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Anotace 

Téma práce se zabývá aktuální smogovou situací Třinecka a nabízí seznámení 

s pojmy, potřebnými pro pochopení dané problematiky. Je zmíněna analýza potenciálně 

možných zdrojů znečištění v regionu Třince a okolí. Cílem práce je vyvrácení či potvrzení 

hypotézy, že hlavním zdrojem znečištění jsou Třinecké železárny, a nastínění možných 

řešení, která by vedla ke zlepšení celkové situace. Dále bakalářská práce sleduje dálkový 

přenos emisních látek z Polska, dopady těžkých kovů na lesní ekosystém. Část práce je 

zaměřena na legislativní rozbor v případech smogových situací.  

Klíčová slova: smog, inverze, geografická a historická charakteristika, těžké kovy, 

ekosystém, legislativa, dálkové znečištění 

 

 

The theme of the thesis deals with the current smog situation in Třinec region and 

offers introduction to the notions, needed to understand the topic. The analysis mentions 

possible sources of pollution in the region Třinec and surroundings. The aim is to 

disapprove or confirm the hypothesis, that the main source of pollution are Třinec 

ironworks, and outline possible solutions, that would improve the overall situation. 

Furthermore, bachelor thesis follows the long-distance transmitted emission from Poland, 

the effects of heavy metals on the forest ecosystem. Part of the work is focused on 

legislative analysis in cases of smog. 

 

Key words: smog, inversion, geographical and historical characteristics, heavy 

metals, ecosystem, legislation, long-distance pollution 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CLRTAP - Convention on Long-range Transboundary Air Pollution – Úmluva o 

dálkovém znečišťování ovzduší překračující hranice států 

CO – oxid uhelnatý 

CO2 – oxid uhličitý 

ČHMÚ – Český Hydrometeorologický ústav 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

KÚ – Krajský úřad 

O3 – troposférický ozon 

OÚ – Obecní úřad 

PAN – peroxyacetylnitát 

PM10 - částice polétavého prachu, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 μm 

PM2,5 - částice polétavého prachu, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 2,5 μm 

SO2 – oxid siřičitý 

SOA – sekundární organické aerosoly 

TZL – tuhé znečišťující látky 

ZOO – zákon o ochraně ovzduší 



Pavla Vašíčková: Smogová situace na Třinecku 

 

2013  1 

1 ÚVOD  

Předložená bakalářská práce se zabývá současnou smogovou situací na Třinecku. 

Rok 2013 je vyhlášen dle Evropské komise rokem ovzduší. Záměrem tohoto vyhlášení je 

snaha Evropských komisařů upozornit na význam čistého ovzduší pro každodenní život 

nás všech a nutnost postupného zlepšování jeho stavu.  

Dnes a denně slýcháváme z rádií a televizních přijímačů, hlášení, že nastala 

„Smogová situace“. ČHMÚ doporučuje, aby osoby s chronickými dýchacími potížemi, 

onemocněním srdce, malé děti a lidé staršího věku omezili pobyt ve venkovním prostředí. 

Čistý vzduch potřebujeme k životu všichni a trvale. Téma bakalářské práce bylo 

zvoleno, právě proto, že čistý vzduch je základním předpokladem pro zdravý život. Žiji 

v prostředí, kde se se smogovou situací setkáváme téměř každý den v zimě a často i 

v letních měsících. Obyvatelé v Třinci a okolí trpí stále více respiračními onemocněními a 

obtíže spojené s dýcháním se čím dál častěji objevují i u dětí. Dopad znečištěného ovzduší 

a smogové situace se však neprojevuje pouze v respiračních onemocněních, ale také stále 

častějšími alergickými onemocněními a rozšířením onkologických onemocnění. Situace je 

tedy víc než vážná. 

Nejvyšší orgány správy Moravskoslezského kraje apelují na průmyslové a 

energetické zdroje znečišťování, aby v případě smogových situací omezily své výrobní 

procesy s cílem snížení množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší. Město 

Ostrava dokonce podalo žalobu na stát kvůli nečinnosti ve věci špatného stavu ovzduší. 

Načež reakce Třineckých železáren je: „Pro další rozvoj regionu je podle mne 

nezbytně nutné, abychom postupovali ruku v ruce s městem. Musíme si uvědomit, že nám 

město vyrostlo kolem fabriky, žijí taky lidé, z nichž velká část pracuje v naší huti. Chceme, 

aby měli jistotu zaměstnanci na jedné straně na druhé straně, aby měli odpovídající 

podmínky pro život a vyžití ve svém volním čase“ říká generální ředitel Třineckých 

železáren Jan Czudek (www.trz.cz, 2012) 

Bakalářská práce je pojatá formou rešeršní, sleduje aktuální stav situace ve 

vymezeném území v dané lokalitě. Je zaměřena na problematiku smogu, znečistěného a 

potažmo čistého ovzduší. Důraz je kladen na zdroje znečištění a také legislativní oporu.  

Podklady potřebné pro posouzení situace byly dokladovány průběžně z různých 

možných dostupných zdrojů, kterými byli např. Městský úřad Třinec, Český 

hydrometeorologický ústav Ostrava, Zdravotní ústav Ostrava, Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Pro získání těchto podkladů, bylo vždy nutné dohodnout 

s představiteli těchto institucí osobní konzultaci. Co do druhu použité literatury a 

dokumentů, jsou v práci použity odborné články, odborné publikace, analytické podklady, 

ale i metodika a jiné zdroje.  

http://www.trz.cz/
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Cílem Bakalářské práce je vyvrátit či potvrdit hypotézu, že hlavním zdrojem 

znečištění na Třinecku je průmysl, tedy Třinecké železárny. Již při přípravě tohoto tématu 

jsem žila v domnění, že průmyslový gigant, je jednoznačným zdrojem znečištění a 

nepřipouštěla jsem si žádnou jinou variantu.  

Pro větší přehlednost, jsou jednotlivé kapitoly rozvrženy do více bodů. 
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2 DEFINICE POJMŮ 

2.1 SMOG 

Smog, je druh znečištění ovzduší, pojmenovaný pro směs pevných plynných a 

kapalných látek rozptýlených ve vzduchu. Znečišťující látky, které vstupují do ovzduší, 

podléhají vlivům fyzikálním a změnám chemickým, vyvolaným chemickými reakcemi 

mezi některými znečišťujícími látkami a podporujícími složkami. Dochází tak 

k sekundárnímu znečištění ovzduší, jež se projevuje ještě nepříjemnějšími vlastnostmi než 

znečištění primární, dané vstupem znečišťujících látek do ovzduší. (Obroučka, 2003; 

https://www.sites.google.com/site/biomachgbn/) 

2.1.1 REDUKČNÍ SMOG 

Smog redukční (označován též jako londýnský, nebo zimní), vzniká zejména 

v  zimním období, kdy jsou výrazné přízemní inverzní teploty vzduchu městského a 

průmyslového kouře s mlhou. Zimní smog je složen z oxidu siřičitého a látek podléhající 

oxidaci, na základě průmyslového znečištění. (www.cistenebe.cz) 

2.1.2 OXIDAČNÍ SMOG 

V letním období pak vzniká tzv. Oxidační smog (Los Angelský, Kalifornský, nebo 

letní), který je typický směsí oxidů síry, kouře, plynných zplodin při spalování uhlí za 

přítomnosti vysoké vlhkosti vzduchu, doprovázen hustou mlhou. Škodlivost se zvyšuje 

přítomnosti popílku, který zprostředkovává transport plynných složek smogu až do plic. 

Oxidační smog vzniká působením UV záření (fotochemický děj) z oxidu dusíku, oxidu 

siřičitého a uhlovodíků, je to směs oxidačních činidel, peroxyacetylnitátů (PAN), kyseliny 

sírové a aldehydů. Příčinou vzniku tohoto smogu je automobilová doprava za určitých 

meteorologických podmínek, tj. teplotní inverze. (www.ekolist.cz) 

2.1.3 KOMBINOVANÝ SMOG  

Při jeho vzniku se uplatňují oba dřív uvedené zdroje znečištění. Tento typ smogu se 

objevuje v našich velkých městech, jako je Praha, Plzeň. (Šlegl et. al., 2002) 

2.2 KDY NASTÁVÁ SMOGOVÁ SITUACE 

„Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění 

ovzduší oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem 

překročí některou z prachových hodnot, uvedenou v příloze č. 6 k zákonu o ochraně 

ovzduší č. 201/2012 Sb.“, za podmínek uvedených v této příloze. Možnost vzniku, vznik a 

ukončení smogové situace podle § 10 odst. 2 ZOO neprodleně vyhlašuje Ministerstvo 

https://www.sites.google.com/site/biomachgbn/
http://(www.cistenebe.cz/
http://www.ekolist.cz/
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životního prostředí nebo jim zřízená právnická osoba, dále jen Český hydrometeorologický 

ústav, ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích.  

Současně se vznikem smogové situace neprodleně informuje ČIŽP dotčené KÚ a OÚ 

a dotčené provozovatelé stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky 

provozu podle §9, odst. 3 ZOO. (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) 

Krajský úřad stanovuje zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) pro 

stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění. KÚ 

informuje ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů. 

(http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) 

Vzhledem k vysoké úrovni znečištění ovzduší má smogová situace negativní dopad 

na zdraví obyvatel. Jedná se o ty jedince s pre-existujícími dýchacími potížemi nebo 

kardiovaskulárním onemocněním. (Šlegl et. al. 2002) 

2.2.1 PŘÍČINY SMOGU 

Výskyt extrémní hladiny znečištění ovzduší má za následek vznik smogových 

situací. Smogové situace jsou zapříčiněny hromaděním plynů způsobené lidskou činností 

za meteorologických podmínek. Jde o jev, kdy je atmosféra obohacena o složky, které v ní 

za normálních okolností nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. (http://www.cistenebe.cz)  

2.3 ATMOSFÉRA 

Atmosféra je plynný obal Země složený ze směsi jednotlivých plynů (nazývají se 

„vzduch“) do nichž jsou přimíseny vodní páry, kapalné a pevné látky (aerosoly) a různé 

znečišťující příměsí přírodního (prachové částice, pylová zrna) i antropogenního původu 

(produkty člověka - mikroskopické pevné částice vyskytující se v atmosféře, mají význam 

jakožto kondenzační jádro, na které se váže voda. Díky nim vznikají srážky. Atmosféra 

z hlediska znečištění ovzduší slouží jako přenosové médium (přenos, depozice, rozptyl, 

chemické změny). Typickým znakem zemské atmosféry je pokles tlaku vzduchu s výškou. 

Vzduch ve spodních vrstvách je stlačován tíhou vzduchu ležícího nad ním. (Keder, 2012; 

Dvořák, 2008). 

Podle průběhu teploty s výškou se atmosféra člení na Troposféru, Statosféru, 

Mezosféru, Termosféru a Exosféru, (viz Obrázek 1). 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.cistenebe.cz)/
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Obrázek 1: Vertikální členění atmosféry (Keder, 2012) 

 

Z dlouhodobého hlediska je v atmosféře zkoumán obsah vodní páry, která má za 

následek nejsilnější „skleníkový efekt“, tj. absorpci dlouhovlnného záření, vyzařovaného 

zemským povrchem, a jeho zpětné vyrážení k zemi. Dalšími sledovanými plyny, které májí 

rovněž silný skleníkový efekt, jsou CO2 , SO2., O3, Suspendované částice (Dvořák, 2008, 

str. 16), 

Oxid uhličitý, se dostává do atmosféry především jako produkt hoření uhlí, ropných 

produktů, plynů. S rostoucím počtem automobilů, průmyslu, topných zdrojů, letadel se 

produkce CO2 v ovzduší zvyšuje a působí jako skleníkový plyn. Je však sporné, zda 

koncentrace CO2 a dalších plynů přispívá k pozvolnému zvyšování teploty vzduchu 

v přízemních vrstvách atmosféry. (Dvořák 2008, str. 16). 

Oxid siřičitý, během určité doby v ovzduší přechází fotochemickou nebo 

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

kyseliny sírové. Oxidace je závislá na povětrnostních podmínkách, teplotě, slunečnímu 

svitu, přítomnosti katalyzujících částic apod. (www.irz.cz) 

Troposférický ozon, je sekundární znečišťující látkou v ovzduší a nemá vlastní 

významný emisní zdroj. Vzniká za účinku slunečního záření komplikovanou soustavou 

fotochemických reakcí mezi oxidy dusíku, těkavými organickými látkami a dalšími 

složkami atmosféry. Ozón je velmi účinným oxidantem. Je prokazatelně toxický i pro 

vegetaci. Vzniká elektrickým výbojem, UV + elektrickým magnetickým zářením. 

Propouští jen minimum UV záření, které způsobuje ztrátu imunity a rakovinu kůže (úbytek 

ozónové vrstvy o 10 % = růst onemocnění rakoviny kůže o 30 % až 40 %). (www.chmi.cz) 

Suspendované částice, též nazývané jako tuhé znečišťující látky (TZL), přestavují 

směs organických a anorganických částic kapalného a pevného skupenství, různých 

velikostí, původu a složení, které se dále dělí na primární a sekundární. Primární částice 

http://(www.irz.cz/


Pavla Vašíčková: Smogová situace na Třinecku 

 

2013  6 

jsou emitované přímo ze zdroje, sekundární částice vznikají v ovzduší na základě 

probíhajících chemických a fyzikálních procesů. (Keder, 2012).  

 

(Obrázek 2) znázorňuje velikost suspendovaných částic. 

 

Obrázek 2: Velikost suspendovaných částic (http://www.deq.utah.gov/) 

 

suspendované částice, jsou dále rozděleny podle velikosti: 

jemné suspendované částice, malé částice rostou koagulací (shlukování) a 

kondenzací, zvětšují se, jejich velikost nepřesáhne 2μm. Tyto částice setrvávají v ovzduší 

relativně dlouhou dobu, (7 - 30 dnů) a jsou transportovány stovky až tisíce km, což 

zapříčiňuje rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. 

Částice obsahují uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s 

možnými mutagenními účinky (PAU) dále i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též 

obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. (Keder, 2012) 

hrubé suspendované částice, jsou nerozpustné a zásaditého pH. Vznikají 

nedokonalým spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, 

resuspenzi (znovuzvíření) usazených částic, které se dostávají opětovně do ovzduší 

v důsledku lidské činnosti. Hrubé částice podléhají rychlé sedimentaci a jejich přenos do 

kilometrové vzdálenosti, je během minut až hodin.  (Keder, 2012) 

Hlavními plyny, které tvoří zemskou atmosféru (viz Obrázek 3), jsou dusík (N2), 

který je při povrchu Země zastoupen 78,1 % a kyslík (O2) 20,9 %. Ostatními látkami 

tvořícími atmosféru jsou např. Argon (Ar) 0,9340 %, Oxid uhličitý (CO2) 0,0386 %, Neon 

http://www.deq.utah.gov/
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(Ne) 0,0018 %, Helium (He) 0,0005 %, Metan (CH4) 0,0002 %, Krypton (Kr) 0,0001 % a 

Vodík (H2) 0,0001 % Tyto jsou mnohem méně zastoupeny, mají však významný vliv pro 

život na Zemi nebo na zemské klima (http://ucebnice2.enviregion.cz/) 

2.3.1 SLOŽENÍ ATMOSFÉRY 

 

Obrázek 3: Složení atmosféry v [%] (vlastní zpracování) 

 

Suchá a čistá atmosféra má v blízkosti zemského povrchu toto složení, (viz Tabulka 1) 

Tabulka 1: Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení, (vlastní zpracování) 

plyn 
chem. 

značka 

objemová 

procenta (%) 
plyn chem. značka objemová procenta (%) 

argon Ar 0,934 neon Ne 0,001 818 

čpavek NH3 stopy oxid dusičitý NO2 0 až 0,000 002 

dusík N2 78,084 oxid dusný N2O 0,000 050 

hélium He 0,000 524 oxid siřičitý SO2 0 až 0,000 100 

Jód J2 stopy 
oxid 

uhelnatý 
CO Stopy 

krypton Kr 0,000 114 oxid uhličitý CO2 0,031 

kyslík O2 20,948 ozón O3 0 až 0,000 007 

metan CH4 0,000 200 vodík H2 0,000 050 

  xenon Xe 0,000 009 

2.4 OVZDUŠÍ  

Z obecného hlediska se ovzduším rozumí vzdušný obal zeměkoule – zemská 

atmosféra. Je směsí plynů a aerosolů ve vzduchu. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

„Čistý vzduch, neobsahující žádný prach ani plynné znečišťující látky, je ideálním 

pojmem a v přírodě se nevyskytuje, jelikož neustále dochází k dynamickým změnám mezi 

ovzduším, zemským povrchem, hydrosférou, biosférou apod.“(Bretschnaider, Kurfyst 1978, 

str. 15) 

0,934 

78,084 

20,948 

0,031 

argon
dusík
kyslík
Ostatní

http://ucebnice2.enviregion.cz/
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2.4.1 OCHRANA OVZDUŠÍ 

„Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně 

znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, 

snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími 

ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených 

v důsledku znečištění ovzduší“. (zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.) 

Pokud má být smysl tohoto komentáře naplněn, neměl by být vnímán jen pasivní 

text, nýbrž by měl být chápán jako impuls pro dosažení zlepšení, kvalifikovaně oponentury 

znečišťovatelům a průmyslovým odvětvím, ale i obyčejným lidem.  

2.5 EMISE  

Do ovzduší je vypuštěna (emitována) řada látek jak z přírodních zdrojů, tak zejména 

lidskou činností (exhaláty). Emise jsou pak exhaláty pocházející z konkrétního zdroje 

v konkrétním čase. Podle skupenství je dělíme ne pevné (prach, saze), kapalné a plyny 

(např. SO2, CO2). Jednotlivé součástí emisí reagují navzájem, ale setkávají se též 

s přirozenými složkami vzduchu včetně vodní páry. Působí na ně energie slunečního 

záření, elektrické výboje v atmosféře a další fyzikální vlivy. Díky tomu vzniká pestrá směs 

látek, která se postupně chemicky mění a současně je transportována prouděním vzduchu 

třeba i na velké vzdálenosti (dálkový přenos emisí). Po určité době a po spadu na zemský 

povrch mohou tyto škodliviny působit jako imise na živé a neživé složky ekosystému. 

(Šlegl et. al. 2002) 

2.5.1 EMISNÍ FAKTOR 

Emisní faktor popisuje množství polutantu uvolňovaného do atmosféry ze zdroje. 

Jako příklad můžeme uvést, spalování, skladování, výrobní procesy, úniky ze zařízení. 

Emisní faktory jsou vyjádřeny v jednotkách hmotnosti polutantu emitovaného na jednotku 

hmotnosti, objemu, tepleného výstupu, vzdálenosti nebo trvání děje emise polutantu (např. 

g polutantu/t produktu).(Braniš, Hůnová 2009) 

2.5.2 ROZDĚLENÍ EMISNÍCH ZDROJŮ 

Podle původu se zdroje dělí na přírodní a antropogenní. Mezi přírodní zdroje 

řadíme např. sopečnou činnost, prašné bouře, bakteriální činnost apod. Antropogenními 

zdroji rozumíme veškeré zdroje, které souvisí s lidskou činností – průmyslovou a 

zemědělskou činností, výrobou elektrické energie, tepla, likvidací odpadů. Emise 

antropogenního původu se ve svém důsledku projevují daleko více, protože mají vyšší 

emisní toky [kg.km
-2

.s
-1

]. Jinými slovy, emisní koncentrace jsou mnohem vyšší v oblastech 

s intenzivní lidskou činností než v oblastech odlehlých a od zdrojů vzdálených. (Braniš, 

Hůnová 2009). 
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Podle umístění se zdroje dělí na přízemní, vyvýšené a výškové. Mezi přízemní 

zdroje emitující látky v bezprostřední blízkosti zemského povrchu lze uvést zemědělskou 

činnost, skládky, lomy, lokální topeniště či automobilovou dopravu. (Braniš, Hůnová 

2009) 

Mezi vyvýšené zdroje emitující škodlivé látky v určité výšce nad zemi řadíme 

vysoké komíny elektráren, tepláren a průmyslových závodů. Vysoké komíny zlepšují 

lokální situaci, nicméně značnou měrou přispívají k dálkovému přenosu znečišťujících 

látek, a tím např. ke zvyšování acidifikace prostředí i v  relativně čistých oblastech, bez 

vlastních významných zdrojů znečištění ovzduší. Výškovým zdrojem je pak letecká 

doprava. (Braniš, Hůnová 2009) 

Podle uspořádání dělíme zdroje na bodové, liniové, plošné a objemové. Zdrojem 

bodovým je např. komín, lineárním zdrojem může být doprava na dálnici či řece. Plošným 

zdrojem je město jako celek, průmyslová aglomerace, skládka, lom, povrchový důl. O 

objemovém zdroji pak hovoříme v souvislosti s nějakou katastrofou (jaderný výbuch).  

Plošné a objemové zdroje emisí jsou také někdy řazeny ke zdrojům rozptylovým neboli 

difuzním. (Braniš, Hůnová 2009) 

Podle stálosti povahy se dělí zdroje na stacionární a mobilní. Mobilní zdroje mění 

svou povahu v prostoru a čase, zdroje stacionární ne. Rozlišení této kategorie závisí na 

časovém a prostorovém měřítku, které bereme v úvahu.  Auto na dálnici je bodovým 

mobilním zdrojem, je-li souvislá kolona aut na dálnici v čase víceméně konstantní, lze 

dálnici se všemi auty na ní pokládat za stacionární lineární zdroj. (Braniš, Hůnová 2009) 

Emisní zdroje lze dělit z hlediska doby trvání na kontinuální – nepřetržité a 

diskontinuální – přetržité. Kontinuálními zdroji, které produkují CO2, NOx, SO2, jsou 

např. elektrárny, avšak čištění elektrostatických filtrů pro odlučování tuhých částic dvakrát 

do týdne je příčinou, proč lze pro tuhé částice pokládat stejnou elektrárnu za diskontinuální 

zdroj.(Braniš, Hůnová 2009) 

 

2.6 IMISE 

Imisí se rozumí znečišťující příměsi obsažené v atmosféře, které přecházejí na 

příjemce (organismus, půda, stavební materiál), nebo jsou s ním v kontaktu. Množství 

imise (koncentrace) se vyjadřuje v [mg/m
3
] nebo [µg/m

3
], dále se imise vyjadřuje v 

jednotkách ppm, případně ppb (z angl. parts per milion, parts per bilion - částic na milion, 

částic na miliardu v objemových poměrech). (Braniš, Hůnová 2009) 

Lze konstatovat, že riziko ohrožení zdraví vzniká při překročení úrovně znečištění 

stanovené imisními limity, vyhlášenými pro ochranu zdraví lidí a uvedenými v Příloze č. 1 

k zákonu č. 201/2012 Sb., dále jen zákon o ochraně ovzduší.  

V (Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4, Tabulka 5) jsou uvedeny imisní limity a 

povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. 
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Tabulka 2: Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení (www.chmi.cz) 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování 

Mez pro posuzování [µg.m
-3

] 
Hodnota Imisního limitu 

[µg.m
-3

] LV 
Dolní LAT Horní UAT 

SO2 

1 hodina — — 
350 

max. 24x za rok 

24 hodin 
50 75 125 

max. 3x za rok max. 3x za rok max. 3x za rok 

NO2 
1 hodina 

100 140 200 

max. 18x za rok max. 18x za rok max. 18x za rok 

kalendářní rok 26 32 40 

PM10 
24 hodin 

25 35 50 

max. 35x za rok max. 35x za rok max. 35x za rok 

kalendářní rok 20 28 40 

PM2,5 kalendářní rok 12 17 25 

Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5 

CO 

maximální denní 8 

hod. klouzavý 

průměr 

5 000 7 000 10 000 

Benzen kalendářní rok 2 3,5 5 

 

Hodnoty imisních limitů jsou stanoveny s přihlédnutím k dlouhodobému působení 

znečištěného ovzduší na zdraví člověka. (www.chmi.cz). 

Imisní limity jsou přípustné úrovně znečištění a jsou závazné pro orgány ochrany 

ovzduší. V této době má ČR problémy s plošným překračováním imisních limitů z hlediska 

ochrany lidského zdraví i ekosystému a vegetace, které jsou nastaveny na evropskou i 

národní legislativou. (viz Tabulka 3). (http://portal.cenia.cz) 

Tabulka 3: Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace (www.psp.cz) 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování 

Mez pro 

posuzování [µg.m
-3

] 
Hodnota Imisního limitu [µg.m

-3
] LV  

Dolní 

LAT 

Horní 

UAT 

SO2 
rok a zimní období 

(1.10. -31.3.) 
8 12 20 

NOx kalendářní rok 19,5 24 30 

 

Problémem jak na úrovni ČR, tak i Evropy je troposférický ozón. Hlavním zdrojem 

je doprava, vytápění domácností. V roce 2020 se předpokládá snížení v případě 

troposférického ozonu až o 60%.  

http://www.chmi.cz/
http://www.chmi.cz/
http://portal.cenia.cz/
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V (Tabulka 4) jsou stanoveny imisní limity pro troposférický ozon. 

(http://portal.cenia.cz) 

Tabulka 4: Imisní limit pro troposférický ozon (www.psp.cz) 

Časový interval Hodnota Imisního limitu  [µg.m
-3

] 

O3 
AOT40, vypočten z 1h hodnot v období 

květen – červenec 
18 000 průměr za 5 let 

 

Těžké kovy (viz Tabulka 5) úzce souvisí se suspendovanými částicemi. Na povrch 

suspendovaných částic jsou těžké kovy vázány a zvyšuje se tak účinek potenciální 

nebezpečnosti z hlediska vlivu na lidské zdraví.  

Tabulka 5: Imisní limity pro ochranu zdraví - celkový obsah v částicích PM10 (www.psp.cz) 

Znečišťující 

látka 

Doba 

průměrování 

Mez pro posuzování [ng.m
-

3
] 

Hodnota imisního limitu [ng.m-3] LV 
Dolní Horní 

LAT UAT 

As kalendářní rok 2,4 3,6 6 

Cd kalendářní rok 2 3 5 

Ni kalendářní rok 10 14 20 

Benzo(a)pyren kalendářní rok 0,4 0,6 1 

 

2.7 ZNEČIŠŤOVÁNÍ A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

„Pro vypuštění (vnášení emisí do atmosféry) znečišťujících látek se používá pojem 

znečišťování ovzduší. Označuje tedy činnost nebo děj. Naproti tomu pojem znečištění 

ovzduší znamená přítomnost (obsah, imisi) těchto látek v ovzduší v takové míře a době 

trvání, že se projeví jejich nepříznivý vliv na životní prostředí (na příjemce čili receptory). 

Označuje tedy určitý stav, který je důsledkem původního děje.“ (Bretschnaider, Kurfyst 

1978, str. 16) 

Do pojmu znečišťování ovzduší se zařazuje řada činností znečistit zemskou 

atmosféru – od vypouštění škodlivých látek přes emise elektromagnetického záření, hluk, 

či teplo. Znečišťováním ovzduší tedy rozumíme vnášení hmotných látek tuhého, kapalného 

nebo plynného skupenství ze zdrojů do ovzduší, přímo, nebo po chemických změnách 

v atmosféře. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

Zdroje se dělí, dle místa vzniku: na primární, emitovány přímo ze zdrojů (emise), a 

sekundární znečišťování, jimž se rozumí chemické změny látek, které nastanou při šíření 

exhalací (transmisí) v atmosféře, někdy také chemismus atmosféry. (Bretschnaider, 

Kurfyst 1978) 

http://portal.cenia.cz/
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Znečišťování ovzduší má své příčiny i následky. Příčinou jsou úlety (emise) 

znečišťujících látek z jednotlivých zdrojů. Spojení mezi příčinami a následky obstarává 

zemská atmosféra. Ovzduším jsou znečišťující látky přenášeny (transportovány) od zdrojů 

k příjemcům, v ovzduší probíhají také změny (konverze) jednotlivých druhů znečišťujících 

látek na jiné, někdy nebezpečnější než původní. Obsah znečišťujících látek v ovzduší 

(imise) v místech zemské atmosféry, kde je příjemce vystaven účinkům znečišťujícího 

ovzduší, je rozhodující pro míru jejich působení. Lze říci, že mírou znečišťování ovzduší je 

množství emisí a mírou znečištění je množství imisí jednotlivých znečišťujících látek 

v daném místě nebo oblastí. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

Vliv znečištěného ovzduší působící na příjemce, ať už člověka, rostliny, zvířata, 

půdu, vodu, krajinu je následkem znečišťování ovzduší. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

2.8 TYPY INVERZNÍHO POČASÍ 

Koncentrace emisí, a tedy i nepříznivé působení imisí, se zvyšuje za tzv. inverze. 

Tato situace obráceného rozvrstvení teplých a studených vrstev vzduchu, nastává 

v údolních oblastech, celkem pravidelně i bez zásahu člověka. (Šlegl et. al. 2002) 

2.8.1 TEPLOTNÍ INVERZE 

Je to případ, kdy v určité vrstvě ovzduší teplota roste s výškou. Představuje 

nejstabilnější typ stavu atmosféry, potlačující vertikální pohyby a promíchávání ve 

vzduchových hmotách, čímž omezují vývoj konvenčních oblaků, znečišťující příměsi a 

prostorový rozptyl. Inverze se dělí na přízemní, u nichž vrstva s vertikálním růstem teploty 

začíná bezprostředně u zemského povrchu, a výškové, jejichž dolní hranice se nalézá v 

určité výšce. (Braniš, Hůnová 2009) 

2.8.2 PŘÍZEMNÍ RADIAČNÍ INVERZE  

Povrch Země, jako povrch fyzikálního tělesa, jehož teplota je různá od 0 K, 

spotřebovává tepelnou energii přeměnou na energii elektromagnetickou a tím se ochlazuje. 

V noci, kdy chybí vyvážený zdroj slunečního záření, nastává tak značné ochlazení. Tento 

typ radiační inverze je typický v zimě, kdy slunečního světla na zemském povrchu je 

obecně málo. Výskyt těchto inverzí je častý v údolích, v uzavřených kotlinách, pod svahy. 

Na jaře a na podzim způsobují přízemní mrazy a přízemní mlhy. Typ této inverze zesilují 

konkávní tvary, ve kterých se studený vzduch hromadí ve formě jezer studeného vzduchu. 

(Braniš, Hůnová 2009; Vysoudil 2011) 

2.8.3 ADVEKČNÍ INVERZE  

Tento typ vzniká tehdy, proudí-li teplý vzduch nad studenější zemský povrch a 

ochlazuje se od něho. Výskyt této inverze nastává v zimě při proudění teplého oceánského 

vzduchu nad podchlazený kontinent. O výškové advekční inverzi hovoříme tehdy, kdy 
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teplý vzduch proudí do dané oblasti ve vyšších hladinách, než se nachází studený vzduch. 

Tato inverze je frontální, subsidenční, turbulentní. (Braniš, Hůnová 2009; Vysoudil 2011) 

 Dolní hranice tohoto typu inverze se nachází v různé výšce nad zemským povrchem. 

Mnoho takových inverzí vzniká v důsledku stlačování nebo sesedání vzduchových hmot, 

při pasátové cirkulaci v oblasti tropopauzy, případně při již uvedené teplé výškové frontě. 

(Vysoudil, 2011) 

2.8.4 SUBSIDENČNÍ INVERZE (INVERZE SESEDÁNÍM)  

Vzniká vlivem sesedání vzduchu v oblastech s vyšším tlakem vzduchu. Jejich výskyt 

je nad plošně rozsáhlými oblastmi. Jsou spojeny s poklesem relativní vlhkosti vzduchu. 

Může se vytvářet tzv. inverzní oblačnost. Plošné rozsáhlé a výrazné inverze mající 

dlouhodobé trvání, vznikají ve spojení výškové a přízemní inverze. (Vysoudil, 2011) 

2.8.5 PASÁTOVÉ INVERZE  

Pasátové inverze jsou způsobené sesedáním vzduchu (subsidencí) z vyšších vrstev 

atmosféry, v oblastech pasátových větrů. (Vysoudil, 2011) 

Teplotní inverze mají podnebný (klimatický) význam. Brzdí promíchání vzduchu v 

horizontálním i vertikálním směru. Děje se tak v průmyslových oblastech s větším 

výskytem zdrojů znečišťování ovzduší, dochází ke zvýšení koncentraci škodlivin, vzniku 

smogu atd. Často se vytváří v inverzní vrstvě, vrstevnatá oblačnost. Vrstevnatá oblačnost v 

chladném období roku, v nižších polohách zkracuje délku trvání slunečního svitu v 

porovnání s horskými polohami nad horní hranicí inverze. (Vysoudil, 2011). 

Pohled na Třinec z Oldřichovic, viz Obrázek 4 

 

Obrázek 4: Pohled na Třinecké železárny (vlastní zpracování, foto ze dne 07.04.2013,HTC Desire S) 
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2.9 LESNÍ EKOSYSTÉM 

Lesy patří k nejvýznamnějším složkám přírodního bohatství Země. Lesy příznivě 

ovlivňují atmosférické jevy, děje v krajině a její podnebí. Větvemi, listím stromů, křovitým 

a bylinným podrostem, opadaným listím, půdou zadržují srážkovou vodu. Vsakováním 

vody do spodních vrstev lesní půdy a horninového podkladu významně zpomalují a snižují 

povrchový odtok vody a omezují erozi půdy. Lesní porosty však také zadržují různé 

škodliviny, které se do nich dostanou, větrem, vodou z okolní krajiny. Les funguje jako 

filtr vzduchu. Ve vzdálenosti 50 m vně od okraje lesa bylo zjištěno v 1cm
3
 vzduchu 5 000 

prachových částic. Na okraji lesa již jen 3 500 a uvnitř lesa pouze 2 000. Prach je deštěm 

splachován do půdy. Pokud je půda fyzikálně, chemicky nebo biologicky zdravá a 

zachycený prach neobsahuje mnoho jedovatých látek pro půdní organismy nebo prvků 

měnících poměř živin potřebných pro rostliny, půda se s tím snadno vypořádá. Les je 

složitý biologický systém, který svou hmotností a rozsáhlosti působí na krajinu významněji 

než kterékoliv jiné společenstvo. (Štulc, Goetz, 1996) 

Sledování spadu látek do lesních ekosystémů bylo prováděno od počátku programu 

monitoringu zdravotního stavu lesů. Značné škody na lesních porostech způsobují mimo 

jiné průmyslové imise. Po kalamitních exhalačních těžbách se dostavuje stagnace, 

v posledním období dochází i k mírnému zlepšení zdravotního stavu porostů. Důvodem je 

skutečnost, že většina mýtních porostů v hřebenových partiích Beskyd byla vytěžena. Ke 

zlepšení zdravotního stavu horských lesů přispívá nesporně i útlum průmyslové činnosti a 

modernizace provozu železáren v Třinci. (Tomeček, 1999) 

 

2.10 GEOGRAFICKÁ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU 

2.10.1 HISTORIE TŘINCE 

Město Třinec, se nachází v Moravskoslezském kraji, ve východní části Slezska, 

nedaleko hranic s Polským a Slovenským státem. V rámci České republiky se pak Třinec 

nachází v Podbeskydské pahorkatině, v Třinecké brázdě, je obklopen Slezskými a 

Moravskoslezskými Beskydami. Z geomorfologického hlediska, východ Česka vyplňují 

západní a střední Karpaty, které vznikly v průběhu alpinského vrásnění, představující 

rozsáhlé příkrovové pohoří. (Korbelářová, 2001; Vencálek, 2005; Tolasz .et al, 2007).  
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(Obrázek 5) lokalizuje předmětnou oblast, ve výřezu mapy ČR. 

 

  

Obrázek 5: Vymezení zájmového území, (www.czso.cz) 

 

Město Třinec je rozděleno do 13-ti městských částí, které jsou vymezeny (Obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Třinecko, vymezení zájmového území, (zdroj: www.trinecko.cz, vlastní zpracování) 
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Třinec, kdysi nevelká ves, dnes patří k významným průmyslovým městům regionu. 

Jeho katastr o rozloze 8 551 ha zahrnuje postupně v rámci slučování připojené sousední 

obce Guty, Karpentnou, Nebory, Oldřichovice, Konskou, Horní a Dolní Lištnou, 

Kojkovice, Český Punčov, Lyžbice a Tyru. (Korbelářová, 2001)   

Původní Třinec vznikl asi ve 2. polovině 14. století. Nejstarší dochovaná zpráva 

pochází z roku 1444. V roce 1799 koupil Třinec Albert Sasko- těšínský přiřadil jej ke 

kmenovému jmění Těšínského komory. (Wawreczka, 1997) 

Značnou část katastru obce pokrývaly vysoké lesy tvořící uzavřená polesí. V roce 

1804 žilo v obci 318 obyvatel bydlících v 34 obytných domech a hovořících slezsko-

polským nářečím. Domky byly až na výjimky dřevěné, kryté slámou a obklopené 

zahradami a pastvinami. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím. Na 

spojnici Nýdecké vrchoviny a Čantoryjského hřbetu, v rozsoše Ostrého, se těžily 

pelosideritické rudy a to až do roku 1870. Pro výrobu železa se tak dobývaly chudé železné 

rudy jak povrchovým způsobem, tak podpovrchově v krátkých, nehlubokých štolách. 

(Wawreczka, 1997; Vencálek, 2005) 

Novodobá historie Třince je úzce spjatá s rozvojem železáren, které poskytovaly 

obživu jeho obyvatelům i lidem z mnoha okolních obcí. Výstavba první dřevouhelné pece 

v Třinci, která byla zahájena v roce 1836 a slavnostně uvedena do provozu 1. dubna 1839, 

v krátké době rozproudila život v této podhorské vesničce. (Wawreczka 1997, 

Korbelářová, 2001; Vencálek, 2005) 

Pro hutní dělníky vznikla v Třinci řada dělnických kolonií i tzv. úřednických domů. 

Obec samotná však i nadále uchovává svůj venkovský charakter, o čemž svědčí i 

skutečnost, že s úpravou ulic bylo v Třinci započato dokonce až v letech po první světové 

válce. Významným impulsem pro další rozvoj obce, železáren i celého okolí měla výstavba 

Košicko-bohumínské dráhy dokončena roku 1877. Třinecko je taktéž spojováno s těžbou 

vápence, který se zpracovával na vápno až do roku 1965. Třinec, přezdívaný městem 

ocelářů, spolu s ostravskou Novou hutí, jsou poslední dvě místa v ČR, kde se dosud 

současně vyrábí surové železo a zpracovává ocel. (Korbelářová, 2001) 

2.10.2 METEOROLOGICKÁ SITUACE 

Meteorologie má rozhodující vliv na vznik smogové situace, avšak není příčinou 

nadměrného znečišťování ovzduší. Zřejmou příčinou je skutečnost, že emise látek 

znečišťující ovzduší na mnoha místech, je příliš vysoká. Značnou měrou se na smogu 

podílí i faktory jako jsou nepříznivé rozptylové podmínky, závislé nejen na konkrétní 

meteorologické situaci v evropské oblasti, ale i na geomorfologii, daného regionu. Česko 

patří k oblasti, kde se v průběhu roku střídá převládající vliv azorské tlakové výše, 

islandské tlakové níže a sibiřské tlakové výše. Nad Slezskem a severní Moravou se tlakové 

útvary během roku střídají, převládající je však mělká brázda. Rychlost větru během roku 

významně kolísá; pohybuje se kolem 4-6m/s. Směr a rychlost proudění větru je spojeno 
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s tlakovými útvary, v Moravskoslezském kraji pak převažuje severozápadní proudění. 

(Tolasz .et al, 2007; Jelínek, Žiháček, 1996). 

(Obrázek 7) zachycuje pohled z obce Tyra, na vrch Javorový, při smogové situaci.  

 

Obrázek 7: Pohled na vrch Javorový ve smogové situaci (vlastní zpracování, foto ze dne 20. 03. 2013, Tyra, 

Samsung GT-S5230) 

 (Obrázek 8) nabízí pohled z údolí Tyra, na vrch Javorový při vyjasnění.  

 

Obrázek 8: Pohled na vrh Javorový při vyjasnění (vlastní zpracování, foto ze dne 03.04.2013, Tyra, Samsung 

GT-S5230, ) 
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(Obrázek 9) ukazuje jasné počasí z údolí Tyra bez smogu.  

 

Obrázek 9: Pohled na vrh Javorový při jasném počasí, bez smogu (vlastní zpracování, foto ze dne 

26.01.2013, Tyra, HTC Desire 5) 

Vlivem geomorfologické situace převažujícím směrem proudění v Třinci je proudění 

jihovýchodního směru (30 % JV případu Třinec-Kosmos, 20–25 % případu Třinec-

Kanada), druhým nejčetnějším směrem je proudění severozápadního směru (SSZ až Z s 

četnostmi okolo 5–8 %). Z jihozápadního kvadrantu proudí vzduch výrazně méně často, ze 

severovýchodního kvadrantu ojediněle. (Černíkovský, 2009)  

Porovnáním s mapou a umístěním měřicích lokalit vzhledem k nejvýznamnějším 

zdrojům znečištění ovzduší v areálu Třineckých železáren, je patrné, že při převažujícím 

jihovýchodním proudění nedochází k ovlivňování imisní situace na lokalitách tímto 

zdrojem. Při výskytu situace se severozápadním prouděním se nachází lokalita Třinec-

Kosmos přímo v závětří areálu Třineckých železáren, a. s., zatímco lokalita Třinec-Kanada 

není přímo zasažena. Toto tvrzení koresponduje i s naměřenými koncentracemi SO2, tj. 

koncentrace SO2 měřené na stanici Třinec-Kosmos jsou vyšší než na stanici Třinec-

Kanada. Předpokládá se, že vzhledem k orografickému členění Třince a jeho okolí jsou 

obdobným způsobem ovlivněny i další části města ležící v závětří areálu Třineckých 

železáren, a. s. (Černíkovský, 2009).  

 (Obrázek 10) znázorňuje větrnou růžici na mapovém listu, z doprovodného měření 

směru a rychlosti větru na automatických monitorovacích stanicích Třinec-Kosmos a 

Třinec-Kanada. (Černíkovský, 2009) 
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Obrázek 10: Větrná růžice na mapovém listu;(zdroj: ČHMÚ, vlastní zpracování) 

3 LEGISLATIVA 

3.1 PŘEDPISY ČR 

V oblasti ochrany ovzduší od 1. září 2012 nabyl účinnost zákon č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší a zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o 

fluorovaných skleníkových plynech.  

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ustanovuje práva a povinnosti 

provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, definuje prostředky ke snižování množství 

znečišťujících látek, působnost správních orgánů, jejich opatření k nápravě a sankce.  

Zákon č. 73/2012 Sb., stanovuje práva a povinnosti osob, působnost správních úřadů 

při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky 

regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Prováděcím právním předpisem k 

zákonu č. 73/2012 Sb. je vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které 

poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů a vyhláška nová imisní 

vyhláška č. 330/212 Sb. (www.mzp.cz) 

http://www.mzp.cz/
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3.2 PŘEDPISY EU 

Předpisy Evropské unie ukládají sled povinnosti v oblasti ochrany ovzduší. Jednou 

z hlavních rámcových směrnic je 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu. Následující směrnicí je 2010/75/EU o průmyslových emisích. Ochranu 

ozonové vrstvy Země sleduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o 

látkách poškozující ozonovou vrstvu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o 

fluorovaných skleníkových plynech č. 842/2006 Sb. Jako poslední jmenujeme směrnici 

2004/107/ES, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických 

uhlovodíků ve vnějším ovzduší. (www.mzp.cz) 

3.3 PŘEKROČENÍ LIMITU PŘI SMOGOVÉ SITUACI 

Pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde při smogové situaci k překročení 

informativní prahové hodnoty, varovné hodnoty nebo regulační hodnoty, neprodleně o tom 

informuje příslušný krajský úřad a ministerstvo životního prostředí. Informativní prahová 

hodnota se stanovuje pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10 nebo troposférický 

ozon.  

O informativní prahové hodnotě se hovoří v případě, že alespoň na jedné měřicí 

lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
 byla 

překročena:  

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg.m
-3

 ve třech po 

sobě následujících hodinách, 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg.m
-3

 ve třech po 

sobě následujících hodinách, nebo 

c) dvaceti čtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg.m
-3

 ve 

dvou po sobě následujících dnech. 

Současně na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast je rostoucí 

trend hodinových koncentrací částic PM10 a to v intervalu 6 hodin.  

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na 

polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 

km
2 

překročila 

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m
-3

 ve třech po 

sobě následujících hodinách, 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m
-3

 ve třech po 

sobě následujících hodinách, nebo 

c) dvaceti čtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m
-3

ve 

třech po sobě následujících dnech 
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a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic 

reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. 

Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých 

dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. 

Varovná prahová hodnota se pokládá za překročenou v případě, že alespoň na 

jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
 

překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m
-3

. 

Pro případy vzniku smogové situace vydává obec regulační řád. Regulační řád 

obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. Regulační řád se 

nevydá, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně 

znečištění. Obec tento regulační řád vydává formou nařízení a zároveň o jeho vydání 

informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zřizování regulačních řádů poskytuje obcím 

ministerstvo životního prostředí. (zákon 201/2012 Sb.; Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 

Sb.) 

4 ZNEČISŤUJÍCÍ LÁTKY V OVZDUŠÍ 

Znečišťující látky, jsou látky vnesené do vnějšího ovzduší přímo, fyzikální či 

chemickou přeměnou v atmosféře, nebo ve spolupůsobení s jinými látkami, mající 

škodlivý vliv na prostředí. (Obroučka, 2003) 

Těmito vlivy se míní:  

 Škody na zdraví lidí či zvířat 

 Škody na hmotném majetku 

 Poškozování některých složek prostředí jako jsou přírodní, obytného nebo 

pracovního prostředí 

 Změny přirozeného složení ovzduší (ovlivnění klimatického systému Země) 

 Obtěžování zhoršenou pohodou prostředí okolí zápachem, kouřem… 

 Ozon či sluneční záření, podporující vznik fotochemického smogu, mají také 

významný vliv na znečišťování ovzduší (Obroučka, 2003) 

Je přirozené, že tam, kde se odlévá železo či ocel, vznikají četné odpadní plyny, které 

sice částečně jsou využívány a zpracovány, avšak značná část, i když vzrostl význam 

závazků České republiky k ochraně životního prostředí, jich uniká tepleným sloupem nad 

městem. A protože teplý vzduch stoupá, je možno průmyslovou přítomnost Třince 

spolehlivě odhadnout, aniž bychom město museli na vlastní oči spatřit. Vizuální 

přítomnost „komínových alejí“ pak může sloužit jako bezprostřední důkaz toto, že se 

nemýlíme. Nutno poznamenat, že škodlivost exhalátu není přímo úměrná barevnosti 

továrních dýmů. A tak zpravidla kouř, který je v krajině velmi zřetelný, často 

s narůžovělým nádechem, nemusí náležet k těm nejškodlivějším. Při hodnocení 
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znečišťování ovzduší je důležitým kritériem druh znečišťující látky. (Jelínek, Žiháček, 

1996; Vencálek, 2005)  

4.1 OXID SIŘIČITÝ (SO2) 

Oxid siřičitý (SO2) vzniká především spalováním uhlí s vysokým obsahem síry. Sám 

o sobě má oxid siřičitý defoliační účinky (působí opad listů) především u jehličnanů. To je 

způsobeno zejména tím, že jehličnany uvolňují do ovzduší terpeny, které jako nenasycené 

uhlovodíky prudce reagují s ozónem za vzniku silně oxidačních produktů, jež oxidují oxid 

siřičitý na oxid sírový. Samotný ozon není schopen za běžných podmínek oxid siřičitý 

oxidovat.  

U lidí způsobuje oxid siřičitý záněty horních cest dýchacích, dušnost, snížení 

imunity, záněty spojivek a další potíže. U rostlin dochází k rozkladu chlorofylu. SO2 se tak 

značnou měrou podílí na odumírání lesů, přičemž spolupůsobí ozon aj. vlivy. Silnější 

poškození nastává u jehličnatých lesů, protože na jejich jehlice působí SO2 více let, jsou 

náchylnější k nemocem a škůdcům. Z ovzduší se vymývá dešťovými srážkami, které jsou 

pak kyselé. Kyselé deště se dostávají do půdy a působí zde změnu chemických vlastností, 

např. vyluhování hliníku, sníženou dostupnost živin, a vedou i ke změnám edafonu, např. 

poškození mykorizních hub. Následkem bývají poruchy ve výživě rostlin, což se projeví 

sníženou odolností k chorobám a snížením výnosu. (Šlegl et. al. 2002) 

Hlavním problémem znečišťování a kvality ovzduší ve městě Třinci byl oxid siřičitý 

v období před rokem 1989. K poklesu emisí došlo v 90. letech díky instalací odsiřovacích 

zařízení, rekonstrukcí kotelních zařízení a odlučovačů popílků. Nejvíce je produkován 

velkými zdroji znečišťování ovzduší (až 86%) a malými zdroji (12%). Koncentrace oxidu 

siřičitého jsou nízké, ale při návratu k vytápění uhlím se mohou rychle zvýšit. V posledním 

desetiletí má znečištění ovzduší oxidem siřičitým setrvalý stav s menšími výkyvy, měřené 

hodnoty nedosahovaly imisního limitu. V letech 1999 – 2001 byla mimo provoz 

monitorovací stanice Třinec – Kanada.(Turoňová, 2012) 

V případě oxidu siřičitého došlo v lednu a únoru roku 2011 k mírnému zvýšení 

ročních průměrných koncentrací překročení 24hodinového imisního limitu, který je v 

případě SO2 125 μg/m
3
, max. 3x za rok, (viz Obrázek 11). V dalších měsících roku 2011 se 

situace ustálila. Významným producentem oxidu siřičitého jsou lokální topeniště spalující 

uhlí. Na monitorovací stanici Třinec-Kosmos byla naměřena maximální krátkodobá 1 

hodinová koncentrace 58 μg/m
3 

v únoru 2011.(Turoňová, 2012) 

Ukončení provozu analyzátoru SO2 na monitorovací stanici Třinec-Kanada došlo 

v srpnu roku 2008.(Turoňová, 2012) 
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Obrázek 11: Oxid siřičitý SO2 - nejvyšší naměřené hodnoty v letech 1997-2012, (vlastní zpracování) 

 

4.2 OXID UHLIČITÝ (CO2)  

Tento plyn je kvantitativně největším znečišťovatelem ovzduší. Vzniká především 

spalováním fosilních paliv při výrobě energie. Oxid uhličitý je hlavním plynem 

způsobujícím tzv. skleníkový efekt. Při povrchu Země působí jako vrstva skla. Propouští 

krátkovlnné viditelné záření, vyzařované Sluncem, ale zachycuje a nepropouští 

dlouhovlnné tepelné záření, vyzařované z ohřátého zemského povrchu. (Jelínek, Žiháček, 

1996) 

 

4.3 OXID UHELNATÝ (CO)  

Oxid uhelnatý, CO je bezbarvý plyn a bez zápachu, který může být pro lidi jedovatý. 

Je to produkt nedokonalého spalování paliva obsahujícího uhlík. Může také vznikat jako 

produkt přirozených procesů v lidském těle. Oxid uhelnatý je složka troposféry, vzniklá jak 

z přírodních procesů, tak z lidské činnosti. Vzhledem k tomu, že rostliny mohou oxid 

uhelnatý jak konzumovat tak i produkovat, jsou stopové úrovně považovány za normální 

složkou přírodního prostředí. Přestože okolní koncentrace oxidu uhelnatého v blízkosti 

městských a průmyslových oblastech mohou být podstatně vyšší než průměrné hodnoty, 

nejsou žádné zprávy o nepříznivých účincích na rostliny nebo mikroorganismy. 

(www.inchem.org) 
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4.4 ČÁSTICE PRAŠNÉHO AEROSOLU 

Částice prašného aerosolu představují směs organických a anorganických částic 

pevného či kapalného skupenství v ovzduší, lišící se svým původem, fyzikálními 

vlastnostmi a chemickým složením. V důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají 

dlouhou dobu v atmosféře. 

Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 překračuje i nadále imisní 

limity. Toto znečištění začíná být závažným problémem nejen města Třince, ale celého 

Moravskoslezského kraje. Projevilo se to smogovými epizodami v zimním období na 

přelomu roku 2011 - 2012. V chladném období od listopadu 2011 do března 2012 se 

vyskytly intenzivní déletrvající epizody nepříznivých rozptylových podmínek s vysokými 

koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší ve druhé polovině  listopadu, dále pak 

koncem ledna a souvisle v únoru. Naopak v prosinci 2011 a v prvních dvou třetinách ledna 

2012 převládaly (netypicky) příznivé rozptylové podmínky. Výsledné průměrné 

koncentrace suspendovaných částic PM10 a počet dnů s denní průměrnou koncentrací vyšší 

než 50 μg/m
3
 (denní imisní limit) za celé chladné období roku 2011a 2012 byly na 

Třinecku nižší než v roce 2010. Znečištění ovzduší polétavým prachem v zimním období roku 

2012/2013 na Třinecku bylo ovlivněno meteorologickými a zhoršenými rozptylovými 

podmínkami např. silné mrazy a bezvětří. V roce 2012 bylo na stanicích imisního 

monitoringu zjištěno, že dny s překročením denního imisního limitu pro suspendované 

částice (prašný aerosol) byly překročeny a to na obou monitorovacích stanicích, na stanici 

Třinec-Kosmos to bylo 58 dnů a na stanici Třinec-Kanada 49 dnů. Průměrná roční 

koncentrace suspendovaných částic PM10 byla ve stanoveném limitu. (Turoňová, 2012) 
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Pro srovnání je k dispozici srovnání počtů dnů s překročením limitu suspendovaných 

částic na Třinecku v letech 2010 – 2012, (viz Tabulka 6) 

 

Tabulka 6: Srovnání počtu dnů s překročením limitu 50 μg/m3 suspendovaných částic PM10 a maximálních 

naměřených denních koncentrací PM10 v letech 2010–2012, (vlastní zpracování) 

Měsíce 
Monitorovací 

stanice 

Počet dnů překročení limitu         

50 μg/m
3
 PM10  

Max. naměřená denní koncentrace 

(μg/m
3
) PM10 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

leden 
Kanada 22 7 7 404 160 305 

Kosmos 22 6 7 462 211 229 

únor 
Kanada 9 19 14 199 177 297 

Kosmos 12 20 14 310 202 229 

březen 
Kanada 12 12 7 125 110 93 

Kosmos 8 15 10 100 135 84 

duben 
Kanada 8 10 0 106 74 43 

Kosmos 1 4 0 50 54 48 

květen 
Kanada 0 0 0 49 48 39 

Kosmos 0 0 0 37 42 41 

červen 
Kanada 1 0 0 56 45 44 

Kosmos 0 0 0 45 40 43 

červenec 
Kanada 1 0 1 65 43 51 

Kosmos 0 0 1 48 36 57 

srpen 
Kanada 2 5 1 64 67 58 

Kosmos 1 1 0 51 53 47 

Září 
Kanada 0 2 0 63 44 41 

Kosmos 1 0 0 42 50 50 

Říjen 
Kanada 10 5 3 130 77 65 

Kosmos 11 7 7 172 102 77 

listopad 
Kanada 5 12 7 95 94 128 

Kosmos 7 15 8 131 183 127 

prosinec 
Kanada 14 1 9 143 66 153 

Kosmos 14 3 11 171 95 173 

Celkem 
Kanada 84 73 49 1499 1005 1317 

Kosmos 77 71 58 1619 1203 1205 

 nejvyšší maximální průměrná denní koncentrace v daném roce   
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V grafu (Obrázek 12) je zobrazen počet dnů v daném roce, kdy došlo k překročení 

imisního limitu PM10 za roky 1999-2012. Z grafu je znatelný pokles průmyslové výroby po 

roce 2004. V letech 1999 až 2001 byla mimo provoz monitorovací stanice Třinec-Kanada. 

 

Obrázek 12: Počet dnů s překročením imisních limitů PM10 za roky 1999–2012, (vlastní zpracování) 

 

Nejnižší hodnoty znečištění v roce 2008 byly vlivem příznivých meteorologických a 

rozptylových podmínek v chladném období roku. Hodnoty roku 2011 jsou porovnatelné 

s rokem 2009. V chladném období roku 2009 – 2012 bylo znečištění ovzduší na Třinecku 

ovlivněno nepříznivými meteorologickými podmínkami (mráz a bezvětří), spalováním 

méněhodnotných paliv v lokálních topeništích a přeshraničním přenosem emisemi těžkého 

průmyslu polské části Slezska. Na snížení emisí polétavého prachu se podílejí i Třinecké 

železárny, které se v rámci ekologických projektů zavázaly snížit množství emitovaného 

polétavého prachu o 200 tun za rok. (Turoňová, 2012) 
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V grafu suspendovaných částic (Obrázek 13) je porovnáno překračování imisních 

limitů pro lidské zdraví u PM10 v letech 1997–2012 u monitorovací stanice Třinec-Kosmos 

a Třinec-Kanada a nejvyšších naměřených hodnot v tomto období. 

 

Obrázek 13: Suspendované částice PM 10 - nejvyšší naměřené hodnoty v letech 1997-2012, (vlastní 

zpracování) 

Z grafu je znatelné snížení průmyslové výroby v roce 2008 a nepříznivé 

meteorologické a rozptylové podmínky v chladném období roku 2009 – 2012 se zvýšením 

počtu dnů se smogovými situacemi. Maximálně povolený počet 35 dnů překročení 

imisního limitu průměrných 24 hodinových koncentrací prašného aerosolu 50 μg/m
3
 pro 

lidské zdraví byly v jednotlivých měsících roku 2011 překračovány. Toto překračování je 

velmi časté a většinou dosahuje i několikanásobku povoleného počtu dnů s překročením.  

V roce 2011 se průměrné roční koncentrace PM10 mírně snížily k úrovni z r. 2009, ale 

zůstaly vyšší než v nejméně znečištěných letech posledního desetiletí (2007,2008).  

V důsledku zvyšování cen energií se mnoho domácností vrátilo k vytápění tuhými palivy, 

často méně kvalitními a v zastaralých spalovacích zařízeních, které nejsou zkonstruovány 

na spalování daného tuhého paliva, což má podíl také na zvýšení emisí frakce PM2,5. 

(Turoňová, 2012) 

Pro suspendované částice PM2,5 platí, že pronikají do dolních cest dýchacích a 

představují vysoká zdravotní rizika. Pro měření pozaďové úrovně znečištění ovzduší této 

znečišťující látky byla vybrána Českým hydrometeorologickým ústavem monitorovací 

stanice Třinec-Kosmos. Maximální krátkodobá 1hodinová koncentrace PM2,5 naměřená na 

monitorovací stanici Třinec-Kosmos v lednu 2011 byla 301 μg/m
3
, pro rok 2012 tyto data 

nebyly k dispozici. (Turoňová, 2012) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012

k
o

n
ce

n
tr

a
ce

 [
μ

g
/m

3
] 

 

Suspendované částice PM 10 - nejvyšší naměřené hodnoty v letech 1997-2012 

Kosmos

Kanada



Pavla Vašíčková: Smogová situace na Třinecku 

 

2013  28 

4.5 OXIDY DUSÍKU NOX 

Oxidy dusíku vznikají spalováním fosilních paliv v průmyslu a ve spalovacích 

motorech, společně v průmyslu a ve spalovacích motorech, společně s oxidem uhličitým. 

Podílejí se na vzniku kyselých dešťů. NOx výrazně narušují mykorrhizu. Toto snížení je 

jednou z hlavních příčin odumírání lesů. Společně s plynnými uhlovodíky jsou oxidy 

dusíku prekurzory ozonu. (Jelínek, Žiháček, 1996) 

Překračování imisních limitů oxidů dusíku (viz Obrázek 14) v roce 1997–2011 je 

zřejmé zejména v období ranních a odpoledních dopravních špiček ve městě. V letech 

1999 – 2001 byla mimo provoz monitorovací stanice Třinec-Kanada. Znečištění ovzduší 

oxidy dusíku mělo po roce 2003 klesající tendenci a s menšími výkyvy pak v dalších letech 

setrvalý stav. V zimním období mají na překračování vliv rovněž spalovací procesy v 

lokálních stacionárních zdrojích. Koncentrace NOx jsou od roku 2008 měřeny pouze na 

monitorovací stanici Třinec-Kosmos. V roce 2011 nedošlo k výraznému zvýšení ročních 

průměrných koncentrací NO2. Počet povolených 40 dnů s překročením imisního limitu 200 

μg/m
3
 nebyl překročen ani 1 den v roce. Na monitorovací stanici Třinec-Kosmos byla 

naměřena maximální krátkodobá 1hodinová koncentrace 80 μg/m
3 

v lednu 2011. 

Koncentrace oxidů dusíku zůstaly na úrovni srovnatelné s rokem 2010, tj. mírně vyšší než 

v roce 2009. (Turoňová 2012) 

 

Obrázek 14: Oxidy Nox - nejvyšší naměřené hodnoty v letech 1997-2012, (vlastní zpracování) 

4.6 TROPOSFERICKÝ OZON – O3  

Jestliže v ozonosféře je role ozonu pozitivní, neboť zachycuje UV záření, v přízemní 

vrstvě ovzduší působí naopak velmi nepříznivě na rostliny. Způsobuje totiž rozklad 

chlorofylu. U lidí poškozuje sliznice dýchacích cest a očí. Ozon vzniká fotochemickými 
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reakcemi oxidu dusíku a kyslíku. Ozon je pro lidský organismus toxický. Již při 

koncentraci 1 ppm se projevují dýchací potíže. (Jelínek, Žiháček, 1996) 

 

Obrázek 15: Ozón O3 - nejvyšší naměřené hodnoty v letech 1997-2012, (vlastní zpracování)  

Z grafu (Obrázek 15), je zřejmé vyrovnané kolísání hodnot přízemního ozónu 

v závislosti na jeho prekurzorech (sluneční záření a při dopravní zatížení oxidem 

dusičitým) v jednotlivých ročních obdobích. V letech často docházelo k překročení 

cílového imisního limitu, (max. denní 8hodinové koncentrace přízemního ozonu 120 

μg/m
3
) K překračování imisního limitu dochází nejčastěji v dopravně zatížených 

lokalitách. (Turoňová, 2012) 

4.7 BENZO[A]PYREN 

Benzo(a)pyren patří k tzv. polycyklickým uhlovodíkům. Má toxické, mutagenní 

a rakovinotvorné vlastnosti. Jeho působení je bezprahové a kumuluje se v životním 

prostředí. V Třinci je překračován cílový imisní limit u této znečišťující látky hlavně 

v zimním období vlivem lokálních topenišť. Na žádné monitorovací stanici v Třinci není 

benzo(a)pyren měřený. Při hodnocení jeho koncentrací se vychází z modelace a mapování. 

Započteny jsou zde emise z  komunikací I. třídy. Při tvorbě map je zohledněn gradient 

imisních koncentrací. Odhad polí ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu je 

zatížen, ve srovnání s ostatními mapovanými látkami, největšími nejistotami, jednak 

z nedostatečné hustoty měření a nejistot, daných modelováním. Nárůsty koncentrací během 

zimních období poukazují na vliv lokálních topenišť. 

Znečištění ovzduší polétavým prachem se v zimě roku 2012/2013 projevilo vlivem 

meteorologických a zhoršených rozptylových podmínek. Upozornění na možnost smogové 

situace došlo pouze jednou a to v prosinci 2012. V měsíci lednu a únoru roku 2013, byla 

situace horší, signál upozornění byl vydán ve čtyřech případech s max. trvání až 98 hodin. 

Na monitorovací stanici Třinec – Kosmos bylo dne 16. 1. 2013 naměřeno maximální 

znečištění ve výši 271 ųg.m
3
, přičemž zákonem stanovený limit 24 hod. klouzavého 
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průměru pro prašný aerosol je 50 ųg/m
3
. Český hydrometeorologický ústav tedy vydal 

upozornění podle Smogového regulačního řádu. Oproti minulým létům, došlo ke snížení 

smogových dnů. Třinec z hlediska znečištění ovzduší je v Moravskoslezském kraji 

průměrně zatíženým městem. Třinec se z hlediska umístění i klimatických podmínek chová 

odlišně od vzdálenějších oblastí, kterými jsou Frýdecko-Místecko nebo Ostravsko-

Karvinsko. (Turoňová, 2012) 

4.8 TĚŽKÉ KOVY 

S rozvojem moderní techniky roste velmi rychle produkce a spotřeba kovů a 

metaloidů. Roste produkce klasických kovů v životním prostředí člověka – v ovzduší, 

půdě, poživatinách, způsobuje to vážný hygienický problém, jehož rozsah neustále vzrůstá. 

Nástrojem, prostřednictvím kterého je realizováno smluvní omezení znečišťování ovzduší, 

je „Protokol o těžkých kovech“, který je zaměřen na škodlivé kovy a ustanovuje pravidla 

pro jejich omezení emisí z průmyslových zdrojů a spalovacích procesů, při nichž dochází 

ke spalování látek. (www.mzp.cz; (Benco el. al., 1984) 

Stručná charakteristika sledovaných těžkých kovů a možných zdrojů jejich výskytu v 

lesním prostředí (www.mzp.cz) 

Arsen 

Název arsenu se odvozuje z řeckého slova „arsenikon“, což znamená mocný, silný, 

účinný. Arsen se vyskytuje v přírodě převážně ve formě sulfidů. Nejrozšířenější formou je 

arsenopyrit FeAsS (rudy stříbra, olova, mědi, niklu, antimonu, kobaltu, železa). Arsen se 

získává jako vedlejší produkt při zpracování zmíněných rud. Oxid arsenitý vznikající při 

pyrometalurgickém zpracování rud je zachycován na elektrofiltrech. Elementární arsen 

kovový se používá při výrobě slitin. Zvyšuje odolnost mědi ke korozi, zlepšuje její 

mechanické vlastnosti a zvyšuje bod tuhnutí. Z hlediska hygieny ovzduší je Arsen 

přítomen v tuhých částicích emitovaných při spalovacích procesech a při metalurgickém 

zpracování rud. Pomocí mechových bioindikátorů byla v minulých letech zjištěna vysoká 

depozice od krušnohorské oblasti směrem k Mělníku, v oblasti Jizerských hor, dále v okolí 

Příbrami a Ostravice v oblasti Moravskoslezských Beskyd a také u Sokolova v oblasti 

Karlovarské vrchoviny. (www.mzp.cz) 

Kadmium 

Za přírodní zdroje se považují vulkanické emise a zvětrávání matečných hornin. 

Hranice přirozeného výskytu v půdě je velmi nízká, pohybuje se mezi 0,1 - 1,0 mg . kg
-1

 

Do atmosféry, kde byly ještě nedávno zjištěny koncentrace 2,0 - 4,8 ng . m-
3
, se Cd 

dostává hlavně z mnoha průmyslových zdrojů (elektrovýroby, barvy-laky, stabilizace PVC 

polymerů aj.) spaloven a metalurgického průmyslu. Mechové bioindikátory signalizují 

nejvyšší kontaminaci lesních ekosystémů na Ostravsku a v oblasti Moravskoslezských 

Beskyd a Jizerských hor. (www.mzp.cz) 

  

http://www.mzp.cz/
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Chrom 

Chrom se dostává do ovzduší zvětráváním hornin a je přenášen i na velké 

vzdálenosti. K přírodním zdrojům přispívají svou emisí i průmyslové zdroje (pokovování, 

antikorozivní nátěry, chemický průmysl, úprava kůží aj.). Mechové bioindikátory 

signalizovaly v minulých letech nejvyšší zátěž v oblasti Mostu a Lovosic a dále v blízkosti 

Třince a Uherského Hradiště. (www.mzp.cz) 

Měď 

Geografická distribuce se shoduje s niklem, je současně esenciálním prvkem. Do 

prostředí se dostává jak z přírodních zdrojů (zvětrávání hornin), tak z průmyslových emisí 

(výroba slitin s Cu, elektrotechnický průmysl, barviva, sklářský průmysl aj.) a spalovacích 

procesů. Maximální koncentrace v mechových bioindikátorech byly zjištěny v severních 

Čechách, v Jizerských horách, v Krkonoších a v Beskydech. (www.mzp.cz) 

Nikl 

Nikl se nachází převážně v místech lokálního znečištění (metalurgie, kovovýroba, 

elektrotechnický průmysl). Pro většinu živých organismů je nikl esenciálním prvkem, ale 

jeho koncentrace v ovzduší nesmí překročit 0,5 mg . m
-3

. Ve vyšších koncentracích je 

toxický jak pro rostliny, tak i pro živočichy. Nejvyšší hodnoty v mechových 

bioindikátorech byly zjištěny v podkrušnohorské pánvi a v oblasti Otrokovic na Moravě. 

(www.mzp.cz) 

Olovo 

Olovo je nejrozšířenější z těžkých kovů. Obsah olova v listech rostlin velmi dobře 

koreluje s koncentracemi atmosférického olova je zpravidla nepřímo úměrný vzdálenosti 

od zdroje emisí. Olovo se může do ovzduší dostávat přirozeně ve formě prachu, kouře, 

aerosolů. Hlavním antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy (spalování odpadů a 

olovnatého benzínu), k lokálnímu znečištění dochází i při těžbě a zpracování olova Olovo 

je dalším prvkem přenášeným na velké dálky. Přírodním zdrojem je zvětrávání hornin 

bohatých na olovo. Z antropogenních zdrojů to jsou především průmyslové emise (výroba 

autobaterií, aditiv do benzinu, antikorozivních nátěrů, křišťálového skla aj.), dále pak 

doprava (olovnatý benzin), spalovny, skládky aj. Nejvíce olova v mechových 

bioindikátorech bylo nalezeno v oblasti Moravskoslezských Beskyd, v okolí Příbrami, v 

Krušných a Jizerských horách. Nejnižší koncentrace na úrovni přirozeného pozadí byly 

zjištěny na západočeských a jihočeských lokalitách.  (www.irz.cz; Benco el. al., 1984; 

Šlegl et. al. 2002; www.mzp.cz) 

Rtuť 

Rtuť je emitována do ovzduší z přírodních zdrojů i z antropogenních činností 

(metalurgie, elektrochemické výroby, tepelné elektrárny, spalovny). Rtuť nebyla zatím v 

lesních ekosystémech systematicky monitorována. V zemědělských komoditách byly v 

minulosti vysoké hodnoty naměřeny na Ostravsku. (www.mzp.cz) 

http://www.mzp.cz/
http://www.irz.cz/
http://www.mzp.cz/
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Zinek 

Zinek se dostává do prostředí zvětráváním minerálů, vulkanickou činností a také 

díky lesním požárům. Největšími antropogenními zdroji jsou spalovací procesy, u nás 

hlavně tepelné elektrárny. Nejvyšší koncentrace v mechových bioindikátorech byly 

zjištěny v oblastech hnědouhelných pánví a zpracovatelského průmyslu v Krušných 

horách, Jizerských horách, Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd 

(www.mzp.cz) 
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4.9 ŠKODLIVINY Z PRŮMYSLOVÉ VÝROBY 

Rozvoj průmyslové výroby, rychlý růst výroby energie, intenzivní těžba surovin a 

přírodní zdroje, tvoří hmotné předpoklady pro trvalý vzestup životní úrovně obyvatel. Mají 

však i negativní důsledky, projevující se ve znečišťování a degradaci prostředí. Hranice 

produkce průmyslových škodlivin a vedlejší jevy, které člověk a příroda dokážou beze 

škod snášet, je dnes již v řadě průmyslových zemí a průmyslových aglomeracích 

překročena. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

Technický rozvoj a pokrok v technologických postupech průmyslové výroby by měl 

být vyvažován úměrným rozvojem úrovně techniky omezující negativní vlivy průmyslového 

rozvoje na životní prostředí. Touto technikou by se mělo mimo jiné zabezpečit, aby 

výsledný růst výroby nesnižoval zhoršení kvality životního prostředí a aby se jeho 

negativní účinky na životní prostředí nestaly činitelem, který by zabránil dalšímu 

hospodářskému růstu. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

Prostředky vynaložené na ochranu ovzduší, budou trvale a progresivně 

vzrůstat. Základním požadavkem tedy je, aby finance na tyto účely vynakládané byly 

využity co nejúčinněji a nejhospodárněji z hlediska celospolečenských potřeb a 

prospěchu. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

(Obrázek 16) nabízí pohled na Třinecké železárny ze 70. let minulého století. Je zde 

jasně vidět vycházející emise z bodového zdroje, nicméně není však vidět imisní podklad, 

který je patrný v dnešní době.  

 

Obrázek 16: Autobusové nádraží před TŽ, autor Vojta Beneš, zdroj: (www.mestskadoprava.net) 
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Znečišťování ovzduší částečkovými a plynnými exhaláty z průmyslových zdrojů 

nepříznivě působí – přímo i druhotně – na zdraví a život člověka, na biosféru, přírodní 

zdroje (především vodu a půdu), stavby a stavební materiály, kovové konstrukce atd. 

Podporuje výskyt některých nemocí a zvyšuje tak spotřebu léčiv, způsobuje škody na 

vegetaci, ztráty lesní a zemědělské produkce jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě, 

urychluje korozi kovových materiálů a zvyšuje náklady na jejich povrchovou ochranu, je 

příčinou menší trvanlivosti omítek, poškozuje kulturní památky, zvyšuje náklady na 

údržbu domácnosti, šatstva a prádla. Znečištění ovzduší průmyslovými emisemi negativně 

ovlivňují i psychiku člověka, neboť narušují podmínky pro šťastný život obyvatelstva 

(Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

Škodlivý účinek částečkových i plynných průmyslových exhalátů na lidský 

organismus je závislý jednak na celkovém množství škodlivé látky, která se do lidského 

těla dostává, jednak na její koncentraci. U netoxických prachů není vliv její koncentrace 

tak výrazný, ale významně se projevuje u toxických prachů a škodlivých plynů. Škodlivá 

látka v ovzduší může mít podle své koncentrace na lidský organismus rozdílný vliv, od 

prakticky nepostřehnutelných účinků před dráždivý účinek, poškození místní nebo celkové 

až po obecné toxické působení. Znečištění ovzduší může mít i druhotný nepříznivý účinek 

na lidský organismus, který spočívá ve snižování jeho přirozené odolnosti. U jednotlivých 

škodlivých látek existuje, z hlediska krátkodobého působení taková koncentrace látky 

v ovzduší, kterou organismus snáší a která v organismu nevyvolá žádnou nepříznivou 

změnu. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

Po překročení nezávadné koncentrace reaguje organismus na vyšší koncentraci 

škodliviny obrannými a adaptačními pochody, kterými se snaží eliminovat působení 

škodlivé látky a dosáhnout přizpůsobení životních pochodů, probíhajících v organismu, 

změněným životním podmínkám. Když koncentrace škodliviny v ovzduší dále vzrůstá a 

dosáhne určité hodnoty, pro každou škodlivou látku odlišně, není již organismus schopen 

přizpůsobit se působení škodliviny a její vliv eliminovat; dochází k poškození organismu. 

(Bretschnaider, Kurfyst 1978) 

Poškození organismu může ovšem také nastat v důsledku dlouhodobého působení 

malých koncentrací škodlivé látky, tj. chronického vlivu dané látky. Stanovit koncentraci, 

která se takto projevuje poškozováním organismu v důsledku chronického působení, je 

nesnadné, neboť to vyžaduje dlouhodobé sledování a účinek škodliviny bývá přitom 

obvykle překrýván dalšími vlivy, např. klimatickými, podmínkami pracovního prostředí 

apod. Abychom mohli správně interpretovat nejvýše přípustné koncentrace škodlivých 

látek, musíme si uvědomit, že živé organismy vykazují různou citlivost, takže táž 

koncentrace škodliviny může u různých jedinců vyvolat kvalitativně nebo kvantitativně 

nestejnou reakci. Záleží při tom na věku, pohlaví, zdravotnímu stavu, únavě apod. 

Znečištění ovzduší se může bezprostředně projevovat akutně a chronicky, přičemž účinky 

mohou být buď místní, nebo celkové. Jejich charakter bývá obecně toxický, dráždivý nebo 

kumulovaný. (Bretschnaider, Kurfyst 1978) 
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Místní účinek škodlivé látky se může projevit v místě kontaktu nebo vstupu do 

organismu (např. horní cesty dýchací, nosní sliznice, hrtan, průduškový epitel, nebo 

v zažívacím ústrojí, na kůži, spojivce oka aj.) Většinou dochází k lokálnímu podráždění 

nebo poškození povrchových buněk postiženého orgánu. Působení škodlivých látek po 

absorpci v těle může mít průběh složitější. Především to závisí na povaze dané látky: buď 

může docházet k hromadění látky v organismu, nebo absorbovaná látka přejde do krve a 

krevním oběhem je zanesena do orgánů. (Bretschnaider, Kurfyst, 1978) 

5 ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ 

Součástí skupiny Třinecké železáren a Moravia Steel, je celá řada dalších dceřiných 

společností.(viz  

Tabulka 7), které se velkou měrou podílejí na produkci znečištění ovzduší. Z laického 

pohledu tedy kontrolní orgány kladou velký důraz na kontrolu Třineckých železáren, které 

paradoxně využívají moderních technologií a automatizací a které vždy dostojí splnění 

všech potřebných zákonných limitů, oproti dceřiným společnostem, které možná svým 

výrobním programem toho dostát nemohou. Tato spekulace je však pouhou tézí, jelikož se 

nepodařilo získat vyjádření ani jedné z níže uvedených společností.  

 

Tabulka 7: Dceřiné společnosti TŽ, (vlastní zpracování) 

Energetika Třinec 

zásobuje Třinecké železárny, ale i další firmy a komunální sféru třineckého 

regionu elektřinou, technologickou párou, teplem, topnými plyny, stlačeným a 

dmýchaným vzduchem, provozní, užitkovou a pitnou vodou 

Strojírny Třinec 
zabývá výrobou železničního svršku, výrobou a renovací kalibrovaných hutních 

válců a rozsáhlou všeobecnou strojírenskou výrobou 

Slévarny Třinec  výroba a prodej odlitků z oceli, litiny a v menší míře i z barevných kovů 

Refrasil 
orientuje na výrobu žárovzdorných materiálů pro vyzdívky hutních agregátů, 

výrobu stavebních žáruvzdorných materiálů a hmot 

Řetězárna je výrobcem širokého sortimentu řetězů z drátu a tyčí vyrobených převážně v TŽ 

Sochorová válcovna TŽ 
tvoří dlouhé válcované výrobky a polotovary, zaměřuje na výrobu uhlíkových a 

legovaných ušlechtilých konstrukčních ocelí 

VÚHŽ  Vyrábí automatizační techniku a zařízení pro sekundární metalurgii 

Materiálový a metalurgický 

výzkum  

výzkum výroby a tváření oceli, výzkum procesů sekundární metalurgie oceli, 

výzkum pokrokových tvářecích technologií a řízených procesů tváření 

Šroubárna Kyjov  
vyrábí z třinecké oceli spojovací díly, tj. šrouby, matice, speciální spojovací 

prvky a výkovky podobného charakteru 

Hanácké železárny a 

pérovny 

Výrobním programem společnosti je výroba podvozkových pružin tvářených za 

tepla, které se používají v automobilovém a železničním průmyslu. 

Kovárna Viva 
Specializuje se na výrobu zápustkových výkovků z legovaných, 

mikrolegovaných , uhlíkových a konstrukčních ocelí 

Metalurgia S.A. vyrábí tažený drát, který je dále upravován zinkováním a mořením 

ŽDB Drátovna tažírna patentovaného drátu, ocelové kordy, lanárna, pérovna a drátěná výroba 
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Třinecké železárny patří mezi nejvýznamnější zdroje emisí TZL v MSK. Na 

Třinecku můžeme pozorovat pokles emisí TZL let 2010 a 2011.  

V meziročním porovnání došlo k mírnému nárůstu emisí TZL, pravděpodobně 

navýšením výroby. Celkově však u těchto zdrojů dochází k poklesu TZL (viz Obrázek 17). 

(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

Obrázek 17: Emise TZL z TŽ, (vlastní zpracování) 

 

Mezi lety 2010 a 2011 došlo k významnému nárůstu emisí oxidu siřičitého u zdroje 

TŽ a.s. – výroba surového železa, kde došlo k nárůstu emisí SO2 o 406 tun za rok, což je 

cca 19,9%, (viz Obrázek 18), (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz). 

 

Obrázek 18: Emise SO2 z TŽ, (vlastní zpracování) 
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Obecně primárním zdrojem oxidu dusíku jsou motorová vozidla a průmysl. Ty jsou 

taktéž významnými zdroji znečištění, avšak mezi lety 2010 a 2011 nedošlo u zdroje emisí 

TŽ k výraznému zlepšení ani zhoršení, (viz Obrázek 19). (http://iszp.kr-

moravskoslezsky.cz) 

 

Obrázek 19: Emise NOx z TŽ, (vlastní zpracování) 

Mezi lety 2010 a 2011 došlo poměrně k poklesu emisí oxidu uhelnatého CO u 

provozovny TŽ a.s. – výroba surového železa (o 3 058,4 tun za rok, tedy o cca 5,6%). 

Celková bilance se však jeví jako neutrální, (viz Obrázek 20). (http://iszp.kr-

moravskoslezsky.cz) 

 

Obrázek 20: Emise CO, (vlastní zpracování) 
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(Obrázek 21) uvádí meziroční porovnání zdrojů emisí organických látek vyjádřených 

jako TOC (celkový organický uhlík) v porovnání let 2010 a 2011. Hlavními producenty 

emisí v MSK ovšem tyto zdroje nejsou (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

Obrázek 21: Emise TOC z TŽ, (vlastní zpracování) 
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Třinec jsou největším nepřítelem znečištění ovzduší průmyslové podniky, automobilová a 

kamionová doprava.  
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Třinecké železárny v době smogové situace (viz Obrázek 22) 

 

Obrázek 22: Pohled na TŽ v době smogové situaci (vl.zpr., foto ze dne 16.02.2013,HTC Desire S) 

 

Třinecké železárny omezují výrobu, (viz Obrázek 23), vždy když je tzv. upozornění 

na možnost vzniku smogu. V první fázi, kontrolou všech zařízení, které mohou emitovat 

pevné částice, toto se děje po směnách. Když nastane smogová regulace, omezí se regulace 

výroby vysokých pecí. Provádí se na úrovni 5900 tun denně. Počet taveb v kyslíko-

konvektorové ocelárně, se snižuje na 39 taveb denně. Toto omezení má dopad na 

ekonomiku výroby a také dochází k nedodržení plnění zakázek. (Třinecký magazín, 2012).  
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  Stav TŽ v Třinci, v době smogu (Obrázek 23) 

 

Obrázek 23: Pohled na TŽ v době smogové situaci (vl.zpr., foto ze dne 16.02.2013,HTC Desire S ) 

 

5.2 LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ 

Lokálními topeništi jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu do 300 

kW, přičemž podmínky provozu těchto zdrojů jsou upraveny zákonem č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší. Tyto zdroje se nacházejí v rodinných domech, školách, chatách, ve 

kterých jsou umístěna zařízení určená ke spalování paliv – tzv. lokální topeniště. Na území 

Moravskoslezského kraje je podle Českého statistického úřadu dle Sčítání lidí, domů a 

bytů z roku 2011 téměř 56 000 kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné brikety nebo dřevo). 

(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz) 

Velké boom přišlo v 90. letech minulého století, kdy Českou republiku zachvátila 

plošná plynofikace doprovázena chybnými opatřeními, jako neodstavení původních 

necertifikovaných kotlů v domácnostech, nedodržení smluvních podmínek z hlediska 

dodavatele plynu apod. Není tedy divu, že se obyvatelstvo postupně vrací k tradičním 

typům paliv, která jsou bohužel z důvodů ekonomických doplňována i spalováním odpadů. 

To se následně odráží na lokálních podmínkách kvality ovzduší, a to především v obcích s 

absencí vlivu průmyslové činnosti. (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
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Nejde opomenout morálku samotných obyvatel, kteří se nestydí do svých domácích 

lokálních topenišť hodit „pet“ láhve s pilinami, doplněný vyjetým motorovým olejem. A za 

tyto „zrůdné činy“ nenesou žádnou zodpovědnost. 

Jako jeden z úspěšných kroků se tak ukázala realizace dotačního programu na 

podporu výměny starých kotlů s ručním plněním tuhých paliv za nové, plně 

automatizované kotle na tuhá paliva a biomasu. Investice do lokálních topenišť by měla 

být mnohem efektivnější než náročné úpravy v průmyslových podnicích. (viz Obrázek 24) 

Na tomto verdiktu se shodli odborníci, v problematice znečištění ovzduší. (http://verejna-

sprava.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

 

Obrázek 24: Pohled na TŽ (monitorovací zařízení, http://ifktv.cz) 

 

5.3 DOPRAVA 

Často skloňovaným tématem na Třinecku je doprava, ať už se jedná o transfer 

Mezinárodní kamionové dopravy, nebo dopravy jako takové. Problém tkví v tom, že 

Třinec je nejrychlejší spojnicí mezi státy Českou a Slovenskou republikou. Z toho hlediska 

by se očekávalo, že i komunikace by tomu měly odpovídat, opak je však pravdou.  

Stávající silnice I/11 se táhne hustě zastavěným územním obcí Třinec, Nebory a 

Oldřichovice v části CHKO Beskydy a přejezd přes toto území způsobuje časté kolapsy, 

zejména v zimě.   

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
http://ifktv.cz/
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Řešením by tak měla být rychlostní komunikace (viz Obrázek 25), vybudování nové 

přeložky I/11. Zdraví a bezpečnost obyvatel je ohroženo hlukem a exhalací. Dopravou je 

ohrožena i bezpečnost obyvatel. Tyto neblahé faktory ovlivňují život lidí v dotčených 

obcích a současně se negativně promítají plynulosti jízdy. Třinec je jediným územím v ČR, 

kde jedna komunikace je zároveň jedinou spojnicí průmyslové zóny s veřejnou či městskou 

dopravou. V těchto letech je několikrát znásobena v souvislosti s výstavbou automobilek 

jak už Hyundai v Nošovicích, nebo automobilka Kia Motors. (zdroj: http://www.rsd.cz, 

http://www.ihorizont.cz) 

 

 

Obrázek 25: Plánovaná silnice 1/68, Nebory – Oldřichovice (www.rsd.cz) 

 

Nová přeložka mezinárodní silnice I/11, přestává být údajně pouhou teorií a dostává reálné 

obrysy. Je dokončeno majetkoprávní vypořádání, přeložka silnice I/11 v úseku 

Oldřichovice – Nebory má vydané Stavební povolení, zbývá jen výběr zhotovitele. 

Zadávací řízení, dle Ministerstva dopravy se očekává ještě v průběhu druhého čtvrtletí 

roku 2013. Předpokládaná výstavba prvního úseku je rok 2015. (www.trinecko.cz) 

http://www.rsd.cz/
http://www.ihorizont.cz/
http://www.trinecko.cz/


Pavla Vašíčková: Smogová situace na Třinecku 

 

2013  43 

Aktuální situaci v dopravě nabízí pohled na třinecký kruhový objezd (Obrázek 26) 

 

Obrázek 26: Dopravní situace v Třinci, (monitorovací zařízení, http://ifktv.cz) 

5.4 DÁLKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ 

Česko-polské příhraničí Slezska a Moravy patří k oblastem s nejvíce znečištěným 

ovzduším v Evropě. Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší a její protokoly, 

přecházejícím hranice států (CLRTAP), je nevýznamnější mnohostranný smluvní 

závazkový akt, kterou podepsala Česká republika v rámci společného řešení problému 

znečištění ovzduší. Požadavky CLRTAP a protokolů jsou formulovány na úrovni státu a 

byly z velké části implementovány do zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích 

předpisů ČR. Povinnosti státu, je řádné plnění, zejména co se týče požadavku na dosažení 

stanovených národních emisních stropů. (http://issar.cenia.cz/issar/index.php) Dálkový 

možný přenos ukazuje (Obrázek 27). 

 

Obrázek 27: Schéma přenosu dálkového znečištění,(vlastní zpracování) 

http://ifktv.cz/
http://issar.cenia.cz/issar/index.php
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Město Třinec se spolu Zdravotním ústavem v Ostravě podílejí od roku 2010 na 

projektu vytvoření informačního systému o kvalitě ovzduší v Česko-polském pohraničí. 

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí mapuje situaci 

v průmyslových aglomeracích na obou stranách hranice. Výsledkem má být podklad pro 

návrh opatření ke zlepšování špatné situace v kvalitě ovzduší. Předmětem měření jsou 

látky jako: prašný aerosol PM10 a PM2.5, těžké kovy (arsen, olovo, kadmium atd.), 

polyaromatické uhlovodíky (benzo(a)pyren), polychlorované bifenyly (PCB), těkavé 

organické látky (benzen), dioxiny a furan (Turoňová, 2012) 

Prozatímní výsledky studie potvrdily značný vliv lokálních topenišť. Zároveň 

ukázaly, že při extrémních smogových situacích nebyla žádná ze sledovaných lokalit 

zatížena pouze průmyslem. Dle Mgr. Bílka ze Zdravotního ústavu Ostrava je prokázáno, že 

značný vliv má, mimo smíšené znečistění, tedy průmysl, lokální topeniště dálkový 

transport, protože trajektorie ukázaly směr, odkud škodliviny prostřednictvím větru 

přicházejí. Původ škodlivin v ovzduší se zkoumá metodou zpětné trajektorie, kdy experti 

vystopují, odkud se škodliviny do místa měření dostaly. Z lékařského hlediska znečišťující 

látky nepřímo vyvolávají onemocnění, ale zhoršují nemoci dýchacích cest a srdečně a 

cévní choroby. (www.ekolist.cz) 

V Polském Krakowě bylo provedeno výzkumným střediskem Evropské komise 

měření při smogové situaci. Město Krakow představuje jednu z nejvíce znečištěných 

polských měst. Studie popisuje postup při měření ve smogových situacích, které 

znečišťující látky byly předmětem sledování, v jakém časovém období, za jaké 

meteorologické situace. Výsledkem studie jsou zdroje částic obsahující skupiny uhlíku, 

pocházející z emisí motorových vozidel, tyto emise však neprokázaly hlavní zdroj 

znečištění. Byla zjištěna i přítomnost kovů jako jako Cr, Fe, Cu, Zn a Pb, s výsledkem 

méně než 1% z celkového množství každého z nich Z toho bylo vyvozeno, že kovy 

obsahující částice z přilehlé továrny na kovovýrobu nepřispívají na znečištění vzduchu 

během smogové situace. V laboratoři byly provedeny experimenty ve smogové komoře, 

kde byly zoxidovaný organické sloučeniny, které simulovaly podmínky v atmosféře. 

Experimenty ukázaly, že procentuální výskyt částic oxidovaného uhlíku byl za těžké 

smogové situace pouze 4,7%, což naznačuje, že většina uhlíku pochází z primárních 

zdrojů. (Mira-Salama et.al., 2008) 

http://www.ekolist.cz/
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6 DISKUZE 

Po podrobnějším přezkoumání problematiky a návštěvách odborníků na daná témata, 

jsem o problému znečištění ovzduší a jeho výskytu začala více přemýšlet. Začala jsem si 

dávat otázky, proč v jiných zemích se s tímto problémem umí vypořádat snáz? 

Během své práce jsem se zamyslela i nad myšlenkou etických kodexů např. 

novinářů, médii, nadnárodních koncernů, ale i obyčejných lidí. Z pohledu médií vidím 

obrovský nátlak, údaje jsou značně zkreslené, neúplné, a informace jsou nepravdivé. Z 

hlediska průmyslu je vidina ekonomická, vidina zisku. Z hlediska obyčejných lidí, pak 

nezájem o druhé. Vždy se lidé budou dívat na toho druhého, co dělá, ale na vlastní chyby a 

činy už nějak nenahlížejí. 

Každý z nás může přispět ke zlepšení aktuálního stavu tak, že se zdrží činností, které 

mohou ovzduší znečišťovat, např. spalovat zákonem vyjmenovaná tuhá paliva ve zdrojích 

tomu určená.  

Česká republika, je schopna legislativně podchytit regulaci exhalátů u průmyslových 

podniků, mohou postihovat tzv. velké znečišťovatele, tedy velké průmyslové podniky a 

použít proti nim i regresi – pokuty. Je proto v zájmu podniků, aby dodržovaly nařízení a 

předpisy, které se týkají množství vypouštěných emisí apod. Investuji nemalé prostředky 

do technologií, odlučovačů, filtrů a jiných záchytných zařízení, dělají nápravná opatření a 

jsou ochotny a schopny reagovat kladně při vyhlášení smogové situace. Omezují výrobu. 

Horší je to právě s domácnostmi.  

Zatím není zákon ani jiná platná legislativní norma, která by zakazovala 

domácnostem spalovat nevhodná paliva, případně spalovat přímo škodliviny ve svých 

kotlích. Bude zapotřebí hodně osvěty, aby si lidé konečně uvědomili, jak je to velmi 

nevhodné a nebezpečné jednání, jak velmi negativně ovlivňují životní prostředí, ve kterém 

žijí a budou žít nejen oni, ale i jejich děti a vnoučata. Škodliviny, těžké kovy apod. se 

nadále budou usazovat v půdě a budou nadále škodit i dalším generacím, protože se budou 

vyskytovat i v potravinách a vodě. 

Stát bude muset přistoupit taktéž k uzákonění opatření, které budou regulovat emise 

domácností, musí existovat i možnost postihu nepoctivých občanů, kteří budou svévolně 

nařízení překračovat, protože se obávám, že jen osvěta stačit nebude. Mnohdy je ve hře i 

ekonomická situace rodin, které si nemohou dovolit ekologické vytápění. Bude ale nutné 

zajistit možnost, jak zjišťovat, zda se v domácích kotlích nepálí nepřípustné palivo. Kdo 

bude kontroly vykonávat, jak časté budou a jakou formou se budou provádět, to ukáže až 

čas. 

Určitě se budou i nadále provádět různé studie a uvádět statistky, jak působí 

znečištění na náš organizmus, jak se podílí na zvyšování tzv. civilizačních chorob, jak se 

znehodnocuje kvalita půdy a jaký je stav vody. Všechno je to vlastně uzavřený kruh. 
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Je opravdu zapotřebí začít každý u sebe, brát to jako svoji povinnost vůči ostatním a snažit 

se přispět svým dílem a podílet se tak na zlepšování životného prostředí. Ale zároveň musí 

chtít všichni a musí přijmout tato opatření všechny státy, protože jinak je to boj s větrnými 

mlýny. Znečištěné ovzduší je sice jenom jednou složkou, která ovlivňuje kvalitu našeho 

životného prostředí, ale je velmi důležitou a naprosto ne zanedbatelnou součástí. 

Závěrem bych také chtěla upozornit na fakt, že Třinecké železárny se k mé práci a 

k mému tématu odmítly oficiálně vyjádřit. Oslovení zaměstnanci jako by se ani nechtěli a 

nemohli na dané téma bavit a veškeré vyměněné informace mi zakázali publikovat. Začala 

jsem mít důvodné podezření, že vše co oficiálně zveřejňují, zřejmě nemusí být pravda. 

Třineckým železárnám jsem sdělila, že práci napíšu a popíšu i bez jejich vyjádření, nic 

méně respektuji i toto stanovisko. I přes nezájem TŽ musím konstatovat, že 

nejvýznamnějšími znečišťovateli v Třinci a okolí jsou lokální topeniště a dálkový přenos.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem Bakalářské práce bylo vyvrátit či potvrdit hypotézu, že hlavním zdrojem 

znečištění na Třineckou je průmysl, tedy Třinecké železárny. Je již teď jisté, že znečištění 

ovzduší nezpůsobují na Třinecku pouze Třinecké železárny, další zdroje znečištění 

pocházejí z dopravy, z lokálních topenišť a nemalou mírou tomu přispívá i situace 

v sousedním Polsku. Důležitým faktorem pro toto tvrzení jsou meteorologické a rozptylové 

podmínky. Při smogových situacích se na znečištění ovzduší, nejvíce podílejí lokální 

topeniště a doprava. V lokálních topeništích lidé opravdu spalují méně hodnotné paliva a 

až díky novému zákonu o ochraně ovzduší, kterým je zákon 201/2012 Sb., se může čekat 

znatelné zlepšení.  
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