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1 Úvod 

 

 Znečištění ovzduší je celosvětovým problémem, který ovlivňuje životní prostředí mnoha 

oblastí. Špatný stav ovzduší může způsobovat různé zdravotní komplikace, omezovat zdravý vývoj 

populace, či například negativně působit na rostlinné a živočišné druhy. Zejména pro tyto vlivy by 

měla být špatná kvalita ovzduší řešena.  

 Již v současné době je problematika zhoršené kvality ovzduší ošetřena řadou legislativních 

dokumentů, a to jak na nadnárodní úrovní - legislativa Evropské unie a úmluvy OSN, tak i na 

úrovni národní - Zákon na ochranu ovzduší, Národní program snižování emisí, Zákon  

o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, atd., kde tyto dokumenty samozřejmě 

zahrnují i legislativu nadnárodní a jsou s ní v souladu. Z národní legislativy jsou následně odvozeny 

konkrétní dokumenty, programy a plány pro kraje, města, a další územní celky, které zabezpečují 

lepší kvalitu ovzduší ve vymezených lokalitách. Otázkou však zůstává, zdali jsou tyto nástroje 

ochrany ovzduší efektivní a ke zlepšení celkového stavu dostačující. 

 Česká republika se potýká se znečištěným ovzduším zejména v některých svých oblastech,  

a to jak průmyslových lokalitách, tak i ve větších městech s vysokou intenzitou dopravy. Mezi 

nejvíce znečištěné oblasti lze zařadit Moravskoslezský kraj - zejména Ostravsko - Karvinskou 

aglomeraci, kde je znečištění způsobeno zejména intenzivní lokalizací průmyslových subjektů, 

Ústecký kraj, kde má největší podíl na znečištění povrchová těžba hnědého uhlí a jeho následné 

spalování v elektrárnách. Z velkých měst se špatnou kvalitou ovzduší lze uvést Prahu, kde je 

zhoršená kvalita ovzduší způsobena z největší části motorovou dopravou.  

 Moravskoslezský kraj je jednou z oblastí s nejhorší kvalitou ovzduší, a to nejen v České 

republice, ale i v rámci celé Evropské unie. Kvalita ovzduší Moravskoslezského kraje je 

ovlivňována mnohými aspekty, z nichž má na nepříznivé kvalitě ovzduší každý svůj podíl. Tato 

situace vyžaduje akutní řešení a zlepšení stavu ovzduší, které povede k celkovému zlepšení 

zdravotního stavu obyvatel a lepšímu rozvoji kraje směrem ke kvalitnímu životnímu prostředí 

vhodnému pro život všech věkových skupin.  

            Tato práce si klade za cíl zhodnotit legislativní oporu ochrany ovzduší v České republice  

a Moravskoslezském kraji, popsat vývoj stavu ovzduší na území Moravskoslezského kraje, včetně 

látek, které jsou obsaženy ve znečištění. Což by mělo vytvořit rámec pro hodnocení možností 

snižování emisí na území města Bohumín, kde je situace stavu ovzduší jedna z nejhorších 

v republice a její vývoj zřetelně nesměřuje k lepšímu stavu. Špatnou kvalitu ovzduší způsobuje 
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mnoho aspektů a v různých lokalitách může být zhoršený stav způsoben odlišnými vlivy, proto je 

nutné zaměřit se i na aspekty, které způsobují nevyhovující stav ovzduší v Bohumíně, aby byl 

zhodnocen celkový stav ovzduší a možnosti jeho zlepšování, a to jak opatřeními, tak konkrétními 

kroky úřadů a dalších subjektů.  
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2 Legislativní rámec politiky ochrany ovzduší ČR 

 

Ochrana ovzduší je v České republice zastřešena poměrně dostatkem legislativy, zůstává však 

otázkou, zdali je veškerá legislativa dostatečná a je schopna zajistit ochranu ovzduší před 

znečištěním a jeho znečištění samotné řešit. Základem legislativní ochrany ovzduší je zákon na 

ochranu ovzduší. V současné době probíhá projednávání a přijímání jeho novely, která by měla 

začít platit v tomto roce. Novela zákona na ochranu ovzduší by měla zajistit komplexnější ochranu 

ovzduší, včetně zlepšení stavu ovzduší v nejvíce postižených oblastech republiky, zejména 

Moravskoslezského kraje. Mimo jiné jsou další nedílnou součástí ochrany ovzduší také povolenky 

na emise skleníkových plynů. Toto je v ČR zaštítěno Zákonem o podmínkách obchodování  

s povolenkami na emise skleníkových plynů, který byl přijat roku 2010, a tím byla nahrazena 

původní verze z roku 2004. Tento výčet legislativní ochrany však ještě doplňují další řady zákonů, 

akčních plánů a dalších dokumentů. 

2.1 Zákon o ochraně ovzduší 

 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon  

o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů je páteřním legislativním dokumentem pro 

ochranu ovzduší České republiky. Tento zákon je z pohledu životního prostředí a péče o něj, jedním 

ze základních právních norem, který stanovuje nejen principy a hranice, ale i další aspekty, které 

jsou v ochraně ovzduší a prevenci jeho znečištění nejpodstatnější. Zákon o ochraně ovzduší již 

zahrnuje legislativu Evropského společenství, či na jednotlivé předpisy přímo navazuje. Je tedy 

zabezpečeno zahrnutí evropských předpisů a norem do tohoto zákona. 

 Zákon samotný se zaměřuje na ochranu ovzduší před znečištěním lidskou činností, a to 

vnášením látek, které by ovzduší znečistily, tím, že vytyčuje práva a povinnosti jak občanů  

a působnost dotčených úřadů. Určuje podmínky, pro snižování vypouštěného množství látek, které 

by mohly být škodlivé, jak občanům, tak zvířatům, životnímu prostředí a například majetku. 

Neopomíjí ani ochranu ozonové vrstvy Země a jejího klimatu. [4]  

 Zákon dělí zdroje znečišťování na stacionární a mobilní. Tohoto rozdělení je dále využito 

pro rozčlenění jednotlivých dílčích subjektů, způsobujících znečištění, do skupin, pro které jsou 

následně stanoveny podmínky a přípustné úrovně znečištění ovzduší, taktéž jsou v tomto zákoně 

vytýčeny podmínky pro jejich provozovatele, výrobce a dovozce, způsob jejich evidence, atd.  

           V tomto zákoně jsou taktéž vymezeny zóny, kde je zapotřebí zvláštní ochrany ovzduší.  

V těchto zónách platí následně podmínky a zásady, které povedou ke snížení znečištění. Není 
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opomenuta ani smogová situace, její definování a podmínky regulace. Je zde definováno zjišťování 

znečišťujících a pachových látek, proces autorizace a její okolnosti, podmínky pro provoz spaloven 

a mnohé další aspekty, jichž se problém ochrany ovzduší dotýká. Na tyto podmínky dohlíží orgány 

ochrany ovzduší, jež vydávají povolení a stanoviska pro zdroje znečištění. Pro producenty 

znečištění dle stávajícího zákona platí i povinnost hradit poplatky za znečišťování ovzduší, o 

kterých rozhoduje "správce poplatku". Poplatky za znečištění, oznamovací povinnost a například 

jejich odklad, jsou v zákoně též zaneseny, včetně dalších okolností, jichž se týkají. To vše je 

zahrnuto v hlavě dvě, tohoto zákona. [4]  

 Následující části jsou věnovány ochraně ozónové vrstvy, klimatického systému země, či 

povinnosti zpřístupňovat informace o znečištění ovzduší. Zákon také ukládá sankce za porušení 

zákona a opatření, která povedou k nápravě škod, způsobených vypouštěním znečištění do ovzduší. 

[4]   

 Zákon o ochraně ovzduší vymezuje povinnosti a činnosti jednotlivých institucí a úřadů, 

které mají zabezpečovat ochranu a prevenci znečištění ovzduší, stejně jako ochranu ozonové vrstvy 

a klimatu země. Jsou to například: obce, krajské úřady, ministerstvo zdravotnictví, ale i například 

Česká inspekce životního prostředí, či celní úřady. Každá z institucí, jmenovaných v tomto zákoně 

se svým způsobem mohou zasloužit o lepší stav ovzduší, čím budou zajištěny i příznivější 

podmínky pro život. [4] 

 Zákon z roku 2002 se však postupem času ukázal jako neaktuální a vlivem narůstajícího 

znečištění ovzduší, zejména v některých oblastech republiky, a to Moravskoslezského kraje, kde je 

smogová a inverzní situace v zimních měsících velice častá, bylo nutné přistoupit k jeho novelizaci 

a doplnění. 

2.2 Novela zákona o ochraně ovzduší a její změny 

 

 V současné době probíhají jednání o přijetí novely zákona na ochranu ovzduší. Ministr 

životního prostředí – Tomáš Chalupa klade za cíl, aby zákon úspěšně prošel legislativním procesem 

a nabyl tak účinnosti 1. září 2012, což se však díky politické situaci komplikuje. Tato novela zákona 

již byla schválena poslanci ve třetím čtení a následně návrh putoval do Senátu, což proběhlo  

v únoru 2012. Toto vše však bylo zamítnuto pozměňovacím návrhem, který změnil poplatkovou 

agendu naprosto opačným směrem. Od roku 2015 měly být zrušeny poplatky za tři ze čtyř hlavních 

znečišťujících škodlivin, a to: oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek. Měl 

zůstat zachován pouze poplatek za vypouštění tuhých znečišťujících látek, a to do roku 2021.  
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          V březnu 2012 se ale podařilo ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi prosadit 

pozměňovací návrh, který v podstatě vrátil podobu novely do původní podoby, která nerušila 

poplatky za vypouštění škodlivin, ale naopak navrhuje jejich postupné zvyšování. [5], [6] 

 Tato novela by měla efektivněji zajistit ochranu ovzduší, zavádí nové nástroje, efektivnější 

poplatky a přichází s novými metodami ke snížení samotného znečištění a znečišťování ovzduší. 

Nutnost vypracování nové verze zákona vyplynula také z nových norem a předpisů k ochraně 

ovzduší přijatých na úrovni Evropské unie, které jsou již do tohoto návrhu zapracovány. Zákon si 

klade za cíl celkové snížení znečištění ovzduší a zároveň s tím i snížení legislativních  

a administrativních povinností, jež při výkonu zákona vznikají. Hlavním cílem zákona však je 

zajištění lepších podmínek pro život obyvatel, kteří jsou znečištěným ovzduším přímo ohroženi,  

a způsobuje jim zdravotní komplikace. Nově jsou v tomto návrhu oproti předchozímu zákonu na 

ochranu ovzduší zavedeny například nízkoemisní zóny, možnosti jejich vymezení pro obce, atd. [7] 

2.2.1 Základní nástroje návrhu zákona 

 

 Mezi základní nástroje, které jsou uvedeny v návrhu zákona na ochranu ovzduší a měly by 

působit k prevenci znečištění a jeho samotnému snížení, jsou uvedeny následující nástroje: 

2.2.1.1 Kompenzační opatření 

 

 V návrhu zákona jsou zaváděna i takzvaná kompenzační opatření. Tyto opatření mají zajistit, 

že v oblastech, kde není kvalita ovzduší dobrá, se nebude stav znečištění ovzduší ještě zhoršovat. To 

vše má zabezpečit povinnost, aby nově vzniklé zdroje znečištění nebyly uvedeny do provozu, 

dokud nebudou v oblasti zavedena opatření, která celkové znečištění stabilizují na původní úrovni, 

či jej sníží. Pokud by se úroveň znečištění zvýšila, provoz nebude povolen. Bude tedy nutná 

kompenzace nového zdroje znečištění, a ty mohou dle návrhu zákona být jak investičního, tak 

provozního charakteru. [7] 

2.2.1.2 Emisní požadavky na spalovací zdroje o příkonu do 300 kW 

 

 Požadavky na tyto malé kotle, což jsou kotle pro vytápění lidských příbytků, budou dle 

zákona o mnoho přísnější. Kotle, které budou v České republice prodávány, budou muset splňovat 

velice přísné hranice vypouštěných emisí, které jsou v zákoně stanoveny na nižší úrovni, než dnes. 

Dohled nad touto podmínkou bude provádět Česká obchodní inspekce. Požadavky na emise budou 

zaváděny ve dvou etapách, a to od roku 2014, kdy budou podmínky vcelku mírné, druhý posun 

přijde od roku 2018, kdy začnou platit podmínky přísné, ale o to přínosnější pro životní prostředí, 

které dokážou škodliviny a znečištění z vytápění domácností dosti poškodit. [7], [34] 
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2.2.1.3 Podmínky pro provoz kotlů v domácnostech 

 

 V návrhu zákona jsou také stanoveny podmínky pro provoz stávajících kotlů  

v domácnostech. Kotle na tuhá paliva budou muset pravidelně procházet kontrolami – revizemi, 

které budou prováděny od roku 2016, v dvou ročních intervalech. Při porušení těchto podmínek 

pravidelných kontrol budou majitele postihováni sankcemi. [34] 

2.2.1.4 Nízkoemisní zóny ve městech a obcích 

 

 Návrh zákona nově zavádí tzv. nízkoemisní zóny. Jsou zavedeny v tom smyslu, že si obce, 

popř. města mohou vyčlenit území – nízkoemisní zónu, kde nebudou moci vjet vozy, které nebudou 

splňovat stanovené emisní limity, stanovené pro dané území. Města a obce však při zavedení 

nízkoemisních zón, budou povinny nabídnout objízdnou trasu stejné nebo vyšší kvality. Toto 

opatření by mělo vést ke snížení znečištění ovzduší ve městech, ale hlavně napomoct ke snížení 

smogových a inverzních situací. Je však třeba říci, že toto opatření bude mnohdy nevyužitelné, 

spíše nerealizovatelné, jelikož veškerá města a obce nemají objízdnou trasu stejné nebo lepší třídy. 

[7] 

2.2.1.5 Individuální posuzování velkých zdrojů znečištění ovzduší 

 

 Návrh tohoto zákona umožňuje například krajským úřadům mít volnější ruku v omezování 

znečištění a škodlivin na svých územích. Příslušné instituce tedy mohou zpřísnit podmínky provozu 

jednotlivým znečišťovatelům, a to tak, aby se kvalita ovzduší v příslušné destinaci zlepšila a již 

neškodila občanům na zdraví. Individuální posuzování je však v zákoně vymezeno i v tom smyslu, 

že se může individuálně přistupovat ke každému ze zdrojů znečištění a tím donutit snížit 

znečišťování ovzduší u provozů, které kvalitu ovzduší ovlivňují nejvíce. [7], [34] 

2.2.1.6 Změna poplatkové agendy 

 

 Původní návrh zákona počítal s navýšením poplatků za vypouštění znečištěni a škodlivých 

látek. Postupně se měly navýšit poplatky v intervalu let 2017-2021, a to až 3,5krát více, než je 

současná hodnota, která se navíc od roku 1991 nezměnila a nebyla do současnosti navýšena. Z roku 

2021 na rok 2022 se měly poplatky zvýšit dvojnásobně. Původní návrh počítal s celkovým 

zjednodušením poplatkové agendy, což mělo přispět k jednodušší administrativě spojené s poplatky. 

Zjednodušení a zpřehlednění celkového systému mělo proběhnout tím, že se sníží celkový počet 

znečišťujících látek na pouhé čtyři, které budou základními znečišťujícími látkami. Postupným 

navyšováním poplatků za vypouštěné znečišťující látky, jak je popsáno výše, mělo být roku 2022 

dosaženo až desetinásobku původních poplatků. [7], [34] 
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 Jedna část novely zákona je věnována také biopalivům, jejich udržitelnosti a osobám, které  

s biopalivy pracují. I v této kapitole jsou vymezeny povinnosti pro osoby provozující stacionární 

zdroj, a i tyto zdroje musí splňovat podmínky stanovené úrovně znečišťování ovzduší a podmínky, 

které jsou stanovené v návrhu tohoto zákona. Návrh pamatuje i na obsah biopaliv v pohonných 

hmotách pro motorová vozidla a stanovuje minimální hladiny biopaliv, jak v motorových 

benzínech, tak i v motorové naftě. Stanovuje i další podmínky pro biopaliva, například podmínky 

dovozu, pokuty za nedodržení podmínek, atd. Část novely zákona se vztahuje i k podmínkám pro 

pohonné hmoty a průběžné snižování emisí skleníkových plynů, které vznikají jejich spalováním. 

[34] 

 

2.3 Akční plán pro Moravskoslezský kraj  

 

 Moravskoslezský kraj je místem, které se potýká s nejvíce znečištěným ovzduším v České 

republice. Toto a hlavně aktuální potřeba řešit špatnou kvalitu ovzduší, vedla k vypracování 

projektu, který se bude zabývat pouze ovzduším Moravskoslezského kraje. Takto vznikl Akční plán 

Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, který je strategickým dokumentem pro 

oblast kvality ovzduší a jeho postupné zlepšování s určitým řádem a systematičností, aby bylo 

znečištění ovzduší sníženo co nejefektivněji. Základem pro vznik akčního plánu byla „Zpráva  

o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v MSK“ a „Krajský integrovaný 

program ke zlepšení kvality ovzduší MSK“. [8]  

 V současné době je již vypracován a schválen Akční plán pro rok 2012, který navazuje na 

předchozí strategický Akční plán, z roku 2011, který vymezoval 25 kroků (postupů, úkolů, 

projektů), jimiž mělo být docíleno lepší kvality ovzduší. Z úspěšných záměrů lze uvést například 

následující úkoly a cíle, které byly realizovány: 

 Podepsání česko-polského memoranda 

 Dohody s největšími znečišťovateli v Ostravě - Arcelor Mittal a.s., a BorsodChem s.r.o.  

 Podpora přeměny vytápění domácností 

 Vytvoření novely zákona o ochraně ovzduší 

 Osvobození obchvatů měst od placení poplatků 

 Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se znečištěným ovzduším 

 Město Třinec podepsalo s Moravskoslezským krajem memorandum o spolupráci  

a společnou deklaraci a další. [8] 
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2.3.1 Akční plán 2012 

 

 Aktivity v rámci akčního plánu jsou roztříděny dle zdrojů znečišťování do čtyř skupin, a to: 

Průmysl, domácnosti, doprava a přeshraniční vlivy. Každá z těchto kategorií má následně stanovené 

opatření, návrhy a úkoly, které povedou ke snížení znečištění, či jeho prevenci. Jednotlivé zdroje 

znečištění a opatření k nim v Akčním plánu jsou: 

2.3.1.1 Průmyslové zdroje znečištění 

 

 Oblast průmyslu je jedním ze sektorů, které nejvíce znečišťují ovzduší. Akční plán uvádí 

jako první opatření ke snížení znečištění - Zpřísňování podmínek provozu zdrojů. Toto opatření se 

zaměřuje na největší zdroje průmyslového znečištění ovzduší v MSK, vše za spolupráce s Českým 

hydrometeorologickým ústavem a Českou inspekcí životního prostředí, které tyto zdroje 

vytipovávají, ukládají další opatření a například navrhují zařazení mezi regulované zdroje. [8] 

 Jako další cíl jsou uvedeny dobrovolné dohody s významnými podniky v Moravskoslezském 

kraji na snižování vypouštěného znečištění. Akční plán roku 2011 docílil dohod se dvěma 

významnými podniky MSK, a to s Arcelor Mittal, a. s. a BorsodChem s. r. o. o snížení 

vypouštěného znečištění, v Akčním plánu 2012 chce v uzavírání dohod pokračovat. Již  

v současnosti probíhají jednání s podniky Biocel Paskov, a.s., Třinecké železárny, a.s., Dalkia Česká 

Republika, a.s. a dalšími. Cílem je dobrovolná dohoda na snížení vypouštěného znečištění, 

rozšiřování počtu podniků, se kterými jsou dohody uzavřeny a vyhodnocování dodržování 

jednotlivých uzavřených dohod. [8] 

 Akční plán také reaguje na nový zákon o ochraně ovzduší, na jehož účinnost chce navázat 

předložením aktualizace Národního programu snižování emisí z velkých stacionárních zdrojů, což 

je dokument, který stanovuje řád postupného snižování emisí v ČR z těch nejvýznamnější 

znečišťujících subjektů v průmyslu. [8] 

2.3.1.2 Znečištění způsobená domácnostmi 

 

 Domácnosti jsou dalším na ovzduší negativně působícím vlivem, jejichž podíl na znečištění 

ovzduší není zanedbatelný. S tím souvisí i opatření akčního plánu, která se zaměřují na hlavní 

důvod znečišťování ovzduší domácnostmi, a to způsob jejich vytápění a prostředky k samotnému 

vytápění používané. 

 V prvním opatření akčního plánu se dokument zaměřuje na podporu výměny kotlů  

v domácnosti, která bude prováděna pomocí dotací domácnostem na nákup automatických 

nízkoemisních kotlů tak, aby se domácnosti spolupodílely na nákupu polovinou konečné částky. 
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Dotace na nákup efektivnějších kotlů již probíhaly počátkem roku 2012, pro obrovský zájem  

o dotace však bude program pokračovat, a to do doby, dokud bude o podporu zájem. Akční plán 

předběžně předpokládá pokračování do vyčerpání až 200 miliónů Kč. [8]  

 Při myšlence snižování vypouštěných nečistot díky vytápění Akční plán pamatuje i na 

důležitou součást budov, díky nimž lze snížit potřebu a intenzitu vytápění. A to zateplení budov, 

popřípadě výrobu tepla z obnovitelných zdrojů. Nástrojem k tomuto má být ještě propracovanější 

program, než dřívější Zelená úsporám, který se vyhne problémům, jež u dřívějších nástrojů 

vznikaly a komplikovaly celý průběh podpory přeměny budov a výroby energie. [8] 

2.3.1.3 Doprava 

 

 Doprava je dalším z aspektů, které výrazně ovlivňují kvalitu ovzduší, je však také oblastí, 

kde je možno navrhnout více opatření a úkolů, které dopomohou ke snížení znečištění ovzduší, 

které je způsobeno automobilovou dopravou.  

 Jednou z oblastí, kterou akční plán vymezuje, jsou obchvaty měst a obcí. Samotné obchvaty 

již pomohou tomu, že odvedou prašnost takzvaně za město. Ministerstvo životního prostředí chce 

tedy zajistit svými opatřeními, aby doprava nebyla vedena centry měst, to vše ve spojitosti  

s rozložení zpoplatnění cest, jeho zájmem je i výstavba obchvatů měst a obcí tam, kde to bude mít 

prokazatelný vliv na úbytek znečištění ovzduší. [8] 

 Další oddíl plánu je věnován dopravě, včetně té cyklistické, pro kterou chce zajistit lepší 

podmínky rozvoje. Jako další zdroj posunu vidí akční plán přetvoření Operačního programu životní 

prostředí tak, aby z něj bylo možno hradit nákup nových vozů, které budou pečovat o zaprášené 

komunikace, nákup nových autobusů a dopravních prostředků, které budou ekologičtější, či 

přestavba stávajících na vozy citlivější k životnímu prostředí. K péči o komunikace nepatří jen 

čistící a sběrné vozy, ale také jejich pravidelné čištění, proto je v akčním plánu i zlepšení podmínek 

pro samotné čištění komunikací a tím snížení prašnosti. K čemuž se váže jeden z dalších opatření 

uvedených akčním plánu, a to využití veřejně prospěšných prací ke snížení znečištění životního 

prostředí, konkrétně ke snížení znovuzvířené prašnosti, které bylo realizováno už v roce 2011.  

V účinnosti současného plánu na rok 2012 má proběhnout vyhodnocení účinnosti daného programu, 

popřípadě návrh na jeho pokračování, ukáže – li se jako přínosný. [8] 

 V novele zákona na ochranu ovzduší jsou nově navrženy i nízkoemisní zóny, kterými se 

zabývá i akční plán, který se však na ně dívá z pohledu proveditelnosti ve vybraných 16 městech  

a jednání s nimi, k čemuž využívá vypracovanou studii proveditelnosti hodnotící možnosti 

nízkoemisních zón v jednotlivých městech. Ve studii bylo zjištěno, že nízkoemisní zóny jsou možné 
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v šesti městech, ve čtyřech dalších pouze tehdy, pokud bude vybudovaná připravovaná dopravní 

infrastruktura. Je tedy i z akčního plánu jasné, že nízkoemisní zóny nebudou možné ve městech, 

která nemají potřebnou objízdnou trasu. [8] 

2.3.1.4 Vlivy znečištění ze zahraničí 

 

 Poslední zaměření úkolů a opatření akčního plánu je na vlivy, které způsobují přeshraniční 

přechod znečištění do Moravskoslezského kraje. Již roku 2011 bylo podepsáno Česko – polské 

memorandum, které se zaměřuje na otázku přeshraničních vlivů znečišťování ovzduší. Na tyto 

problémy se soustředí speciální pracovní skupina, která pracuje na nejvýznamnějších zdrojích 

znečišťování v příhraničních oblastech, kterých uvádí akční plán celkem 22. Výsledná analýza bude 

předána polské straně a orgánům k následnému zohlednění, popřípadě změně jejich povolení a další 

rozhodování v oblasti vypouštění znečištění ovzduší. [8] 

 V přípravách je také velký mezinárodní projekt na ochranu ovzduší v Česko – polském 

pohraničí pro období 2014 – 2020. Centrem zájmu tohoto projektu bude snižování emisí  

z největších producentů znečištění ovzduší, jak na české, tak i polské straně. Již tohoto roku – 2012 

je navrhován oběmi stranami obsah tohoto projektu, přičemž jedním z cílů je i docílení financování 

z fondů Evropské unie, nikoliv z národních zdrojů, což je zájmem obou stran. Státy oponují tím, že 

tato oblast je jednou z nejznečištěnějších oblastí celé Evropy, a proto by měl být tento projekt 

financován ze zdrojů EU. [8] 

2.3.1.5 Legislativa  

 

 Součástí akčního plánu je i příslušná legislativa vztahující se k ochraně ovzduší a prevenci 

jeho znečištění. Hlavním pilířem ochrany ovzduší je samozřejmě Zákon na ochranu ovzduší. Jeho 

nová verze, která bude přijata roku 2012, je již pro současný stav ovzduší, velice očekávaná. Další 

součástí legislativy je i přijetí transpozic směrnic o průmyslovém znečištění, které má proběhnout 

taktéž v roce 2012. Přijetím nových předpisů dojde v návaznosti na ně k zavedení účelnějších  

a účelnějších povolení k vypouštění znečištění průmyslovými subjekty. Samotné transpozice 

směrnic se promítnou i do dalších legislativních předpisů, vztahujících se k životnímu prostředí. [8] 

 Nedílnou součástí legislativy k ochraně ovzduší je také Zákon o obchodování s emisemi 

skleníkových plynů. I u tohoto zákona má za cíl akční plán předložení jeho transpozice 

Ministerstvem životního prostředí roku 2012. [8] 
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2.3.1.6 Komunikace a informace 

 

 Podstatnou částí Akčního plánu 2012 pro Moravskoslezský kraj jsou i nástroje, které 

zabezpečí propagaci Akčního plánu, budou poskytovat široké veřejnosti informace a umožní 

vzájemnou komunikaci mezi správními úřady a občany tak, aby dopad Akčního plánu byl ještě 

efektivnější a příznivější. Pro tyto účely budou sloužit: 

2.3.1.6.1 Informační kampaň 

 

 Aby byli obyvatelé kraje dostatečně informováni o stavu ovzduší, opatřeních prováděných 

Akčním plánem ke snížení znečištění, iniciativách v rámci ochrany ovzduší či například vedeni  

k vlastnímu snižování znečištění, je potřebná informační kampaň a podpora informovanosti 

veřejnosti. Již od počátku roku 2012 se provádí v celém Moravskoslezském kraji informační 

kampaň zaměřená na lokální topeniště, která upozorňuje na podíl vytápění domácností nevhodnými 

způsoby na znečištění ovzduší v MSK. [8] 

2.3.1.6.2 Zapojení nevládních neziskových organizací 

 

 V oblasti ochrany ovzduší Moravskoslezského kraje začalo působit mnoho neziskových 

organizací. Ministerstvo životního prostředí je za tuto aktivitu rádo, proto si v Akčním plánu ukládá 

za cíl navázání spolupráce s těmito organizacemi, a spolupráci následně zanést do dohod, které se 

tohoto budou týkat. [8] 

2.3.1.6.3 Veřejnost 

 

 Informování veřejnosti o projektech, programech, opatřeních, či stavu ovzduší a dalších je 

velice důležité. Proto si MŽP stanovilo za jeden z dalších cílů zprovoznění internetových stránek, 

které se na tyto informace zaměří, poskytnou přehledně veškeré informace ke stavu ovzduší a jeho 

ochraně a tím zvýší informovanost veřejnosti. Speciálně zaměřená část stránek www.mzp.cz by 

měla být spuštěna do konce třetího měsíce roku 2012. [8] 

2.3.1.6.4 Strategická platforma 

 

            Ministerstvo životního prostředí má také v plánu jednat se Sdružením pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, se kterým bude řešit potenciální vznik platformy, která by řešila 

znečištění ovzduší v kraji a současně sdružovala důležité aktéry, kteří mohou být v této oblasti 

činní. [8] 
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2.3.1.6.5 Pracovní skupiny a jejich koordinace 

 

 I nadále bude MŽP podporovat pracovní skupiny, vytvořené k řešení důležitých otázek  

v rámci znečištění ovzduší. Bude se také zúčastňovat jednání těchto skupin, popřípadě koordinovat 

jejich činnost. [8] 

2.3.1.6.6 Konference o ovzduší 

 

 V dubnu 2012 bude ministerstvem zorganizována další konference ke stavu ovzduší, to vše 

v součinnosti se statutárním městem Ostrava. [8] 

2.3.1.6.7 Zveřejňování primárních dat 

 

 MŽP bude usilovat o rozšíření okruhu povinně zveřejňovaných dat všech projektů, jak těch 

v přípravě, tak i těch, které zrovna probíhají, které byly hrazeny veřejnými financemi. Cílem je 

efektivní využití těchto projektů. [8] 

2.3.1.6.8 Informační dokumenty pro státní správu a veřejnost 

 

 Vládě a veřejnosti bude do konce roku 2012 předložen dokument, který hodnotí vliv 

znečištění ovzduší na zdraví občanů v roce 2011. Tento dokument bude vypracován Ministerstvem 

životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Dále budou MŽP zveřejněny 

dokumenty, které hodnotí činnost smogového a varovného regulačního systému v České Republice 

a informace o efektivitě řešení špatné situace životního prostředí Moravskoslezského kraje. [8] 

2.3.1.7 Zdraví a životní prostředí, věda a výzkum 

 

 Akční plán 2012 neopomíjí ani důležitý aspekt života obyvatel, na který špatné ovzduší 

prokazatelně působí, a to zdravotní stav. K této otázce budou organizovány různé akce, které budou 

mít za cíl občany informovat o vlivu životního prostředí na jejich zdraví, podpora projektů, které 

pomohou občanům sledovat aktuální stav ovzduší, či například akce, které budou mít přímo za cíl 

zlepšení zdravotního stavu. Konkrétně jsou v plánu následující. 

2.3.1.7.1 Seminář zdraví a životní prostředí 

 

 Na téma působení znečištěného životního prostředí na zdravotní stav občanů bude v Ostravě 

organizován seminář, a to MŽP, Ministerstvem zdravotnictví, Krajskou hygienickou stanicí MSK  

a Zdravotním ústavem, poslední dvě se sídlem v Ostravě. Na této akci budou přednášeny různé 

analýzy, výsledky monitorování zdraví občanů v Moravskoslezském kraji, výsledky statistik 

vztahujících se ke zdraví občanů, či například řešené projektů k tomuto tématu. [8] 
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2.3.1.7.2 Ozdravné pobyty dětí 

 

 Jednou z nejvíce ohrožených skupin obyvatel MSK jsou děti, na něž špatný stav ovzduší 

velice působí. Proto byl pro ně již roku 2011 vytvořen:“Program podpory ozdravných pobytů dětí  

z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“, jenž je vyhrazen k čerpání dotací pro pobyty dětí  

z regionu MSK v čistém prostředí, které podpoří jejich zdraví. I v roce 2012 bude pokračovat 

přijímání žádostí o dotace, na základě vyhlášení výzvy a tento projekt tedy bude pokračovat. [8] 

2.3.1.7.3 Projekt Zdraví a životní prostředí 

 

 MŽP připravilo k řešení projekt, který bude zkoumat negativní vliv špatného životního 

prostředí na zdravotní stav občanů. Roku 2011 bylo vypracováno zadání projektu samotného, v roce 

2012 proběhnou procedury potřebné k tomu, aby mohlo být započato řešení projektu. V jeho rámci 

bude zahrnut i přezkum a vyhodnocení dopadu některých opatření realizovaných v oblasti ochrany 

ovzduší na zdraví lidí, které byly financovány Operačním programem životní prostředí. [8] 

2.3.1.7.4 Spolupráce s vysokými školami 

 

 Součástí akčního plánu je i plán spolupráce s univerzitami a vysokými školami  

v Moravskoslezském kraji, které mohou být i potvrzeny jistými pakty dle přání škol. [8] 

2.3.1.7.5 Obnova monitorovací sítě kvality ovzduší 

 

 Zájmem Ministerstva životního prostředí a ministerstva zdravotnictví je i inovace  

a znovuvybudování monitorovací sítě imisí v České republice. K těmto krokům již byla započata 

práce na projektech, které k obnově monitoringu povedou. [8] 

2.3.1.8 Finanční zdroje 

 

 Na realizaci úkolů a opatření, uvedených v Akčním plánu jsou zapotřebí i finanční zdroje. 

Například finanční zdroje z aukcí emisních povolenek v roce 2013 budou použity k realizaci 

programu podpory snižování energetické náročnosti budov. 

Dalším zdrojem financí pro ochranu ovzduší a řešení jeho znečištění jsou evropské dotace, které 

jsou čerpány prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, konkrétně z 23. a 25. výzvy. 

Přijímání žádostí na financování z těchto zdrojů probíhaly již v roce 2011. Během roku 2012 bude 

probíhat jejich projednávání a následné procedury, až po případné přidělování. Zájem o zdroje  

z evropských dotací byl velký, bylo přijato 145 projektů, což může být způsobeno i tím, že pro tyto 

projekty může být udělena výjimka, která dovoluje podporu až 90% celkových uznatelných nákladů 

samostatných projektů. 
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 V přípravě jsou i vyhlášení dalších výzev. V únoru 2012 výzva, která bude zaměřena čistě na 

zateplování veřejných budov s předběžnou alokací 2,5 mld. Kč, v dubnu 2012 výzva pro projekty, 

kterým byla udělena výjimka podpory 90% nákladů projektů, a to se zaměřením pouze na velké 

znečišťovatele, kteří neprodukují znečištění spalováním, navíc jen ve třech okresech: Ostrava-

město, Karviná a Frýdek-Místek. Navíc bude v květnu 2012 zveřejněna výzva, jak pro veřejné, tak 

soukromé uchazeče na veškeré části prioritní osy 2 Operačního programu životní prostředí. 

 Jak už bylo výše popsáno, ministerstvo životního prostředí má také zájem na změně 

programového dokumentu OPŽP tak, aby bylo možno použít prostředky z něj na financování 

ekologičtější městské dopravy a na pořizování vozů, které budou pečovat o vozovky, tedy vozy 

čistící, samosběrné, kropící a podobně. Ministerstvo se také bude snažit zajistit potřebné prostředky 

pro snížení znečištění ovzduší a na snižování emisí, tedy celkové zlepšení kvality ovzduší v rámci 

navrhovaného Operačního programu na období 2014-2020. 

 Z národních zdrojů České republiky poputují v rámci zlepšování stavu ovzduší finance na 

program ozdravných pobytů dětí, a to 5 milionu Kč, a na pokračování podpory přeměny vytápění 

domácností, na které je vymezeno 40 mil. Kč. [8] 

2.4 Národní program snižování emisí 

 

 Národní program snižování emisí je střednědobou strategií ochrany ovzduší. Tento 

dokument je povinně vytvářen dle Zákona o ochraně ovzduší, taktéž v sobě zapracovává evropské 

směrnice a předpisy tak, aby vyhovoval nadnárodní legislativě Evropské unie a program byl  

s těmito předpisy v souladu. Vypracovaný program je také podmínkou pro vstup do EU, což byl 

jeden z důvodů vypracování první verze programu snižování emisí České republiky v roce 2003. 

            Současná platná verze byla schválena 11. 6. 2007, a to usnesením vlády České republiky 

číslo 630. Program se cíleně zaměřuje na snížení možnosti působení znečištěného ovzduší na zdraví 

obyvatel, snižování škod způsobených špatným stavem ovzduší, a to na celé životní prostředí, 

včetně možností poškození prostředí předcházet. Jako celkový cíl programu by se dalo uvést 

komplexní snižování úrovně znečištění ovzduší a samotná prevence znečišťování ovzduší, včetně 

působení tohoto znečištění. Program by měl s ostatními programy, projekty, plány a dalšími 

legislativními předpisy společně dosáhnout naplnění Environmentálního pilíře Strategie 

udržitelného rozvoje ČR. Tohoto má program dosáhnout určením emisních stropů a snižováním 

emisí, což zavádí podmínky, které povedou ke zlepšení stavu ovzduší. [9] 

 Program samotný uvádí jednotlivé látky, které jsou vypouštěny do ovzduší, a analyzuje 

každou zvlášť. Popisuje, jak mohou vznikat, vývoj jejich výskytu v ovzduší za jisté časové řady, 
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zastoupení jednotlivých oblastí a sektorů v rámci jejich produkce, či bilance znečišťujících prvků. 

Program sleduje vývoj znečištění i oblasti, které jsou špatným stavem ovzduší nejvíce postiženy, 

což je doplněno přehlednými grafy, tabulkami a diagramy. Součástí národního programu snižování 

emisí je i SWOT analýza, která se snaží objektivně zachytit jednotlivé silné i slabé stránky, 

příležitosti a hrozby programu snižování emisí ČR. [9] 

 Jak již bylo řečeno, program se váže i na další legislativu z oblasti ochrany ovzduší, jak na 

úrovni národní, tak i mezinárodní, k čemuž jsou v dokumentu uvedeny jednotlivé kontexty. 

Nedílnou součástí je vymezení jednotlivých cílů. Hlavním (globálním) cílem programu je snižovaní 

zátěže životního prostředí, vytvoření takových podmínek, které umožní obnovu jednotlivých 

negativně ovlivněných složek životního prostředí a vytvoří základy pro snižování rizik pro lidské 

zdraví. Jako specifické cíle si program zejména vymezuje plnění národních limitů vypouštění 

jednotlivých znečišťujících látek a přispívání ke snížení znečištění ovzduší látkami PM10  

a benzo(a)pyrenem pod stanovené imisní limity. [9] 

 Ke správnému a požadovanému splnění cílů jsou však důležité i jisté zásady, strategie, 

podpůrné aktivity, řád činností-jisté scénáře, včetně svých výstupů, a další, které jsou v programu 

také rozebrány. Splnění cílů by však také nebylo možné bez dílčích úkolů, které je ke zlepšení stavu 

ovzduší třeba splnit a provést. To se však neobejde bez finančních zdrojů, které program vymezuje, 

včetně odhadu nákladů na realizaci programu. Vše je zakončeno možnostmi spolupráce  

a informacemi, které povedou ke zjištění, zdali je program plněn správně a dle původních 

očekávání, tedy k vyhodnocení celého programu a souhrnné informace o programu. 

2.5 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje 

 

 Zákon o ochraně ovzduší také určuje povinnost vytváření Krajského programu snižování 

emisí daným krajským úřadem. Tato povinnost se nachází ve jmenovaném zákoně v § 6, odstavci 5. 

Tento program byl již také dle nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2004 aktualizován. [10] 

 Krajský program snižování emisí MSK detailněji zachycuje stav ovzduší v kraji a jeho cílem 

je snížení vypouštění znečišťujících látek, které překračují stanovené limity a zajistit u látek, které 

limity nepřekračují, aby jejich hladiny vypouštění byly udrženy na stávající úrovni a nestoupaly. 

KPSE MSK se zaměřuje na problém znečištěného ovzduší v rámci svého území. Ochranu ovzduší 

vykonává ve spolupůsobnostech s dalšími programy, směrnicemi, opatřeními atd. Základem, na 

který Krajský program vertikálně navazuje je Národní program snižování emisí, jak České 

republiky, tak z velkých spalovacích zdrojů. KPSE je také ve vztahu s Územní energetickou 

koncepcí, kde lze u obou dokumentů nalézt soulad v nástrojích na ochranu ovzduší, ale i ve 

vytýčených cílech, tento soulad lze nalézt i ve vazbě na dokument Státní program podpory úspor 
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energie a obnovitelných zdrojů.  Oproti tomu, je Krajský program zlepšení kvality ovzduší zaměřen 

pouze na oblasti, které potřebují podporu v boji za lepší stav ovzduší, tedy oblasti, kde je stav 

ovzduší špatný a nezaměřuje se jako Krajský program snižování emisí komplexně na celé území 

Moravskoslezského kraje. KPSE se váže i k dalším koncepcím, politikám, programům, například 

Státní politika životního prostředí České republiky a její energetická koncepce, Dopravní politika, 

Program rozvoje územního obvodu MSK, atd. Nelze opomenout ani legislativu Evropské 

hospodářské komise, která byla do české legislativy, týkající se ochrany ovzduší zahrnuta jako její 

součást. [10] 

 Krajský program vymezuje konkrétní zdroje znečištění ovzduší, které mají na vypouštění 

škodlivin největší vliv. Zachycuje hodnoty jednotlivých škodlivých prvků za časové řady  

v Moravskoslezském kraji, ale i v České republice. Toto je rozpracováno v Makroemisní analýze. 

Analýza mikroemisní rozpracovává emise škodlivin dle subjektů, které je vypouštějí.  

V přehledných tabulkách jsou tyto subjekty zaznamenány v pořadí, dle hodnot množství 

vypouštěných škodlivin, jsou přesně lokalizovány a jsou určeny jejich podíly na znečištění jak ze 

stacionárních zdrojů, tak podíl na souhrnných emisích MSK. KPSE neopomíjí ani mobilní zdroje 

znečištění-motorová vozidla a sledování lokalit, která jsou vlivem silniční provozu znečištěna 

nejvíce. Tato oblast je také neopomenutelnou součástí tvorby znečištění ovzduší, jelikož počet 

automobilů neustále roste a tedy i narůstá množství vypouštěných škodlivin sektorem dopravy. 

KPSE používá k rozdělení znečišťovacích zdrojů ovzduší kategorizaci REZZO. Dle těchto kategorií 

jsou také uvedeny imisní koncentrace dle podílů jednotlivých zdrojů. [10] 

 Pro určení lokalit s nejvíce znečištěným ovzduší pro výkon Programu je vytvořena 

monitorovací síť imisí, základním zdrojem dat pro informace o stavu ovzduší, a tedy z toho 

vyplývajících potřeb stanovení limitů, jejich dodržování, či snižování znečištění ovzduší apod. je 

Český hydrometeorologický ústav, který zaznamenává hodnoty za mnohé látky na početných 

místech kraje, ty mohou být následně využity jak pro analýzu, tak určení lokalit, kde je situace 

nejtíživější a hlavně pro realizaci Programu. ČHMÚ je důležitým provozovatelem monitorovacích 

stanic, provozuje jich na území kraje 21. Zbylých 7 stanic zajišťuje Zdravotní ústav, různé podniky 

či v jednom případě město Třinec. [10] 

 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje vymezuje i nástroje, kterými 

bude snižování emisí vykonáváno, a to jak orgány veřejné správy, tak i soukromým sektorem, 

popřípadě autorizovanými osobami, či přímo občany: 
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 Normativní nástroje  

 Ekonomické nástroje 

 Organizační nástroje 

 Institucionální nástroje 

 Informační nástroje 

 Dobrovolné nástroje 

 Pro realizaci Programu pomocí těchto nástrojů jsou vymezeny také zásady pro použití 

nástrojů samotných, včetně předběžného vymezení financování programu. Konkrétní úkoly uložené 

institucím a dalším subjektům budou kontrolovány a prověřovány, výsledky budou následně shrnuty 

v situační zprávě k problematice ovzduší a emisí v kraji. K úspěšnému provádění KPSE je však 

důležité i spolupracovat s příhraničními oblastmi, zejména Slovenska a Polska, odkud může 

znečištění ovzduší přecházet i na území MSK. [10] 

2.6 Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje 

 

 Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší MSK vychází ze Zákona o ochraně ovzduší  

č. 86/2002 Sb., a byl vytvořen nařízením Moravskoslezského kraje č 1/2009, čímž od 30. 4. 2009 

začal platit, tedy je od tohoto data účinný. [11] 

 Tento program, jak již bylo výše popsáno, se od Krajského programu snižování emisí liší 

tím, že se nezaměřuje na celý Moravskoslezský kraj a není na celém jeho území využitelný, ale 

zejména na oblasti, které jsou zatíženy špatným stavem ovzduší, kde vykonává konkrétně stanovené 

úkoly pro dané lokality. Shodu lze nalézt u obou dokumentů ve vymezení cílů a nástrojů k jejich 

dosažení, které mohou být ve většině případů shodné, či podobné. [11] 

 Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší zachycuje jednotlivé subjekty v kraji, které se 

nejvíce podílejí na znečišťování ovzduší, vytyčuje postupy monitoringu stavu ovzduší MSK  

a určuje cíle, které jsou v tomto dokumentu detailně rozpracovány a způsoby jejich dosažení dle 

priorit. Tyto dílčí cíle směřují ke globálnímu cíli programu, a to dosažení takové kvality ovzduší na 

území Moravskoslezského kraje, jenž bude splňovat limity, které jsou stanoveny v zákoně  

o ochraně ovzduší a vlastním působením programu dopomáhat k dodržování národních emisních 

stropů. [11] 

2.7 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

 

 Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů určuje podmínky pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů jak pro 
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provozovatele zařízení, tak i pro další osoby tímto řízením dotčené. Stanoví postupy pro jejich 

vydávání a přidělování, následně podmínky pro hospodaření s těmito povolenkami a principy pro 

obchodování s povolenkami. Pro jejich správné využití jsou také vymezeny sankce za porušení 

uložených povinností a povinnosti a působnost orgánů veřejné správy v záležitosti emisních 

povolenek. Roku 2010 musel být zákon doplněn zákonem č. 164/2010 Sb. [12] 

 Tento zákon č. 164/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů byl vypracován proto, aby zahrnul do české legislativy i nově přijatou 

legislativu Evropského společenství a byl v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu. 

Novela tohoto zákona nyní začleňuje do oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů činnosti oblasti letectví. Letectví se neopomenutelnou měrou podílí na celkovém znečištění 

ovzduší, a to zejména oxidem uhličitým, také proto byla vypracována novela zákona o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která má nyní zabezpečit monitorování 

vypouštění škodlivých látek letadly a jejich postupné snižování, zejména vlivem povolenek, pro 

všechny letadla vzlétající nebo přistávající na území Evropské unie. [13], [14] 
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3 Vývoj kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje 

 

 Moravskoslezský kraj, zejména oblasti Ostravska, Karvinska a Třinecka, jsou z těch nejvíce 

znečištěných nejenom v České republice, ale dokonce i v rámci celé Evropské unie. Tato skutečnost 

je způsobena jednak hustou lokalizací průmyslové výroby v této oblasti, ale i narůstajícím faktorem 

dopravy, nesprávným vytápěním domácností, provozem tepelných elektráren, ale i přenosem 

znečištění z Polska, kde se nachází velké množství průmyslových subjektů, jejichž limity pro 

vypouštění jsou stanoveny o mnoho volněji než v ČR, jelikož si je Polsko již při vstupu do EU 

vyjednalo o poznání vyšší, než ČR.  

           V MSK se nacházejí tyto průmyslové podniky a zároveň významné zdroje znečištění ovzduší 

a životního prostředí, kteří v případě špatného stavu ovzduší podléhají regulaci: 

 ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava, Energetika a Vysoké pece 

 Dalkia Česká republika, a. s., Ostrava - Třebovice, elektrárna 

 ČEZ, a. s., Dětmarovice, elektrárna 

 ČEZ, a.s., Ostrava-Vítkovice, Energetika Vítkovice 

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, výr. surového železa 

 ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Třinec, provoz Teplárny 

 Dalkia Česká republika, a. s., Karviná, Teplárna [15] 

3.1 Jednotlivé znečišťující prvky a jejich cílové limity 

 

 Mezi základní látky, které se podílejí na celkovém znečištění ovzduší se řadí zejména oxid 

uhelnatý a oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxidy dusíku (oxid dusičitý, oxid dusnatý, a další), 

polycyklické aromatické uhlovodíky, např.: benzo(a)pyren, benzen a další. Jednou ze složek, která 

se na znečištění životního prostředí podílí významným způsobem je polétavý prach, jinými slovy 

tuhé znečišťující látky. V Moravskoslezském kraji jsou sledovány zejména následující látky: 

 Tuhé znečišťující látky (TZL) 

 Oxid uhelnatý (CO) 

 Oxid siřičitý (SO2) 

 Oxidy dusíku (NOx) 

 Těkavé organické látky (VOC) 

 Amoniak (NH3) [16] 
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3.1.1 Tuhé znečišťující látky 

 

 Tuhé znečišťující látky, známé též jako polétavý prach či prachové částice jsou velice 

závažným problémem pro Moravskoslezský kraj. Vznikají zejména při spalování, a to jak  

v průmyslu, tak i energetice, ale i například při vytápění domácností, zejména u lokálních topenišť, 

které spalují nekvalitní suroviny, tyto poté nemalou mírou přispívají k celkovému znečištění 

ovzduší. Dalším významným zdrojem prašných částic je doprava. Doprava však tyto látky nejen 

produkuje, ale i znovu víří látkami již usazenými. Situaci dokresluje i obrázek číslo 1, který 

zobrazuje situaci v Moravskoslezském kraji, kde jsou zobrazeny denní průměry polétavého prachu 

o velikosti 10 mikrometrů roku 2010. [16] 

 

Obrázek č. 3.1: Imise PM10, denní průměry roku 2010 

 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 2010 

 

 Prašné částice jsou látkou, která negativně působí na lidské zdraví, zejména ve vysokých 

koncentracích, jak se v některých lokalitách MSK vyskytují. Tyto částice způsobují zdravotní 

komplikace zejména dýchacích cest, ve spojení s ostatními látkami mohou ohrožovat zdravotní stav 
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obyvatel i rakovinou, a to s těkavými organickými látkami. V poslední době se už objevily  

i prachové částice menší než 2,5 mikrometru, které se již nezachytávají ani v plicních sklípcích, ale 

již se přenášejí díky své malé velikosti krví dále do těla. [17] 

 Tuhé znečišťující látky se označují jako PM, což je zkratka vytvořená z anglického názvu 

pro částice, a to particulate matter. Tyto částice se následně dělí dle své velikosti, a to nejčastěji dle 

klasifikace PM10, PM2,5. Čísla označují velikost částic v mikrometrech. Povolený imisní limit pro 

TZL je 50 mikrogramů na metr krychlový. Pro tento limit je stanovena možnost překročení 

maximálně 35 dní v roce. Bohužel mnohá místa Moravskoslezského kraje tento limit mají vyčerpán 

již v první čtvrtině roku. Z míst, kde byly limity překročeny nejčastěji lze uvést Bohumín-165dní  

v roce byl limit překročen, či Ostrava-Radvanice-148 překročení limitu. Vývoj v MSK za poslední 

desetiletí vypovídá o tom, že do roku 2009 se situace a stav TZL výrazně snížil, i když měl občas 

kolísavou tendenci. Roku 2010 se situace oproti roku 2009 mírně zhoršila, ale stále je na lepší 

úrovni, než byly hodnoty od roku 2002 do roku 2008. Data za jednotlivé roky jsou pro lepší 

představu uvedeny v tabulce. Celkové znečištění tuhými znečišťujícími látkami produkované MSK 

není zanedbatelné ani v rámci celé ČR, jelikož MSK vytváří desetinu z celkových emisí ČR. [16] 

Tabulka č. 3.1: Emise tuhých znečišťujících látek v MSK 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 

(kt)  

8,00 8,59 8,42 7,60 7,76 9,09 8,38 6,52 6,70 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 2010, vlastní zpracování 

3.1.2 Oxid uhelnatý 

 

 Tento prvek je jedním z těch, které se nejčastěji podílejí na zhoršení stavu ovzduší a zároveň 

se ve znečištěném ovzduší vyskytují. Moravskoslezský kraj je známý pro svou intenzivní lokalizaci 

hutí, zejména ve městech Třinec a Ostrava, samozřejmě také Bohumín. V těchto třech městech se 

nacházejí železárny-Třinecké železárny, ArcellorMittal a ŽDB. Právě při výrobě železa vznikají 

škodlivé látky a toto odvětví největším podílem produkuje oxid uhelnatý. Ten vzniká právě při 

procesech v průmyslu a také procesech biologických, ale i při nedokonalém spalování uhlíkatých 

materiálů. [18] 

 Oxid uhelnatý může ve vysoké koncentraci způsobit i smrt, v takových koncentracích se 

však v ovzduší neobjevuje. Obyvatelé jsou nejčastěji ovlivněni jeho nízkou koncentrací při 

znečištěném ovzduší, kdy se mohou cítit unaveni, lidé s poruchami kardiovaskulárního systému 

mohou pociťovat bolest v oblasti hrudníku. Vyšší koncentrace působí celkově na chování člověka, 
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způsobuje závratě, nevolnost, ale negativně ovlivňuje i zrak, chování a zhoršuje funkce již 

zmíněného kardiovaskulárního systému, k čemuž se celkově připojují i poruchy nervového 

systému. [18] 

 Maximální denní klouzavý průměr za osm hodin je zákonem stanoven na 10 miligramů na 

metr krychlový. Tento limit nebyl roku 2010 překročen, došlo však k opětovnému vzrůstu 

vypouštění této škodliviny. V období 2002-2004 hodnoty CO vzrůstaly, roku 2005 následovalo 

snížení a opětovný růst až do roku 2007, kdy hodnot CO opět klesaly, až do roku 2010, kdy byl 

zaznamenán opět vzrůst těchto hodnot, což bylo způsobeno rozšířením výroby surového železa, 

která se na produkci tohoto prvku výrazně podílí. Vývoj hodnot a vzrůst hodnot CO roku 2010 lze 

přehledně vidět i v tabulce emisí oxidu uhelnatého v MSK. Jak již bylo zmíněno, z důvodu husté 

lokalizace železárenského průmyslu a zaměření MSK na výrobu železa, je způsobeno, že tento 

sektor se podílí na tvorbě CO z cca 85%, zatímco průměr ČR se blíží 40% a na produkci oxidu 

uhličitého se v jiných oblastech státu výrazně podílejí i jiné sektory. [16] 

 

Tabulka č. 3.2: Emise oxidu uhelnatého v MSK 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 

(kt)  

152,6 164,0 167,4 150,7 156,0 182,0 139,4 127,5 148,5 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 2010, vlastní zpracování 

 

3.1.3 Oxid siřičitý  

 

 Tento znečišťující prvek má v současné době, oproti předchozím rokům, výrazně nižší 

hodnoty, proto již ani nepůsobí takové problémy. Vzniká zejména při spalování hnědého uhlí či 

topné oleje, dalo by se v podstatě říci u všech provozoven spalujících suroviny, kde se vyskytuje  

i síra. Problémem však může být produkce  SO2  při vytápění domácností. Lokální topeniště, při 

současném trendu růstu cen ekologicky přijatelných surovin k vytápění, mohou přecházet na 

levnější varianty vytápěcích surovin, a to zejména uhlí, při jehož spalování SO2 vzniká. Problémy 

může způsobovat  SO2 při reakci s vodou, kdy sloučením těchto dvou látek vzniká kyselina sírová, 

což lze následně vykládat jako kyselé deště. Největší problém působily kyselé deště v 90. letech, 

kdy velice negativně zapůsobily na lesní porosty, zejména v oblasti Krušných a Jizerských hor. [18] 

 Oxid siřičitý působí zejména na dýchací cesty. Ve spojení s dalšími látkami, zejména při 

inverzích, dráždí sliznice a tyto látky následně mohou vyvolávat respirační onemocnění. Nejvyšší 
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koncentrace, jež se v běžných situacích nevyskytují, mohou vyvolávat i poškození dýchacích cest  

a plic. [18] 

 Oxid siřičitý v současné době již v Moravskoslezském kraji nepůsobí tak velké problémy, 

jako v předcházejících desetiletích, a to zejména díky legislativě přijaté v 90. letech, která 

nařizovala snížení vypouštěných koncentrací oxidu siřičitého zavedením přísných limitů. Tuto 

podmínku podniky a subjekty SO2 vypouštějící splnily instalací odsiřovacích filtrů. Tímto se od  

90. let o mnoho snížilo množství vypouštěného SO2 a tím i znečisťování ovzduší touto látkou. Pro 

SO2 je stanoven limit je 125 mikrogramů za den, přitom tento limit může být překročen pouze  

3 krát za rok. Tento denní limit byl roku 2010 v MSK překročen pouze na měřící stanici v Karviné, 

ale jen jeden den v roce, čímž je stále splněna podmínka limitů. Limit pro 1 hodinu je 350 

mikrogramů, a tento limit smí být překročen 24 krát za rok. Hodinový limit byl jednou překročen 

pouze na měřící stanici ve Frýdku - Místku, čímž také nebyl překročen roční limit 24 překročení. 

Od roku 2002 do roku 2007 se množství vypouštěného SO2 mírně zvyšovalo, nebyly to však 

výrazné vzrůsty emisí této látky, ale hodnota vypouštěné látky se stále pohybovala kolem 29,5 

kilotun ročně, roku 2008 byl zaznamenán výrazný pokles vypouštění SO2, a to o více než 7 kt. 

Pokles trval i roku 2009. Rok 2010 však znamenal mírný nárůst hodnot, což může být způsobeno 

právě používáním nevhodných surovin k vytápění malých zdrojů, tedy domácností. Celkově však 

nutno uvést, že roku 2010 nebylo v MSK zaznamenáno žádné roční překročení stanovených limitů 

SO2. Vývoj v MSK uvádí následující tabulka. [16], [19]  

Tabulka č. 3.3: Emise oxidu siřičitého v MSK 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 

(kt)  

28,78 29,61 29,05 29,62 29,62 30,38 23,10 22,04 22,19 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 2010, vlastní zpracování 

 

3.1.4 Oxidy dusíku 

 

 Oxidy dusíku označují celou skupinu látek, a to oxid dusný, oxid dusnatý, oxid dusičitý  

a oxid dusičný. V nejvyšších koncentracích této skupiny se vyskytuje oxid dusnatý a dusičitý. Na 

produkci těchto škodlivin se podílí zejména provoz motorových vozidel, ale k producentům těchto 

látek lze také zařadit velké zdroje, kde dochází ke spalování a s malým spolupodílem vznikají oxidy 

dusíku i při chemických procesech. Nejen oxid siřičitý, ale i oxidy dusíku se podílejí na tvorbě 

kyselých dešťů. [18] 
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 Ze skupiny oxidů dusíku je nejvíce nebezpečný právě oxid dusičitý, který se dýcháním 

dostává do dýchacích cest. Na rozdíl od jiných škodlivých látek, se dostává CO2 až do dolních cest 

dýchacích, kde přechází do krve a přeměňuje se na dusičnany a dusitany, které putují spolu s krví 

dále do těla a negativně ovlivňují zdravotní stav lidí. Oxidy dusíku představují ohrožení zejména 

pro osoby, které mají slabší imunitu, či nejsou zdravé, taktéž je nebezpečné, pokud oxidy dusíku 

působí dlouhodobě, poté mohou způsobit i otravu. [18] 

 Oxidy dusíku jsou skupinou pro škodlivé látky, které nevykazují pokles, jako mnohé jiné 

škodliviny. Jejich nárůst může být způsoben zejména narůstajícím počtem automobilů a růstem 

intenzity dopravního provozu. Proto jsou oxidy dusíku ohroženy zejména města, která mají na svém 

území významné dopravní uzly a komunikace, ale i místa s velkými zdroji, kde probíhá spalování. 

Limit stanovený pro oxid dusičitý je pro jednu hodinu 200 mikrogramů na metr krychlový, přičemž 

smí být překročen pouze 18 krát za rok. Limit pro kalendářní rok je 40 mikrogramů na metr 

krychlový. Hodnoty v MSK byly od roku 2002 na přibližně stejné hladině, i když s mírnými 

výkyvy jak kladnými, tak zápornými až do roku 2007. Rok 2008 znamenal významný pokles těchto 

škodlivin, který pokračoval i roku 2009. Rok 2010 však přinesl opětovný nárůst těchto škodlivin, 

vzrůst však již nepřekonal vysoké hodnoty, které byly vykazovány do roku 2007. Mírné výkyvy lze 

vidět v tabulce oxidů dusíku v MSK. Roku 2010 došlo k překročení pouze na stanici Ostrava-

Českobratrská, která je umístěna v dopravně vytížené lokalitě. K překročení došlo jak v ročním 

průměru, tak i v průměru hodinovém, kde byl limit překročen dvakrát, čímž nebyl překročen 

přípustný počet překročení hodinového limitu, jenž je stanoven na počtu 18. [16] 

Tabulka č. 3.4: Emise oxidů dusíku v MSK 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 

(kt)  

32,95 33,75 33,00 34,07 32,03 32,25 28,96 26,88 27,70 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 2010, vlastní zpracování 

 

3.1.4.1 Těkavé organické látky  

 

 Těkavé organické látky jsou látky, se kterými se můžeme setkat i v běžné denní spotřebě 

každého člověka, jsou obsaženy v kosmetice, ale i v různých barvách a ředidlech, atd. Největší 

podíl na vypouštění do ovzduší však má motorová doprava, kdy při spalování pohonných látek 

vznikají i těkavé organické látky a následně chemický průmysl, při jehož procesech tyto látky 

vznikají. Nejvýznamnější zdrojem, který se na produkci VOC v Moravskoslezském kraji podílí, 
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jsou malé zdroje znečišťování, mezi které lze zařadit i lokální topeniště a domácnosti. [20]  

 Skupina těkavých organických látek může být pro lidské zdraví velice nebezpečná. Některé 

látky této skupiny mohou způsobovat rakovinu, mohou působit komplikace při reprodukci, či mít 

mutagenní účinky, to vše ale zejména při vysokých koncentracích. Při koncentracích běžných při 

špatném stavu ovzduší hrozí dráždění sliznic, zejména dýchacích cest a očí. VOC se také podílejí na 

tvorbě přízemního ozonu a na vytváření skleníkového efektu. [28]  

 Vývoj v Moravskoslezském kraji je stále klesající. Od 90. let lze v MSK pozorovat výrazný 

pokles vypouštěných těkavých organických látek, a to zejména díky legislativě určené k ochraně 

ovzduší. Od roku 2002 do roku 2010 stále probíhalo snižování vypouštěných VOC, pouze roku 

2006 hodnota VOC mírně vzrostla, poté však následoval návrat ke klesající tendenci této látky.  

V období 2002-2010 klesla hodnoty vypouštěných těkavých organických látek o více než 5 kilotun, 

konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce Emisí těkavých látek v MSK. [16] 

Tabulka č. 3.5: Emise těkavých organických látek v MSK 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 

(kt)  

21,14 20,43 18,83 18,56 18,74 18,11 17,47 16,65 15,81 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 2010, vlastní zpracování 

3.1.5 Amoniak 

 

 Na produkci amoniaku se podílejí zejména zemědělské firmy a zemědělská družstva, jelikož 

amoniak je uvolňován do atmosféry nejčastěji rozkladem živočišných biologických odpadů, které 

probíhá jistými procesy za pomoci dalších organismů. Do ovzduší se amoniak dostává i používáním 

nevhodných hnojiv v zemědělství. Tato skupina má tedy jako malé zdroje znečišťování největší 

podíl na vypouštění amoniaku do ovzduší. Amoniak může negativně působit na lidské zdraví, a to 

zejména drážděním sliznic. [21]  

 Maximální hodnoty amoniaku v ovzduší byly naměřeny roku 2003, kdy přesahovala 

hodnota 4 kt, následoval pokles hodnot, až do roku 2009, kdy hodnota NH3 opět vzrostla a růst 

pokračoval i roku 2010, jak je zřetelné i z tabulky Emise amoniaku v MSK. Vzrůst hodnot byl 

zaznamenán pouze u skupiny malých zdrojů znečišťování, v ostatních skupinách množství 

vypouštěného amoniaku pokleslo. [16] 
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Tabulka č. 3.6: Emise amoniaku v MSK 

Roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 

(kt)  

3,17 4,36 3,97 3,85 3,68 3,67 3,49 3,69 3,88 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 2010, vlastní zpracování 

 

V následující tabulce jsou uvedeny limity pro všechny podstatné škodliviny, dle přijaté legislativy 

pro přehlednější orientaci v hodnotách limitů a maximálních tolerovaných počtech překročení 

limitů za rok. 

 

Tabulka č. 3.7: Přehled imisních limitů   

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního 

limitu (µg/m3) 

Max. tolerovaný počet 

překročení limitu za 

rok 

Oxid siřičitý-SO2 1 hodina 350 24 

 24 hodin 125 3 

Polétavý prach-PM10 1 hodina 50 35 

 Kalendářní rok 40 - 

Oxid dusičitý-NO2 1 hodina 200 18 

 Kalendářní rok 40 - 

Olovo-Pb Kalendářní rok 0,5 - 

Oxid uhelnatý-CO Max. denní 8hodinový 

klouzavý průměr  

10 - 

Benzen Kalendářní rok 5 - 

Zdroj: ČHMU, vlastní zpracování 

 

3.2 Stav a vývoj ovzduší v kraji 

 

 Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji je značným problémem, který by neměl být 

přehlížen. Současné snahy o řešení nadměrného znečištění ovzduší v kraji nejsou dostatečně účinné. 

I přes snahu ministra životního prostředí o nápravu této situace a přijetí novely zákona na ochranu 

ovzduší, hodnoty na měřících stanicích neklesají, v mnoha případech dokonce rostou.  

            Následující tabulky zachycují hodnoty maximálních koncentrací a počty překročení limitů  

v obdobích 2009-2012 na měřících stanicích v MSK, kde byl počet překročení nejvyšší. Je třeba 

dodat, že pokud by byly tabulky zaměřeny na celou Českou republiku, pořadí lokalit se mnoho 
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nezmění a stanic s překročenými limity z ostatních krajů již moc nepřibude, jelikož situace je 

opravdu nejhorší v MSK. 

Tabulka č. 3.8: Znečištění PM10 v Moravskoslezském kraji roku 2009 

Pořadí Lokalita Počet 

překročení 

Maximální koncentrace (µg/m3) 

1 Bohumín 136 310 

2 Věřňovice 124 298,4 

3 Český Těšín 118 221 

4 Ostrava - Bartovice 113 180,3 

5 Ostrava-Přívoz 111 240,8 

6 Orlová 106 178,7 

7 Karviná 104 236,8 

8 Havířov 100 228,3 

9 Ostrava – Českobratrská (hot spot) 98 224 

10 Karviná - ZÚ 97 214 

11 Ostrava - Fifejdy 91 207,8 

12 Ostrava - Zábřeh 89 213,4 

13 Frýdek - Místek 69 203,9 

14 Ostrava – Mariánské hory 65 126,4 

15 Studénka 64 205,5 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní zpracování 

 

 Tabulka zachycuje 15 stanic MSK, kde byly překročeny limity pro polétavý prach v pořadí 

dle počtu překročení tohoto limitu. Na prvním místě je lokalita Bohumín, na druhém místě lokalita 

Věřňovic, která je v bezprostřední blízkosti města Bohumín, což vypovídá o opravdu špatném stavu 

ovzduší ve městě Bohumín a potřebě jej řešit, jelikož v Bohumíně nebyl jen nejčastěji překročen 

limit, ale je i místem, kde byla největší koncentrace polétavého prachu v MSK, a to 310 µg/m3, 

následná nejvyšší hodnota taktéž pochází z Věřňovic .  
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Tabulka č. 3.9: Znečištění PM10 v Moravskoslezském kraji roku 2010 

Pořadí Lokalita Počet 

překročení 

Maximální koncentrace (µg/m3) 

1 Bohumín 165 455,7 

2 Ostrava - Bartovice 148 383,3 

3 Věřňovice 147 567,9 

4 Karviná 132 417,3 

5 Ostrava - Fifejdy 126 456 

6 Český Těšín 123 533 

7 Ostrava-Přívoz 119 461 

8 Orlová 117 405 

9 Havířov 114 533,5 

10 Ostrava - Zábřeh 110 552,6 

11 Ostrava - Českobratrská 100 268 

12 Frýdek - Místek 91 509 

13 Třinec - Kanada 89 403,5 

14 Ostrava - Poruba 79 424 

15 Ostrava – Mariánské hory 77 334,1 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní zpracování 

 

 Tabulka znečištění polétavým prachem z roku 2010 vypovídá o zhoršujícím se stavu  

v Moravskoslezském kraji. Oproti roku 2009 stouply jak počty překročení, tak i maximální 

koncentrace polétavého prachu. V některých lokalitách, například Ostrava – Zábřeh, Havířov, 

Frýdek – Místek,  atd., vzrostly hodnoty maximálních koncentrací o více než 300 µg/m3 vzhledem  

k roku 2009, což je nezanedbatelný vzrůst, stejně jako jsou nezanedbatelné i počty dnů, o které 

vzrostly počty překročení limitů. I v roce 2010 byl nejčastěji limit překročen na stanici Bohumín, 

následovala Ostrava – Bartovice a na třetí místo se přesunuly Věřňovice, což ale není způsobeno 

poklesem počtu překročení či snížením maximální koncentrace, ale tím, že v roce 2010 byl  

v Ostravě – Bartovicích limit překročen 148 krát, což je o den více, než tomu bylo ve Věřňovicích. 

Závěrem lze k tabulce dodat, že hodnoty max. koncentrací a počty dnů, kdy byly limity překročeny, 

na všech stanicích vzrostly. 
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Tabulka č. 3.10: Znečištění PM10 v Moravskoslezském kraji roku 2011 

Pořadí Lokalita Počet překročení Maximální koncentrace (µg/m3) 

1 Český Těšín 127 221 

2 Karviná-ZÚ 126 296 

3 Bohumín 119 278,2 

4 Ostrava-Radvanice ZÚ 118 185,1 

5 Věřňovice 111 280,2 

6 Ostrava-Mariánské hory 106 199,4 

7 Karviná 98 274,7 

8 Orlová 96 227 

9 Ostrava-Českobratrská 95 188 

10 Ostrava-Přívoz 94 220,3 

11 Havířov 91 257,4 

12 Ostrava-Fifejdy 86 224,8 

13 Ostrava-Zábřeh 78 220,1 

14 Frýdek-Místek 76 231,3 

15 Třinec-Kosmos 72 211,3 

Zdroj: ČHMU, vlastní zpracování 

 

 Z této tabulky vidíme množství překročení limitů pro polétavý prach o velikosti  

10 mikrometrů v roce 2010 pouze v Moravskoslezském kraji. Pokud by byly přidány hodnoty roku 

2010 za celou Českou republiku, tuto tabulku doplní do 21. místa jen 6 míst z ostatních krajů. Což 

vypovídá o tom, že situace v kraji je opravdu kritická a vyžaduje si řešení. První tři místa 

vypovídají o tom, že nejčastěji jsou překračovány limity v okrese Karviná. Celkově lze zhodnotit, 

že nejčastěji jsou překračovány limity v okrese Karviná, následuje okres Ostrava a na posledních 

místech této tabulky je dvěma stanicemi zastoupen okres Frýdek - Místek. Lokality Českého Těšína  

a Karviné překročily limit celkem shodně-127 a 126 krát. Maximální koncentrace byla naměřena 

taktéž v Karviné, a to 296 µg/m3, následují stanice Věřňovice - 280,2 µg/m3 a Bohumín-278,2 

µg/m3, což vypovídá o tom, že situace v Bohumíně a jeho jednotlivých částech je opravdu vážná  

a znečištěné ovzduší tam je celkem častým problémem. 
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Tabulka č. 3.11: Znečištění PM10 České republice v období 1. 1. 2012-13. 4. 2012 

Pořadí Lokalita Počet překročení Maximální 

koncentrace 

(µg/m3) 

1 Ostrava-Radvanice ZÚ 52 280,7 

2 Věřňovice 50 503,1 

3 Bohumín 45 368,7 

4 Orlová 43 397,6 

5 Karviná 42 361,1 

6 Český Těšín 42 316,9 

7 Havířov 38 359,7 

8 Ostrava-Přívoz 38 247,7 

9 Brno-Střed 37 150,1 

10 Kladno-Švermov 36 146,5 

Zdroj: ČHMU, vlastní zpracování 

 

 Tato tabulka zachycuje situaci v celé České republice za období 1. 1. 2012-13. 4. 2012  

a znázorňuje pouze stanice, na kterých již bylo do data 13. 4. 2012 zaznamenáno překročení limitu 

PM10 . Jak je patrno z tabulky, i v části roku 2012 jsou na prvních příčkách pouze lokality 

Moravskoslezského kraje. Až na devátém a desátém místě se vyskytují stanice v místech, které se 

nenalézají v Moravskoslezském kraji. Velice znepokojující jsou hodnoty maximálních koncentrací, 

které citelně přesahují hodnoty loňské, kdy ani jedno měření nepřekročilo hodnotu 300 µg/m3. Roku 

2012 je překročena i hodnota 500 µg/m3, a to na měřící stanici Věřňovice, která leží na území obce 

Dolní Lutyně, jež přímo hraničí s městem Bohumín, a tedy může vypovídat i o stavu ovzduší ve 

městě Bohumín. Znepokojivé jsou však i hodnoty na dalších stanicích, které přesahují hranici 350 

µg/m3-Orlová, Bohumín, Český Těšín, Havířov. Vzhledem k tomu, že hodnocení není ani za 

polovinu roku 2012 a maximální naměřené koncentrace již převyšují loňské hodnoty, taktéž že na 

deseti místech jsou překročeny maximální povolené počty dní, kdy mohou být překročeny 

stanovené limity, lze říci, že situace v MSK je opravdu špatná. 

3.3 Dobrovolné dohody Ministerstva životního prostředí s podniky Moravskoslezského 

kraje 

 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky má zájem řešit špatnou kvalitu ovzduší 

MSK i spoluprací s významnými podniky této lokality, které se na znečištění významnou měrou 

podílejí. K dosažení lepší kvality ovzduší a celkově lepšího stavu životního prostředí proto byly 

podepsány dobrovolné dohody mezi MŽP a podniky BorsodChem a ArcelorMittal, které se 

nacházejí na území města Ostravy, kde je situace jedna z nejhorších v kraji a které ovlivňují ovzduší 
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nejen ve městě Ostravě. 

 Podstatou dohod je celkově přispět k lepšímu životnímu prostředí pro obyvatele 

Moravskoslezského kraje, čehož má být dosaženo snížením celkového vypouštěného znečištění již 

dříve jmenovanými podniky, bez toho, aby byla ohrožena jejich konkurenceschopnost a tak, aby vše 

bylo uskutečněno v mezích platné legislativy. [22], [23] 

3.3.1 Dohoda se společností BorsodChem MCHZ, s. r. o.  

 

 Společnost BorsodChem se v dohodě zavazuje ke snížení celkového znečištění ovzduší, 

kterého bude dosaženo přijatelnou cestou jak pro společnost samotnou, tak pro Ministerstvo 

životního prostředí. K tomu, aby bylo dosaženo snížení vypouštěného znečištění, které povede  

k celkovému zlepšení stavu životního prostředí, jsou na straně společnosti vytýčeny tyto hlavní 

zásady a závazky: 

3.3.1.1 Podpora ozdravných pobytů dětí 

 

 Firma bude přispívat na ozdravné pobyty dětí z MSK, a to v závislosti na velikosti svého 

vypouštěného znečištění, kdy za každou tunu jednotlivé škodliviny, které je v dohodě vymezena, 

odvede do příslušného fondu 1000 Kč. [22] 

3.3.1.2 Údržba komunikací a zeleně 

 

 Firma bude udržovat zeleň a komunikace v rámci areálu společnosti s příslušnými 

vymezenými finančními prostředky. [22] 

3.3.1.3 Snížení společností vypouštěných škodlivých látek 

 

 Společnost BorsodChem se zavazuje ke snížení vypouštěných emisí ke konečnému datu  

31. 12. 2011, a to tak, aby oproti roku snížila emise benzenu o 15% a emise oxidů dusíku o 5%. [22] 

3.3.1.4 Provádění ekologického auditu 

 

 Pomocí provádění pravidelného ekologického auditu bude společnost zjišťovat nové 

možnosti, jak omezit vypouštění plynných škodlivin a úniky pachových látek. [22]   

 

3.3.1.5 Závazek rozvoje a provozu společnosti dle dobrovolných norem 

 

 BorsodChem chce nadále rozvíjet, provozovat a vést svůj provoz tak, aby byl v souladu  

s normami ISO 14001 a ISO 9001. [22] 
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3.3.1.6 Závazek snižování výrobních vstupů a výstupů odpadů 

 

 Závazek provozovat firmu a zavést taková opatření tak, aby mohly být snižovány vstupy 

výrobních prostředků a dle svých možností snižovat i množství produkovaného odpadu. Vše tak, 

aby to bylo ekonomicky výnosné. [22] 

3.3.1.7 Informování o dohodě 

 

 Společnost bude informovat jak své zaměstnance, tak i širší okolí o dohodě samotné, tak aby 

byla vzata na vědomí nejen zaměstnanci, ale i občany, kteří jsou jí ovlivňováni. [22] 

 

 Ke splnění samotné dohody však nejsou vymezeny jen závazky společnosti BorsodChem, 

ale i závazky Ministerstva životního prostředí ČR, které mají dopomoct ke splnění závazků 

společnosti samotné, ale mají přispět i k celkovému cíli, a to snížení znečištění ovzduší na území 

MSK. Mezi závazky MŽP se řadí zabezpečení bezproblémového průběhu organizace a zajištění 

ozdravných pobytů a jejich podpora, zabezpečení příznivého přijímání projektů v rámci Operačního 

programu životní prostředí, podpora financování zdrojů vytápění domácností pečlivých k životnímu 

prostředí, včetně propagace této akce, podpora a tvorba možností zavedení nízkoemisních zón ve 

městech, zohlednění závazků dohody při legislativních procesech České republiky, pomoc v oblasti 

metodických pokynů společnosti BorsodChem v případech změn integrovaných povolení  

a podávání informací této společnosti o jednáních v oblasti ochrany ovzduší v rámci česko-polské 

spolupráce. Pro tuto dohodu musí být zajištěná i patřičná publicita, která obeznámí veřejnost jak  

s obsahem dohody, tak průběhem jejího plnění atd. [22] 

 Samotná dohoda bude hodnocena každý rok, a to do 1. 3., do kdy se bude hodnotit rok 

předcházející. Dohoda je uzavřena mezi společností BorsodChem a MŽP na dobu určitou, a to do 

konce roku, tedy do 31. 12. 2015. [22] 

3.3.2 Dohoda se společností ArcelorMittal Ostrava, a. s.  

 

 Dohoda s podnikem ArcelorMittal, které má svou provozovnu taktéž na území města 

Ostravy má shodný cíl, jako dohoda se společností BorsodChem, a to snížení vypouštěného 

znečištění, které se spolupodílí na celkovém špatném stavu ovzduší v Ostravě a jejím okolí. Má  

i přibližně stejnou podobu, a to zejména vytýčení závazků jak společnosti ArcelorMittal, tak  

i závazky a přísliby MŽP, které k celkovému cíli dohody mají dopomoct a snahu o lepší ovzduší 

ještě více podpořit a vytvořit k jeho dosažení adekvátní podmínky a cesty. Mezi závazky 

ArcelorMittal patří zejména: 
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3.3.2.1 Podpora ozdravných pobytů dětí z MSK 

 

 Firma bude přispívat na ozdravné pobyty dětí z Moravskoslezského kraje, a to do Státního 

fondu životního prostředí. Výše příspěvků bude pro firmu klesat v závislosti na snížení 

vypouštěného množství škodlivin. [23] 

3.3.2.2 Podpora úklidu komunikací města Ostravy 

 

 Společnost darovala Technickým službám Slezské Ostravy vůz určený k úklidu komunikací, 

čímž má být sníženo znovuzviřování prašných látek. Na provoz tohoto vozu bude ArcelorMittal  

i v následujících obdobích přispívat. [23] 

3.3.2.3 Snížení vypouštění tuhých znečišťujících látek 

 

 Tuhé znečišťující látky jsou látkou, na které se ArcelorMittal podílí podstatnou částí. Proto 

je snižování emisí těchto látek věnováno hned několik závazků této dohody. Společnost se zavazuje 

snižovat TZL instalací prachových filtrů, a to na úseku aglomerace železné rudy, také se zavazuje 

snižovat emise fugitivních tuhých znečišťujících látek pocházejících z chlazení vysokých pecí. Do 

svých závazků zahrnuje i intenzifikaci odlučování TZL z odpadní vzdušiny. Tato opatření mají vést 

k tomu, aby bylo dosaženo snížení vypouštění tuhých znečišťujících látek pod limit 20 mikrogramů 

na normativní metr krychlový. [23] 

3.3.2.4 Opatření pro koksárenské baterie 

 

 Závazek postupovat v případě výstavby nových koksárenských baterií tak, aby byly splněny 

nejpřísnější požadavky na ochranu ovzduší, aby byly postaveny dle nejnovějších technologií a tedy 

i následně ekologicky a pro životní prostředí šetrně provozovány, stejně tak i u oprav stávajících 

koksárenských baterií, kde musí být zajištěny i jejich pravidelné kontroly. [23] 

3.3.2.5 Závazek snížení či odstranění znovu zvířené prašnosti 

 

 Snížení, v nejlepším případě odstranění sekundární prašnosti, která vzniká zejména  

v některých částech výroby, taktéž pečlivé zajištění přepravy surovin, a to jak v rámci silniční, tak 

železniční dopravy tak, aby i při dopravě byly v nejmenší možné míře vířeny prachové částice. [23]  

3.3.2.6 Odstavení tandemové ocelárny 

 

 Závazek odstavení tandemové ocelárny a její nahrazení přijatelnými kyslíkovými 

konvertory. [23] 
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3.3.2.7 Dodržování norem 

 

 Závazek k dodržování norem ISO 14001 a provoz dle této normy. [23] 

3.3.2.8 Závazek snižování vstupů a odpadních výstupů 

 

 Společnost má zájem na vyhledávání opatření, která povedou ke snížení vstupních faktorů 

nutných k výrobě, stejně jako ke snížení vypouštěných odpadů, však jen tak, aby to pro ni bylo 

ekologicky výhodné. [23] 

3.3.2.9 Informování a kompenzační opatření 

 

 Podnik bude své zaměstnance motivačně informovat o obsahu a uzavření dohody. Součástí 

dohody je i závazek ArcelorMittal provádět v rámci svého rozvoje a budoucího vývoje 

kompenzační opatření. [23] 

 

 K dosažení těchto závazků a dohody je však nutná součinnost správních orgánů, které 

dopomohou ke splnění některých závazků, zejména tak, že vytvoří podmínky pro jejich realizaci,  

a to hlavně vydáním povolení, či urychlením procesů EIA. 

 Jak již bylo podotknuto, své závazky v dohodě má vymezeno i Ministerstvo životního 

prostředí. Tyto závazky se však týkají zejména toho, aby bylo co nejrychleji a nejlehčí cestou 

dosaženo závazků společnosti ArcelorMittal. MŽP se zaměřuje zejména na podporu rovného 

rozhodování a přístupu k hutím MSK, respektování kompenzačních opatření ArcelorMittal  

a opatření vedoucích ke snížení emisí, podpora projektů společnosti, které povedou ke zlepšení 

stavu životního prostředí a zároveň snaha o jejich nejrychlejší řešení v zájmu ArcelorMittal, včetně 

vyjednání nejvyšší možné podpory z evropských fondů, dále zlepšení komunikace mezi podnikem 

samotným a státní správou, či například podpora a ochrana investic, které jsou v této dohodě 

uvedeny. Pro dohodu samotnou je důležitá i publicita, aby i veřejnost věděla o této dohodě, proto 

jsou v dohodě uvedeny i zásady pro publicitu. [23] 

 Stejně jako dohoda se společností BorsodChem, je i tato dohoda uzavřena na dobu určitou,  

a to do 31. 12. 2015. Pro zjištění plnění dohody budou organizovány i pravidelné schůzky aktérů 

této dohody, které povedou k vyhodnocení stavu určených závazků. Celá dohoda je vypracována  

v souladu s českou legislativou a dalšími předpisy či standarty, kterých se může týkat. Od dohody je 

však i možno odstoupit v případě porušení závazků a jejich následných nesplněních v uděleném 

čase. Tímto by mohla být celá dohoda ohrožena a byla by tedy zbytečná. Nezbývá než doufat, že 

obě strany budou plnit své závazky svědomitě v určených termínech a detailech a dohoda bude do 
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roku 2015 opravdu splněna a provedena tak, jak se obě strany zavázaly. V případě, že by od dohody 

bylo odstoupeno, zruší se dohoda celá i se všemi závazky a tedy by ani neměla žádný dopad. Což 

by v případě velice špatného stavu ovzduší a životního prostředí v Ostravě znamenalo ještě další 

zhoršení a omezení výhledu směřujícího k lepší kvalitě ovzduší a snížení inverzních dnů. [23] 
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4 Opatření ke snižování emisí na území města Bohumín 

 

 Již při vyhodnocování stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji se na předních místech 

lokalit s nejhorším ovzduším objevovalo město Bohumín a blízká obec Věřňovice. V těchto dvou 

lokalitách je kvalita ovzduší zejména v zimních měsících velice špatná a na tento stav působí 

mnoho faktorů, ale mezi ty nejvýznamnější se řadí průmysl, doprava a přenos škodlivin z okolí. 

Město Bohumín je významnou dopravní křižovatkou a oblastí, kde je intenzivně lokalizována 

průmyslová výroba, což vysvětluje právě zmíněné důvody špatné kvality ovzduší. 

4.1 Město Bohumín 

 

 Město Bohumín je městem s přibližně 22 000 obyvateli, které se nachází 

v Moravskoslezském kraji, konkrétně v okrese Karviná. V blízkosti města leží třetí největší město 

České republiky - Ostrava. Není zanedbatelná ani blízkost Polska, jelikož město leží přímo na 

hranici s Polskem. Město se skládá ze sedmi městských částí-Starý Bohumín, Nový Bohumín, 

Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Šunychl a Vrbice. Tyto městské části byly původně obcemi, ze kterých 

spojením vzniklo město Bohumín jako celek. Vývoj města lze datovat od roku 1256, kdy vznikla 

první obec-část dnešního Bohumína, a to ves Bogun. Přes určitý historický vývoj se budovalo 

město, jež získalo svou konečnou podobu roku 1974. [24] 

 Vznik Bohumína lze zaznamenat již ve 12. století, kdy se o městě hovoří zejména díky jeho 

poloze, a to na významné křižovatce obchodních cest, zejména na Solné a Jantarové stezce, které 

vedly celou Evropou. Písemnou zmínku o Bohumínu však lze ale nalézt až roku 1256, kdy se 

hovoří o části Bohumína-dnešní Starý Bohumín. Od počátku vzniku se Bohumín rozvíjel pro svou 

polohu, která byla následně výhodná i pro rozvoj průmyslu. Poloha na důležitých silničních  

i železničních tazích, blízkost polských hranic a dostatečná možnost přísunu surovin důležitá pro 

průmysl samotný. Z nejvýznamnější průmyslových podniků a zároveň znečišťovatelů ovzduší na 

území města Bohumína lze jmenovat tyto: ŽDB GROUP (Železárny a drátovny Bohumín), 

Bochemie GROUP (chemická výroba), ROCKWOOL (výroba izolací), BONATRANS GROUP 

(výroba železničních kol a dvojkolí) a například České dráhy (železniční stanice a lokomotivní 

depo. Tyto firmy jsou zároveň velmi důležitými zaměstnavateli obyvatel města Bohumína a jeho 

okolí. [24] 

 Město Bohumín chce i do budoucna využít ke svému rozvoji své výhodné polohy na 

dopravních trasách a křižovatkách, taktéž je již připraven nabídnout případným novým investorům 

prostory k výstavbě nových podniků a to zejména kolem dálnice D47, která je momentálně ve 

směru z Bohumína dále k polským hranicím v realizaci. Důležité však není jen nabídnout příhodné 
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stavební místa novým podnikům, ale také zajistit, aby nově vznikající podniky ještě více nezatížily 

životní prostředí vypouštěním svých škodlivin. Pokud bude městem Bohumín ošetřeno i toto, bude 

rozvoj opravdu pozitivní.  

4.2 Vývoj kvality ovzduší na území města Bohumín 

 

 Mnohé prameny hovoří o celkově se zlepšující kvalitě ovzduší a o postupném poklesu jeho 

znečištění. Bohužel tento fakt mnohdy neplatí, a to ani pro město Bohumín, kde lze spíše hovořit  

o kolísavé tendenci kvality ovzduší a množství znečištění, které jej ovlivňuje. Pro ilustraci je  

v následujících tabulkách uvedena i část roku 2012, konkrétně výsledky měření od 1. 1. 2012 –  

13. 4. 2012, které jsou uvedeny zejména proto, že i přes krátký časový úsek byly limity jak  

v Bohumíně, tak Věřňovicích už mnohokrát překročeny, konkrétně 45 krát v Bohumíně a 50 krát ve 

Věřňovicích. O mnoho zarážející jsou i naměřené hodnoty maximálních denních koncentrací, 

zejména ve Věřňovicích, kde již bylo dosaženo 503,1 µg/m3, což je hodnota, která byla za 

předchozích 10 let překročena pouze třikrát. Taktéž měřící stanice v Bohumíně vykazuje za část 

roku 2012 hodnotu 368,7 µg/m3, což je taktéž velmi vysoká hodnota, která byla v předchozích 

letech překonána jen třikrát, ve dvou případech ve stejných letech, jako ve Věřňovicích. Celkově 

nejvyšší hodnoty byly naměřeny roku 2006 jak v Bohumíně – 675,6 µg/m3, tak ve Věřňovicích – 

742,4 µg/m3. Nejčastěji byl povolený limit v Bohumíně překročen roku 2003, a to 178 krát, těsně 

následován rokem 2004 se 177 překročeními. Ve Věřňovicích to byl rok 2002, kdy byl od roku 

2002 do současnosti, pouze jednou překročen počet 200 překročení, konkrétně 219 překročení 

limitu během roku 2002. Situace, jak lze vidět v tabulkách, je opravdu vážná a ani z daleka nelze 

hovořit o zlepšujícím stavu ovzduší města Bohumína. [25] 

 

Tabulka č. 4.1: Vývoj PM10 na měřící stanici Bohumín 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Max 

24 h. 

konce

ntrace 

320 295 284,6 427,7 675,6 241,3 367,9 310 455,7 278,2 368,7 

Počet 

překro

čení 

limitu 

142 178 177 159 169 129 110 136 165 119 45 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.2: Vývoj PM10 na měřící stanici Věřňovice 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Max 

24 h. 

konce

ntrace 

545 418,7 288,7 434,2 742,4 291,2 394,1 298,4 567,9 280,2 503,1 

Počet 

překro

čení 

limitu 

219 169 103 126 143 112 103 124 147 111 50 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 4.1: Roční chod imisních koncentrací PM10 v okrese Karviná (2010) 

 

Zdroj: Situační zpráva k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

Moravskoslezského kraje 

Celkově nejhorší situace na Bohumínsku je zejména v zimních měsících, kdy jsou limity 

překračovány velice často, což dokládá i graf s ročním chodem imisních koncentrací PM10, který 

zaznamenává a popisuje hodnoty imisního monitoringu na 7 stanicích okresu Karviná, přičemž na 

všech byly překročeny imisní limity. Tento limit není překračován v období od května do září. Ale 

od září do dubna bývají celkově v okrese Karviná překročeny limity pro polétavý prach, což 

znamená, že situace je o to horší, jelikož dny se špatnou kvalitou ovzduší se vyskytují zejména od 
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podzimu do začátku jara. To znamená celkově náročné období nejen pro obyvatele a jejich 

organismy, ale celkově pro životní prostředí Moravskoslezského kraje. 

4.3 Přeshraniční spolupráce s Polskem   

 

 Část znečištění ovzduší Moravskoslezského kraje je způsobeno i přeshraničním přesunem 

znečištění z polské příhraniční oblasti. V této oblasti se totiž nachází mnoho průmyslových zdrojů 

znečištění ovzduší, kterému přispívá i volnější polská legislativa, která umožňuje podnikům 

vypouštět větší množství škodlivých látek, než mají povoleny podniky v České republice. 

Ministerstvo životního prostředí tedy začalo spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí  

v Polsku a svou spoluprácí chtějí docílit lepšího stavu ovzduší na obou stranách hranice, tedy jak  

v ČR, tak v Polsku. Tato spolupráce je zaznamenána i v Akčním plánu Moravskoslezského kraje 

jako jeden z úkolů a opatření, které povedou ke zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

[8], [29] 

 K práci na možnostech zlepšování stavu ovzduší v oblasti MSK s vazbou na přeshraniční 

přenos znečištění byla vytvořena pracovní skupina pro ochranu ovzduší, kde jsou zástupci jak 

České republiky, tak Polska. Tato skupina má za cíl nalezení prostředků a možností, které povedou 

ke snížení znečištění ovzduší. Tohoto budou chtít dosáhnout jak společnými projekty, 

financovanými z fondů EU, zlepšením přenosu informací mezi oběma stranami, či stanovení 

podmínek provozu podniků na obou stranách hranic. Nejdůležitější společným projektem v rámci 

česko-polské spolupráce v oblasti ochrany ovzduší je projekt Air Silesia, který probíhá od roku 

2010 a stále se snaží o změny, které povedou k lepšímu stavu ovzduší. [8],  

4.3.1 Air Silesia 

 

 Projekt Air Silesia se již od roku 2010 zabývá informováním o stavu ovzduší jak na české, 

tak polské straně hranic a to zejména z důvodu nepříznivého stavu ovzduší v tomto regionu. Projekt 

je vytvořen pro období 2010-2013, dle programovacího období EU 2007-2013, projekt však začal 

běžet až od roku 2010, kdy byl vytvořen. V současné době se již připravuje pokračování projektu 

pro období 2014-2020. [26] 
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Obrázek č. 4.2: Oblast činnosti projektu Air Silesia 

  

Zdroj: https://www.air-silesia.eu/cz/a767/Oblast_innosti.html  

 

 Česko-polská spolupráce za pomocí nástroje Interreg Česká republika, Polsko probíhá  

v česko - polském pohraničí, konkrétně v těchto českých krajích: Liberecký, Královéhradecký, 

Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský. Z polské strany jsou to tyto subregiony: jeleniogórsko 

- wałbrzyski, opolski, rybnicko - jastrzębski a bielsko - bialski.  

            Projekt Air Silesia je zaměřen na pouze na 4 kraje, a to Olomoucký, Moravskoslezský, 

rybnicko - jastrzębski a bielsko - bialski. Konkrétní zobrazení je v následující mapce, která jako 

celek zobrazuje území česko-polské spolupráce, kde je žlutou barvou zaznačen prostor, na který se 

projekt Air Silesia zaměřuje. [27] 

 Projekt se zaměřuje na vytvoření informačního systému o kvalitě a stavu ovzduší, který 

bude podávat informace občanům jak na polské, tak na české straně z této vymezené česko-polské 

lokality. Zájmem projektu je podat občanům objektivní informace o stavu ovzduší, původcích 

znečištění, či prozkoumání, zdali se na znečištění v MSK podílí i průmysl v Polsku, což jsou 

nejčastější témata diskuzí mezi občany. [26] 

 Projekt se bude zaobírat sběrem hodnot škodlivin a informací o kvalitě ovzduší v prostoru 

zájmu projektu, tato data budou následně využita k dalším procesům, analýzám, posudkům, atd., 
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které povedou k určení vlivů, včetně těch meteorologických, jenž se na kvalitě ovzduší podílejí  

a mají vliv na snižování kvality ovzduší. Následně zpracovaná data poslouží k modelování situací  

a vzájemných závislostí a vztahů znečišťovatelů ovzduší na špatné kvalitě ovzduší ve vymezené 

oblasti. Tato modelace bude vypracovávána českým matematickým modelem šíření znečištění  

a bude kontrolována, či následně potvrzena modelem polským. Výsledky následně povedou  

k vytvoření modelu, který bude schopen předpovídat nepříznivé podmínky ovzduší, zejména 

inverzní situace, jež budou území hrozit. Výsledky a výstupy však nebudou využívány pouze  

k předpovědím, ale i k definování největších zdrojů a vlivů, jenž na špatnou situaci ovzduší působí, 

což zaručí dobrou informovanost na obou stranách hranice, a to občanů, ale i odborné veřejnosti  

a státním a samosprávním orgánům, které by měly tuto záležitost řešit, což se sice děje, bohužel ne 

moc účelně. Posledním úkolem projektu pro období 2010-2013 bude zveřejnit veškeré informace  

a závěry, k nimž bylo dospěno během projektu, a to veřejnosti na obou stranách hranice. [26] 

4.4 Doprava města Bohumína 

 

 Jedním ze základních aspektů, které znečišťují ovzduší, je i silniční doprava, která zatěžuje 

životní prostředí nejen zplodinami z motorů vozidel, ale i například znovu zviřováním již 

usazeného polétavého prachu, atd. Město Bohumín leží na důležitých dopravních tratích, jak 

železničních, tak silničních. Bohumín leží na železniční křižovatce, po které je mnoho možností 

dopravy do dalších důležitých českých metropolí, ale i dále na Slovensko či Polsko. Díky napojení 

na dálnici D1, které bylo dokončeno roku 2007, se městu otevřela možnost rychlého silničního 

spojení jak s Ostravou, tak i dalšími městy Česka po páteřní dálniční síti. Roku 2012 by mělo být 

dokončeno spojení z Bohumína až k Polským hranicím. V současné době probíhá realizace tohoto 

úseku. [30], [32] 

 Nelze však opomenout roli dopravy v závislosti na kvalitě ovzduší. Při spalování  

v motorech silničních vozidel vznikají škodliviny-tuhé znečišťující látky, které nejen při provozu 

vozidel vznikají, ale jsou i znovu zvířeny, následně oxidy dusíku, těkavé organické látky, oxid 

uhličitý a další látky, které mohou ve vysokých koncentracích přímo negativně ovlivňovat lidské 

zdraví.  

 V následujících tabulkách jsou zaznamenány intenzity silniční dopravy na nejvýznamnějších 

tazích v Bohumíně, kde bylo v letech 2000, 2005 a 2010 prováděno sčítání silniční dopravy. Tato 

data vypovídají o vzrůstající tendenci intenzity dopravy na komunikacích Bohumína a tedy ještě 

větším zatížením ovzduší ve městě a následně tím i zdravotního stavu obyvatel. Situace dopravy 

města Bohumína by měla být pro svůj narůstající negativní vliv řešena, nejlépe obchvatem města, 

který by dopravu odvedl mimo město a tím ulevil permanentní zátěži životního prostředí města, 
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které je již značně ovlivněno průmyslovým znečištěním, atd. Zatížení města dopravou je také 

zřetelné z obrázku, který zachycuje situaci v roce 2010. Obrázky se situací z let 2000 a 2005 lze 

nalézt v přílohách práce. Tyto obrázky o to víc vypovídají o vlivu narůstající silniční dopravy  

a potřebě řešení této nevhodné situace. 

 

Tabulka č. 4.3: Hodnoty celkového počtu automobilů za úseky silnice číslo 67: 

Úsek/Rok 2000 2005 2010 

7-1619 2528 4507 7162 

7-1614 3402 4856 7895 

7-1612 4360 6332 5392 

7-1611 5737 4708 7363 

7-1618 5917 8101 7300 

7-1627 4420 5234 5636 

Zdroj: www.rsd.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.4: Hodnoty celkového počtu automobilů za úseky silnice číslo 471: 

Úsek/Rok 2000 2005 2010 

7-3911 5290 7050 9509 

7-3912 5290 7050 12785 

Zdroj: www.rsd.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.5: Hodnoty celkového počtu automobilů za úseky silnice číslo 46816: 

Úsek/Rok 2000 2005 2010 

7-4660 3616 3877 3261 

Zdroj: www.rsd.cz, vlastní zpracování 

 

 Nárůst dopravy v lokalitě Bohumína je opravdu znatelný. V tabulkách jsou však vyjádřené 

počty automobilů dle indikátoru RPDI, tedy roční průměr denních intenzit dopravy, které jsou 

vypočteny za 24 hodin. Indikátor zohledňuje rozdílné hodnoty intenzity dopravy v rámci průběhu 

týdne (víkendy a pracovní dny) v rámci celého roku, za který je sledován. Což však může být 

zavádějící, jelikož hodnoty v dopoledních špičkách nebo zejména v pracovních dnech během jara  

a podzimu, mohou vykazovat hodnoty o 10 - 15% vyšší než jsou hodnoty průměrné, vyjádřené  

v tabulkách. [31] 

 Úsek silnice 67 se pohybuje v intervalu 7001 – 10000, méně se vyskytují úseky s dopravou 

5001 – 7000. Silnice číslo 46816 vykazuje dle sčítání průmětný počet automobilů v rozsahu 3001 – 

http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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5000 vozů za den. Silniční úsek 471 je v Bohumíně nejvytíženější silnicí, zejména ve sčítacím 

úseku 7 – 3912, kde se průměrný denní provoz pohybuje v průměrném počtu 10001 – 15000 

automobilů za den. Všechny tyto data jsou však vypočítávána dle indikátoru RPDI a tedy mohou 

být denní počty automobilů i o mnoho vyšší, než jsou roční průměrné denní hodnoty. [33] 

 

Obrázek č. 4.3: Dopravní intenzita města Bohumína roku 2010 v grafické podobě 

 

Zdroj: www.rsd.cz 

 

Obchvat města Bohumína 

 

 S narůstající automobilovou dopravou je velice potřebná výstavba obchvatu města 

Bohumína, jelikož současná trasa silnice vede přímo centrem města, a tedy hustou bytovou 

zástavbou. Výstavba obchvatu města již probíhala, však pro špatnou finanční a ekonomickou situaci 

státu a snižování výdajů státního rozpočtu, byla výstavba roku 2011 pozastavena a došlo pouze  

k dokončení nadjezdu nad železniční tratě, které bylo pro plynulost dopravy nutné.  Od začátku 

roku probíhá jednání mezi zhotovitelem a investorem stavby o možnosti dokončen stavby obchvatu 

v určité úspornější variantě, která by obchvat uvedla do provozu a tím odvedla dopravu z města,  
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a postupem času by byly dobudovány například protihlukové stěny, atd. Dle plánu a dohody mezi 

ČR a Polskem je celkové dokončení dálnice z Bohumína do Polska plánováno na červen roku 2013, 

a to zejména z důvodu konání mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku a na Ukrajině a trasa vedoucí 

přes Bohumín dále do Polska bude jednou z možností, jak se na mistrovství dostat. Je vcelku 

paradoxní, že obchvat musí být dokončen z důvodu konání mistrovství Evropy ve fotbale  

a přepravy fanoušků této akce a nikoliv pro zachování dobrého zdravotního stavu občanů, kteří jsou 

díky silničnímu provozu vystaveni působení škodlivých látek ze silniční dopravy v bezprostřední 

blízkosti jejich bytů. [30] 

4.5 Nízkoemisní zóny 

 

 Novela zákona o ochraně ovzduší, která je prozatím stále v legislativním procesu, nově 

vymezuje i možnosti zavedení nízkmoemisních zón, o těchto zónách se hovoří i v akčním plánu 

Moravskoslezského kraje. Nízkoemisní zóny bude možné vyhlásit ve městech či obcích, které jsou 

městy lázeňskými, nachází se v nich chráněné území nebo jsou trvale vystavovány smogovým či 

inverzním situacím, respektive jsou v nich překračovány imisní limity. V těchto případech může 

obec či město vyhlásit ve vymezeném území nízkoemisní zónu – oblast, kde bude omezen vjezd 

silničních motorových vozidel, a to přijetím vyhlášky, která ji vymezuje. V této vyhlášce bude 

vymezeno území nízkoemisní zóny, vozidla, která budou mít do zóny povolen vjezd, popřípadě 

podmínky vjezdu do nízkoemisních zón v případě smogové situace, individuální povolení  

k vjezdu, atd. Nízkoemisní zóna může být vyhlášena a přijata vyhláškou pouze v případě, že bude 

možno tuto vymezenou lokalitu objet po dálnici či silnici stejné či vyšší třídy, která zajistí objízdnou 

trasu do míst, kam nebude možné pro nízkoemisní zónu dojet. Tento fakt nutnosti náhradní objízdné 

trasy již mnoha obcím a městům komplikuje možnost zavedení nízkoemisních zón. [34] 

 Pro možnosti zavedení nízkoemisních zón v 16 městech MSK byla vypracována studie 

proveditelnosti. Při následném hodnocení studie bylo konstatováno, že nízkoemisní zóny mohou za 

stávající situace vzniknout v 6 městech z 16 zkoumaných. Jsou to Ostrava, Opava, Český Těšín, 

Třinec, Frýdek – Místek a Nový Jičín, v posledních dvou jmenovaných po dokončení 

připravovaných dopravních staveb. [35] 

 Město Bohumín za současné situace nízkoemisní zónu vyhlásit nemůže, zejména proto, že 

byla zastavena výstavba jeho obchvatu, což brání tomu, aby město při vyhlášení nízkoemisní zóny 

nabídlo objízdnou trasu po dálnici či silnici stejné nebo vyšší třídy. Aby nízkoemisní zóna mohla 

být vyhlášena, bylo by nutné dokončit přeložku silnice I/67, kterou by vznikl východní obchvat 

města, a automobily by nemusely procházet centrem města. Studie proveditelnosti nízkoemisních 

zón v Moravskoslezském kraji navrhuje po dokončení přeložky komunikace I/67 pro zavedení 
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nízkoemisní zóny tuto trasu: silnice II/647, přeložka silnice I/67, ulice Jana Palacha, Štefánikova,  

9. května, Jeremenkova a Drátovenská. Tato trasa by umožňovala nabídnout motoristům objízdnou 

trasu nízkoemisní zóny stejné nebo vyšší kategorie a zároveň by tvořila hranici nízkoemisní zóny 

města Bohumína. Toto je však jen výhled do budoucna. V současné době není možnost zavedení 

nízkoemisní zóny v městě Bohumín a tato možnost se i díky současné ekonomické situaci nezdá ani 

moc optimistická pro blízkou budoucnost. Možnost zavedení nízkoemisních zón tedy městu 

Bohumín v současnosti nemůže pomoct od špatné kvality ovzduší, na kterém se automobilová 

doprava nezanedbatelně podílí a celkově způsobuje špatný stav životního prostředí ve městě. [35] 

4.6 Lokální topeniště 

 

 Vytápění domácností je nezanedbatelným aspektem působícím na stav ovzduší a jeho 

špatnou kvalitu. V různých zdrojích se uvádí, že v Moravskoslezském kraji se podílí na celkovém 

znečištění ovzduší až 20 – 25 % právě lokální topeniště. Tento podíl ale bývá o mnoho vyšší  

v oblastech menších obcí a vesnic, kde si domácnosti své vytápění zabezpečují samy a stav ovzduší 

v těchto oblastech se svou špatnou kvalitou vyrovná průmyslovým oblastem. Lokální topeniště 

ovlivňují kvalitu ovzduší zejména používaným palivem. Nejméně škodlivé pro ovzduší a životní 

prostředí je používání plynu, následně, již s o mnoho vyššími hodnotami vypouštěných tuhých 

látek, černé uhlí, palivové dříví a na pomyslném vrcholu nejškodlivější suroviny k vytápění se 

umisťuje hnědé uhlí. Zcela nepřípustné je spalování odpadů a plastů, jejichž spalováním vzniká 

mnoho nebezpečných látek, často i životu nebezpečných (např.:dioxiny, sloučeniny chlóru, styren, 

oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry, tuhé znečišťující látky, atd.). Hodnoty vypouštěných látek  

a škodlivin také záleží na stáří kotle a způsobu, kterého využívá k vytápění, frekvence seřizování  

a kontrol kotlů a mnoho dalších aspektů. [36], [37] 

 Kvalita ovzduší města Bohumín není v podstatné míře ovlivňována lokálními topeništi, 

jelikož centrum města, kde je stav ovzduší nejhorší, je v drtivé většině případů napojeno na dálkový 

způsob vytápění, a domácnosti si tedy nemohou zabezpečovat vytápění samy a tím negativně 

ovlivňovat ovzduší ve městě. Jistá část rodinných domů a bytů si zabezpečuje své vytápění sama, 

ale tento počet již v tak vysoké míře neovlivňuje stav ovzduší, ale i tyto domy se mohou 

spolupodílet na znečišťování, zejména proto, že u mnoha obyvatel není dobrá sociální situace, která 

by jim dovolovala vytápění domovů kvalitními palivy a domácnosti následně spalují i odpady  

a další materiály, ke kterým mají přístup. Kvalita ovzduší v Bohumíně ale není lokálními topeništi 

podstatně ovlivněno, právě z důvodu napojení na dálkové vytápění. 
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4.7 Iniciativy řešící kvalitu ovzduší 

 

 V oblasti ochrany ovzduší vzniklo, zejména na Ostravsku, mnoho iniciativ, které se snaží 

svou činností přispět ke zlepšení špatného stavu ovzduší Moravskoslezského kraje. Z těchto 

iniciativ jsou nejvýznamnější: Dýcháme to, čím topíme a Čisté nebe.  

4.7.1 Dýcháme to, čím topíme 

 

 Pro zmenšení vlivu lokálních topenišť na celkovém špatném stavu ovzduší vylo vytvořeno 

několik iniciativ, které se na tuto oblast zaměřují, většina z nich je zaměřena pouze na konkrétní 

oblasti a obce, například na Radvanice a Bártovice, pro které je vytvořeno sdružení Vzduch. Pro 

celou oblast severní Moravy vznikla iniciativa Topíme správně, která se zaměřuje na lokální 

topeniště. V domácnostech se mnohdy k vytápění používají materiály, které svým spalováním 

vytvářejí mnoho škodlivin a znečištění. Tato skutečnost nemalým podílem ovlivňuje negativní stav 

ovzduší Moravskoslezského kraje, dokonce je jedním z vlivů, které nejvíce působí na stav obyvatel.  

             Projekt Dýcháme to, čím topíme, si dává za cíl docílit toho, aby se obyvatelé zamýšleli nad 

svým spolupodílem na znečištěném ovzduší a připustili si, že i oni přispívají k celkovému špatnému 

stavu ovzduší. Jeho cílem je také přimět obyvatele MSK k tomu, aby přemýšleli o tom, jak mohou 

vlastní činností přispět ke zlepšení stavu ovzduší v místě jejich života. K tomuto účelu jsou i 

vytvořeny akce projektu, například mítinky, kampaně a Týden za čisté ovzduší, který v různých 

městech Moravskoslezského kraje studentům a občanům názorně předvede dopady spalování 

různých materiálů, negativní vliv znečištěného ovzduší na zdraví občanů, či například umožní lidem 

diskutovat se zástupci MSK, Ministerstva životního prostředí, či odborníky na lokální topeniště. 

Program je realizován Operačním programem Životní prostředí a jeho financování je zajištěno 

Fondem soudržnosti a Evropským fondem pro regionální rozvoj. [38] 

4.7.2 Čisté nebe  

 

 Tato obecně prospěšná společnost se zabývá špatným stavem ovzduší na Ostravsku a svými 

aktivitami chce dosáhnout zlepšení stavu životního prostředí. Společnost Čisté nebe vzniklo roku 

2010 v Ostravě a za dobu svého fungování má za sebou mnoho pozitivních činností a výsledků  

v oboru ochrany životního prostředí, jež se potýkají s problémem znečištěného ovzduší. Mezi 

hlavní činnosti Čistého nebe patří informovat veřejnost o problémech znečištěného ovzduší  

a následcích, které může přivodit, také řadí mezi své činnosti informování veřejnosti o hladině 

škodlivých látek v ovzduší, tedy o stavu ovzduší. Mezi úspěšné aktivity společnosti lze zařadit 

mnohé besedy a setkání občanů s odborníky na témata vztahující se k problematice znečištění 

ovzduší, vytvoření otázek k Akčnímu plánu MSK a jejich zodpovězení ministrem životního 
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prostředí ČR a jako největší úspěch Českého nebe lze uvést SmogAlarm. SmogAlarm je zdarma 

stáhnutelnou aplikací do moderních typů mobilů, která svým uživatelům poskytuje okamžité 

informace o stavu ovzduší v dané lokalitě, kde se člověk vyskytuje. [39] 

4.8 Nejvýznamnější průmysloví znečišťovatelé na území města Bohumín 

 

 Na území města Bohumín se nachází mnoho průmyslových podniků, které se největší měrou 

podílejí na celkovém znečištění ovzduší. Podstata řešení špatného stavu by tedy měla být v oblasti 

průmyslových zdrojů znečištění ovzduší, to znamená v omezování vypouštění škodlivin těchto 

subjektů, zavádění opatření na snížení vypouštění škodlivin, či například využití v novele zákona 

navrhovaných kompenzačních opatření v případě rozšiřování provozů a výroby.  

Na území města jsou lokalizovány tyto významné firmy a zároveň znečišťovatelé ovzduší. 

4.8.1 ŽDB GROUP a. s.  

 

 Společnost, která se skládá ze čtyř závodů, a to Viadrus, Drátovna, Válcovna, ocelárna  

a recyklace, Pérovna a drátěná výroba. Výrobním programem jednotlivých závodů jsou kotle  

a radiátory Viadrus a další topenářská technika, tažené ocelové dráty, ocelová lana, ingoty a profily, 

pružiny a kordy a mnohé další kovové výrobky. Firma taktéž poskytuje možnosti recyklace. Ve 

městě Bohumín je jedním ze subjektů, které zaměstnávají nejvíce obyvatel města, a to 2175 osob. 

Jejich tržby roku 2010 přesáhly 5,5 miliardy Kč, na čemž se větší polovinou podílí export výrobků 

firmy. [40]  

 Firma se podílí na znečištěném ovzduší města Bohumín zejména vypouštěním oxidu 

uhelnatého, a to na provozu výroby topenářské techniky Viadrus. Jednotlivá data jsou zaznamenána 

v tabulkách. Z porovnání let 2009 a 2010 lze konstatovat meziroční nárůst škodlivin. Hodnotami 

vypouštěného CO se firma ŽDB GROUP řadí mezi nejvýznamnější zdroje znečištění v MSK. [16]  

Tabulka č. 4.6: Emise CO firmou ŽDB GROUP roku 2010 /jeden z TOP zdrojů MSK/ 

 Emise CO 2010 Podíl ze zdrojů REZZO 

1-3 

Podíl ze zdrojů REZZO 

1-4 

ŽDB GROUP a. s. - 

Viadrus 

1394,69 t 1 % 0,9 % 

Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf, vlastní 

zpracování 

 

 

 

 

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
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Tabulka č. 4.7: Meziroční změna emisí CO u firmy ŽDB GROUP /jeden z TOP zdrojů MSK/ 

 Emise 2009  Emise 2010 Mezoroční nárůst  

ŽDB GROUP a. s. - 

Viadrus 

790,2 t 1394,7 t 604,5 t 

Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf, vlastní 

zpracování 

 

4.8.2 BONATRANS GROUP a. s.  

 

                Bonatrans je společností, která se zaměřuje na výrobu železničních kol a dvojkolí, jejich 

různých provedení a částí. Jsou ve svém oboru velice úspěšnou společností, která dodává své 

výrobky do zemí pěti kontinentů, konkrétně více než 65 zemí světa. Je taktéž významným 

zaměstnavatele s více než 1000 zaměstnanci.[41]  

               Firma se významně podílí na znečišťování ovzduší MSK, dokonce jako jeden z TOP 

producentů těkavých organických látek, hodnoty těchto vypouštěných látek jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. Při srovnání vypouštěného množství VOC let 2009 a 2010 lze 

zaregistrovat nárůst o 3,6 tuny, což je celkem nezanedbatelný vzrůst vypouštěného množství. [16]  

Tabulka č. 4.8: Emise VOC firmou BONATRANS GROUP roku 2010 /jeden z TOP zdrojů 

MSK/ 

 Emise VOC Podíl ze zdrojů REZZO 

1-3  

Podíl ze zdrojů REZZO 

1-4 

BONATRANS 

GROUP a. s. 

27,29 0 % 0,2 % 

Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf, vlastní 

zpracování 

 

Tabulka č. 4.9: Meziroční změna emisí VOC firmou BONATRANS GROUP /jeden z TOP 

zdrojů MSK/ 

 Emise 2009 Emise 2010 Mezoroční nárůst  

BONATRANS 

GROUP a. s. 

23,7 t 27,3 t 3,6 t 

Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf, vlastní 

zpracování 

 

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2011.pdf
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4.8.3 Bochemie Group a. s. 

 

              Společnost Bochemie je významným výrobcem chemických prostředků, které jsou známé 

nejen v domácnostech, ale i při profesionálních úklidech. Toto však není jen jediný obor Bochemie. 

Dalšími výrobky jsou fungicidy, různé dezinfekce (např. Pro zdravotnictví, zemědělství, , čistící 

prostředky, hmoty pro akumulátory, či prostředky k povrchovým úpravám kovů. Bochemie je 

firmou, jejíž počet zaměstnanců nepřevyšuje počet 1000. Firma samotná je součástí skupiny 

Bochemie Group, která má své další závody na území Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska  

a Rumunska. [42] 

4.8.4 ROCKWOOL a. s.  

 

              Tato firma s dlouholetou tradicí a mnoha výrobními pobočkami ve třech světadílech má 

svůj závod i v Bohumíně. V Rockwool Bohumín jsou vyráběny izolační materiály, které se 

používají jako stavební izolace, technické a protipožární izolace. Firma také nabízí mnohé systémy 

sloužící k požární ochraně majetku, které realizuje právě pomocí svých materiálů. Svou velikostí 

nepatří k největším firmám města, jelikož počet jejich zaměstnanců nepřevyšuje hodnotu 200 

zaměstnanců. [43] 

4.8.5 Bekaert Bohumín s. r. o.  

 

              Tato firma se zabývá Výrobou pozinkovaných drátů, konkrétně jejich povrchovou úpravou 

kontinuálním zinkováním. Bekaert je menší firmou, jejíž zaměstnanost nepřesahuje počet 200 

zaměstnanců. [44]   

              Tyto firmy nejsou jen významnými znečišťovateli ovzduší města Bohumín, ale jsou  

i zaměstnavateli většiny obyvatel města a jeho širšího okolí. I přesto, že vypouštějí mnohé 

škodliviny do ovzduší, žádná z nich nepodléhá regulaci podle ústředního regulačního řádu při 

špatném stavu ovzduší a vyhlášení signálu regulace. Město samotné představuje spolu s Karvinou, 

Ostravou a dalšími lokalitami Moravskoslezského kraje jednu z nejvýznamnějších průmyslových 

oblastí České republiky. Tento význam však znamená i špatný stav životního prostředí a mnoho 

subjektů a vlivů, které tento fakt způsobují. I přes soustředěnou pozornost vlády a snahy o opatření 

vedoucí ke zlepšení tohoto stavu, se situace v Bohumíně ani MSK nelepší a má spíše kolísavou 

tendenci, jak již bylo poznamenáno při tabulkách s vývojem překročení limitů polétavého prachu  

a počtem překročení tohoto limitu. Bylo by proto třeba se zamyslet nad efektivitou jednotlivých 

nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší a přikládání důležitosti nesprávným opatřením. Dobře 

promyšlenými nástroji, které budou regulovat vypouštění škodlivin průmyslovými subjekty, by bylo 

možno znatelně zlepšit kvalitu ovzduší, a to nejen ve městě Bohumín. 
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5 Závěr 

 

     Znečištění ovzduší je problémem mnoha oblastí České republiky a zejména některé kraje 

tento problém zatěžuje podstatnou část roku. Jedním z těchto krajů je i kraj Moravskoslezský, trvale 

zatížený špatnou kvalitou ovzduší, která se podepisuje jak na životním prostředí, tak na zdravotním 

stavu obyvatel.  

     Moravskoslezský kraj je již dlouhou dobu tradiční průmyslovou oblastí, zejména v oblasti 

Ostravska, Karvinska, Třinecka a Bohumínska, kde jsou lokalizovány nejvýznamnější průmyslové 

subjekty nejen Moravskoslezského kraje, ale i celé České republiky. Tento fakt se však podepisuje  

i na celkovém stavu ovzduší, na kterém má právě průmysl největší negativní podíl ze všech činitelů, 

jež znečišťují ovzduší. Není to však jen průmysl, který negativně ovlivňuje stav ovzduší. Dalšími 

významnými aspekty, které způsobují špatný stav ovzduší je i dopravní provoz, přeshraniční přenos 

znečištění, lokální topeniště atd. Z komplexního hodnocení situace v jednotlivých městech většinou 

vyplývá, že největší podíl na znečištění má průmysl, který je následován intenzivním dopravním 

provozem. Ani lokální topeniště nehrají opomenutelnou roli v rámci tohoto hodnocení, ale jejich 

význam roste zejména ve vesnických oblastech, kde mohou způsobovat stejnou úroveň znečištění, 

jako průmysl v rozvinutých aglomeracích. 

      Cílem této práce je zhodnotit možná opatření, která povedou ke snížení emisí na území 

města Bohumína, popřípadě zhodnotit reálnost jejich zavedení. Město Bohumín je právě jednou ze 

jmenovaných významných průmyslových oblastí. Stav jeho ovzduší je ovlivňován zejména 

průmyslem, a to firmou ŽDB GROUP, která není velká jen rozsahem své výroby, ale také 

množstvím svých vypouštěných škodlivin, které se podepisují na stavu životního prostředí jak  

v Bohumíně, tak v jeho okolí. Na území města fungují i další firmy, které se také významně podílejí 

na špatném stavu ovzduší, a v celkovém výsledku je průmysl nejvýznamnějším znečišťovatelem 

ovzduší.  

     Další oblastí, která znatelně ovlivňuje kvalitu ovzduší města, je oblast dopravy. Město 

Bohumín nedisponuje obchvatem ani náhradní objízdnou trasou, která by odvedla dopravu z města. 

Bohumín je tedy vystaven vysoce intenzivní silniční dopravě, která je vedena přímo centrem města, 

čímž nejen negativně ovlivňuje bezpečnost osob, ale zejména způsobuje znečištěné ovzduší přímo  

u lidských sídel a bytů a které prozatím nejde omezit. Možnost zavedení nízkoemisních zón ve 

městě Bohumín je prozatím nereálné, jelikož neexistuje náhradní objízdná trasa stejné nebo vyšší 

kvality, která by zabezpečila dopravu mimo nízkoemisní zónu. Tento návrh nízkoemisních zón  

v novele zákona na ochranu ovzduší, či popřípadě Akčním plánu, je tedy pro město Bohumín 
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zbytečný. Řešením by byla dostavba obchvatu, která je však z ekonomických důvodů pozastavena. 

V oblasti dopravy tedy není možnost zavedení opatření, která by vedla ke zlepšení stavu ovzduší ve 

městě. 

 Jednou z možností, jak zajistit lepší kvalitu ovzduší, i když v nevelké míře, je přeměna 

lokálních topenišť. Lokální topeniště znečišťují ovzduší zejména v lokalitách, kde převládá 

zástavba rodinných domů, nikoliv bytových domů, a tedy ve městě Bohumín není tak velký význam 

lokálních topenišť pro zlepšení kvality ovzduší. Řešení této situace pomocí kampaně:,,Dýcháme, 

čím topíme“ je pro Bohumín vcelku nepřínosné, jelikož většina bytů je napojena na dálkové 

vytápění a proto není tak naléhavá potřeba ke změně vytápění domácností, jelikož přínos přeměny 

lokálních topenišť na efektivnější, k životnímu prostředí ohleduplnější vytápění by nepřinesla 

takový efekt, který by znatelně zlepšil stav ovzduší. Pro význam lokálních topenišť, je potřeba ještě 

uvést, že pokud lidé nebudou mít dostatek finančních prostředků, nebudou sami směřovat  

k šetrnějším palivům a kotlům. Což je i situace rodin v Bohumíně, kterým sociální situace 

nedovoluje ekologičtěji vytápět své domácnosti, i když podíl domácností s vlastním vytápěním není 

převažující.  

      Svou roli na celkovém znečištění ovzduší má i přeshraniční přenos znečištění, v případě 

Bohumína přenos z Polska. Právě pro tuto problematiku byl speciálně vytvořen projekt Air Silesia, 

který se zaměřuje na řešení problematiky přeshraničního přechodu znečištění a v budoucnosti by 

měl poskytnout model, který bude předpovídat směr proudění nečistot a vliv jednotlivých zdrojů 

znečištění jak na české, tak i polské straně hranice, na celkový špatný stav ovzduší v regionu. 

Prozatímní výsledky ještě nejsou plně využitelné k hodnocení vlivu přeshraničního přenosu 

znečištění.  

      Při celkovém souhrnu a vyhodnocení znečištění, překročení imisních limitů a počtu jejich 

překročení je zde přehled, který řadí město Bohumín mezi města s nejvíce znečištěným ovzduším 

ve městě. Možností řešení této skutečnosti není mnoho, ale podstatu řešení lze nalézt v omezení 

produkce škodlivin průmyslovými zdroji, v zavádění k životnímu prostředí ohleduplnějších 

výrobních postupů, využívání nejmodernějších technologií a technologií, které minimalizují 

vypouštění škodlivin do ovzduší.  
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Seznam zkratek a symbolů 

 

OSN – Organizace spojených národů 

EU – Evropská unie 

ČR – Česká republika 

Sb. - Sbírky 

MSK – Moravskoslezský kraj 

a. s. - akciová společnost 

s. r. o. - společnost s ručením omezeným 

Kč – Korun českých 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

mld. - miliard 

mil. - milionů 

% - procento 

OPŽP – Operační program Životní prostředí 

PM10 -  

PM2,5 -  

KPSE – Krajský program snižování emisí 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

TZL – tuhé znečišťující látky 

CO – oxid uhelnatý 

SO2 – oxid siřičitý 

NOx – oxidy dusíku 

VOC – těkavé organické látky 

NH3 – amoniak 

PM -  particulate matter (částice) 

ŽDB – Železárny a drátovny Bohumín 

t - tun 

kt – kilotun 

µg/m
3 
– miligramů na metr krychlový 

max – maximum 

h. - hodina 

č. - číslo 

atd. - a tak dále 

RPDI – indikátor roční průměr denních intenzit dopravy 
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ŘSD – ředitelství silnic a dálnic 

např. - například 

apod. - a podobně 
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