 

výpočet byla pouţita meteorologická data ze stanice v Mošnově (délka topné sezóny 

212 dnŧ, prŧměrná teplota během topné sezóny 4,01 °C). 

Tabulka č. 6 – Vyprodukované emise ze všech tří obcí [t/rok] 
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Pro účely modelování bylo nutné reprezentovat LT jako sadu bodových zdrojŧ 

znečišťování ovzduší (viz. Obr. č. 9). Proto byly v GIS zaznamenány polohy jednotlivých 

LT ve sledovaných obcích. Jako podkladová data sloţila ortofotomapa sledované oblasti. 

Jednotlivým LT byly následně přiřazeny emise tak, ţe byly rovnoměrně rozpočítány mezi 

všechny LT v kaţdé obci. 

 

Obr. č. 9 – Adresní body domů použité pro modelování 

Sada dat reprezentujících LT byla následně vyuţita jako vstupní údaje pro 

modelování rozptylu ZL v ovzduší. Celý proces modelování včetně přípravy vstupních dat 

pro model a zpracování výsledkŧ, byl realizován pomocí systému ADMOSS, který pro 

modelování rozptylu ZL vyuţívá model SYMOS’97 v kombinaci s analytickými nástroji 

GIS. Výsledek modelování PM10 je znázorněn na následujícím obrázku (viz. Obr. č. 10). 

Výsledky modelování NO2 a SO2 jsou uvedeny v přílohách (viz.Příloha č. 6, Příloha č. 7). 
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Obr. č. 10 – Průměrné modelové roční koncentrace PM10 

Na výše uvedeném obrázku je viditelné, ţe maximální koncentrace PM10 jsou stejné 

jak na české, tak na polské straně. Avšak skutečná situace je zcela odlišná, protoţe obec 

Hať má vyšší hustotu osídlení neţ obě polské obce, z čehoţ vyplývá, ţe míra 

znečišťování na polské straně je mnohem vyšší. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo prozkoumat problematiku znečišťování ovzduší v česko-polském 

pohraničí v malých obcích – Hať, Rudyszwald a Zabelkow. Cílem bylo analyzovat 

strukturu paliv pouţívaných v LT a vypočítat emise z LT. První část zahrnuje samotný 

prŧzkum, který byla provedena terénní dotazníkovou metodou. Zde bylo zjišťováno, čím 

lidé ve vyjmenovaných obcích topí ve svých domech. Následující část se týkala zpracování 

výsledkŧ ankety a následné analýzy výsledkŧ. Jednalo se především o srovnání výsledkŧ 

z obce Hať na české straně hranice a z obcí Rudyszwald a Zabelkow na straně polské. 

Závěrečnou částí práce bylo vyhodnocení emisně-imisních vztahŧ pomocí matematického 

modelování rozptylu ZL v ovzduší modelem SYMOS’97. 

Podstatným rozdílem ve struktuře paliv pouţívaných v LT je významný podíl 

pouţití zemního plynu (46%) na české straně oproti takřka výhradnímu pouţití pevných 

paliv (uhlí, dřevo) na straně polské. To má za následek přibliţně dvojnásobné prŧměrné 

emise vztaţené na jedno LT na polské straně hranice oproti straně české. Výsledky ankety 

ukazují na relativní úspěšnost programu plynofikace českých LT v 90. letech 20. století i 

přes nárŧst cen zemního plynu. Jak Hať, tak Rudyszwald a Zabelkow jsou plně 

plynofikované. Dalšímu nárŧstu podílu vytápění zemním plynem ovšem brání vysoká 

současná cena zemního plynu. 

Na polské straně je rovněţ patrná niţší míra informovanosti a uvědomělosti 

obyvatel v problematice znečišťování ovzduší. Cenové rozpětí mezi černým uhlím a 

zemním plynem je v Polsku srovnatelné s ČR, ale v příhraničních obcích Polska je celkově 

niţší ţivotní úroveň a je zde vysoká nezaměstnanost. Část obyvatel Rudyszwaldu a 

Zabelkowa se ţiví zemědělstvím, kde jsou poměrně nízké příjmy. Z dŧvodu nedostatku 

financí je zde vyšší snaha topit levným palivem, tj. černouhelným prachem a černým 

uhlím. 

Jestliţe má být ochrana ŢP účinná, není moţné nedostatky řešit jen lokálně. Aby 

byly výsledky efektivní, je nutné je řešit komplexně v celé oblasti a to i na mezinárodní 

úrovni. Moţným řešením je kromě snahy o zvýšení podílu zemního plynu na vytápění také 

náhrada starých kotlŧ na pevná paliva za moderní nízkoemisní automatické kotle. 
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Výpočet emisí z LT je pouze orientační, protoţe pouţitá metodika nezohledňuje 

moţnou rozdílnou kvalitu uhlí pŧvodem z ČR a z Polska a podstatně se lišící měrné emise 

z rŧzných kotlŧ na pevná paliva. 
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