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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá posouzením kvality ovzduší po spuštění filtrační technologie 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. V první části jsem se zaměřila na historii a popis současné 

podoby společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V další části se věnuji popisu tkaninových 

filtrů od technické dokumentace až po jejich uvedení do provozu. Hlavním cílem této práce 

je porovnat emisní a imisní data před a po spuštění filtru. V závěru práce hodnotím 

zlepšení kvality ovzduší v Ostravě. 

Klíčová slova 

ArcelorMittal Ostrava a.s., filtrační technologie, tkaninový filtr, emisní data, imisní data. 

 

Annnotation 

This thesis deals with the assessment of air quality after activation of filtration technology 

in ArcelorMittal Ostrava a.s. In the first part I pay my attention to history and description 

of current profile of ArcelorMittal Ostrava a.s. company. In the next part I describe textile 

filters, their technical documentation till theirs commissioning. The main target of this 

thesis is to compare emissive and pollution date before and after activation of textile filter. 

At the end of my thesis I evaluate improvement of air quality in Ostrava.  

 

Key words 

ArcelorMittal Ostrava a.s., filtration technology, textile filter, emissive date, pollution data 

 



 

Seznam použitých zkratek 

AMEO – ArcelorMittal Energy Ostrava 

AMO – ArcelorMittal Ostrava 

AS – Aglomerace Sever 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

Ca(OH)2 – vápenný hydrát 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

HCl – kyselina chlorovodíková 

HF – kyselina fluorovodíková 

HOK – aktivní koks 

Metoda PIXE – nedestruktivní metoda zkoumání prvkového složení látek 

MŽP -  Ministerstvo životního prostředí 

NH3 – amoniak 

NHKG - Nová Huť Klementa Gottwalda 

NOx – oxidy dusíku 

OC/EC – organický a elementární dusík 

PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky 

PM – prachové částice 

PM1 – prachové částice velikostní frakce menší než 1 

PM10 – prachové částice velikostní frakce menší než 10 

PM2,5 – prachové částice velikostní frakce menší než 2,5 

REZZO – Registr zdrojů znečišťování ovzduší 

REZZO 1 – Velké stacionární zdroje znečišťování  



 

REZZO 2 – Střední stacionární zdroje znečištění 

REZZO 3 – Malé stacionární zdroje znečištění 

REZZO 4 – Mobilní zdroje znečišťování 

RŘ – Regulační řád 

SO2 – oxid siřičitý 

SOx – oxidy síry 

TZL – tuhé znečišťující látky 

VOC – těkavé organické sloučeniny 

ZUOVA – Zdravotní ústav Ostrava 
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1 ÚVOD 

Moravskoslezský kraj je znám svou špatnou kvalitou ovzduší, což je dáno 

přítomností znečišťujících zdrojů, mezi které patří stacionární zdroje, doprava, vytápěním 

nevhodnými tuhými palivy a mnoho dalších. Z tohoto důvodu jsem si vybrala jako téma 

pro svou práci posouzení kvality ovzduší ve firmě ArcelorMittal. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. se neustále zapojuje do projektu pro zlepšení kvality 

ovzduší. Firma investovala od roku 2003 do roku 2012 do ekologizace svých provozů 

celkem čtyři miliardy korun z vlastního rozpočtu. Již dnes plní veškeré platné limity včetně 

evropské legislativy, dané nejlepší dostupnou technikou. 

Jedním z těchto zařízení je rukávový filtr, který je umístěn na aglomeraci Sever. 

Tento filtr dokáže zachytit znečišťující látky na tkaninovém povrchu. 

Na kvalitu ovzduší dohlížejí také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český 

hydrometeorologický ústav a Ministerstvo životního prostředí.  

Cílem práce je zhodnocení vlivu znečišťujících látek na ovzduší, před a po spuštění filtru a 

monitoring životního prostředí, který je uveden v grafech. 
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2 PŘEDSTAVENÍ FIRMY ARCELORMITTAL 

2.1 Geografie kraje 

Firma ArcelorMittal se nachází v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava. 

Ostrava se nalézá v nejvýchodnější části České republiky. Od počátku devadesátých let 

dochází k výraznému zlepšení stavu životního prostředí, vlivem poklesu průmyslové 

výroby, vlivem používání šetrnějších technologií a značným investicím do ekologických 

opatření. I když se situace díky uvedeným opatření v poslední době zlepšila, stále patří kraj 

mezi nejzatíženější oblasti v České republice, protože v minulosti byly znečištěny všechny 

složky životního prostředí. Dnes se jako nejzávažnější jeví znečištění ovzduší, 

kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a 

znečištění povrchových vod. (iszp.kr-moravskoslezsky.cz, 2010) 

Měřítko 1:40 

  

Obrázek 1 Mapa umístění firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zdroj: (www.mapy.cz) 

2.2 Historie firmy 

V roce 1942 se začala psát historie současné největší hutní společnosti České 

republiky. Se stavbou se v malém měřítku začalo už v roce 1948, naplno pak od poloviny 

roku 1949. Byla to záležitost Vítkovic, které postavily na tomto místě už před rokem 1945 

strojírnu, a rozestavěly válcovnu trub. Dne 31.12.1951 došlo k osamostatnění a vznikla 

Nová Huť Klementa Gottwalda národní podnik. Když však v roce 1953 končila první 
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pětiletka, byly v provozu již dvě koksárenské baterie s příslušnou částí chemie, dvě vysoké 

pece včetně licího stroje, čtyři siementsmartinské pece dvěstětunové, pět hlubinných pecí, 

válcovna trub, slévárna šedé litiny a mnohé další. V další etapě se rozšiřovaly kapacity, 

začal se vyrábět koks, surové železo a ocel. Mezi roky 1967 – 1985 proběhly rozsáhlé 

rekonstrukce martinských pecí na pece tandemové. Dále investovali do středojemné 

válcovny, centrální kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie. (Dvořák a kol., 1981) 

V rámci Ostravského regionu patřila Nová Huť mimo dolů k největším průmyslovým 

podnikům. Od roku 1960 zde pracovalo více než 20 tisíc obyvatel zdejšího regionu. 

(Doležálek, 2001) V roce 1989 došlo ke změně názvu, z NHKG se stala Nová Huť státní 

podnik. Koncem ledna roku 2003 nastal zlom, když Laksmi Mittal, jehož strategie je 

založena na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci 

privatizace Novou huť a v polovině dubna vznikla ISPAT Nová huť a.s. Koncem června 

roku 2006 oznámila rada Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v 

důsledku čehož se změnil i název ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

(www.arcelormittal.cz)   

 

  

 Obrázek 2 Výstavba správní budovy-ředitelství/1951    Obrázek 3 Pohled na chladící věž elektrárny/1951              

Zdroj: (www.arcelormittal.cz)                                                                  
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Obrázek 4 Ocelárna-odlévání železa/1967                    Obrázek 5 Výstavba nové koksové baterie č. 1/1971              

Zdroj: (www.arcelormittal.cz)                                                 

2.3 Rozdělení provozů 

2.3.1 Koksovna 

Závod Koksovna patří mezi největší výrobce koksu v České republice. Dvě 

koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se 

sypným provozem vyrobí za rok cca 1,5 mil. tun koksu. (www.arcelormittal.cz) 

V chemické části závodu produkují chemické výrobky (surový černouhelný dehet, 

surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou úspěšně vyváženy 

na domácí i zahraniční trhy. (www.arcelormittal.cz) 

Technologie Koksovny velmi dbá na zlepšování životní prostředí. Od roku 2000 

může závod 10 používat název "Bezpečný podnik“. (www.arcelormittal.cz) 

2.3.2 Vysoké pece 

Závod Vysoké pece využívá čtyři vysoké pece. Obvykle stačí pro výrobu 

dostatečného množství surového železa jen provoz tří vysokých pecí s roční kapacitou 

výroby přes 3 miliony tun surového železa. (www.arcelormittal.cz) 



Markéta Nečesaná: Posouzení kvality ovzduší po zprovoznění filtrační technologie v a.s. 

ArcelorMittal Ostrava 

 

2013                                                                                                                                                                   5 

 

Tři čtvrtiny výroby tekutého surového železa využívá závod Ocelárna, přibližně 

pětina výroby je expedována do akciové společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a 

zbytek vyrobeného surového železa je při přebytku kapacity zpevňován na licím stroji a to 

v několika  druzích výrobků dle požadavků zákazníků na chemické složení těchto pevných, 

převážně slévárenských surových želez. (www.arcelormittal.cz) 

Vysokopecní rudná vsázka je ze tří čtvrtin získávána spékáním prachových rud v 

provoze Aglomerace, zbývající část rudné vsázky obsahují pelety, kusové rudy a rovněž 

druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván závodem Koksovna, část metalurgického 

koksu a tekutá paliva jsou nakupována z cizích zdrojů. (www.arcelormittal.cz) 

Celá škála výrobků surového železa i struskového materiálu je pravidelně od roku 

1998 certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. 

(www.arcelormittal.cz) 

2.3.3 Ocelárna 

Závod Ocelárna patří mezi největší výrobce oceli v České republice. Ocel se 

vyrábí kyslíkovým pochodem, ve čtyřech tandemových pecích s roční výrobou přes 3 mil. 

tun. Po odpichu se ocel dodělává na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dalším 

krokem se tekutá ocel odlévá v pravidelných intervalech na třech zařízeních do sochorů, 

bram či bramek. (www.arcelormittal.cz)   

Český úřad bezpečnosti práce v roce 2003 umožnil závodu Ocelárna používat 

označení „Bezpečný podnik“. (www.arcelormittal.cz) 
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                   Obrázek 6 Ocelárna – Kontilití                  Obrázek 7 Ocelárna – Licí pánev 

Zdroj: (Interní zdroj, 2013) 

2.3.4 Válcovny 

Závod 14 vytváří a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby 

a konstrukce, na domácím i evropském trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, 

jedna pásová a druhá drátová trať, které jistí velký sortiment profilů, pásů a drátů. 

(www.arcelormittal.cz) 

Válcovací trať vyrábí střední a hrubou profilovou ocel, od jednoduchých tyčí 

kruhových přes tvarové profily, až po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také 

profily ocelových výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm. (www.arcelormittal.com) 

Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5,5 – 14 

mm a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů. (www.arcelormittal.cz) 

Středojemná válcovna vyrábí rozsáhlý sortiment za tepla válcovaných dlouhých 

výrobků - jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v 

žebírkovém provedení. (www.arcelormittal.cz) 
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Obrázek 8 Válcovna 

Zdroj: (Interní zdroj, 2013) 

2.3.5 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

Je výrobně-opravárenským závodem. Poskytuje nejrůznější služby závodům a 

útvarům akciové společnosti, ale taktéž partnerům v rámci skupiny ArcelorMittal, případně 

domácím a evropským zákazníkům. (www.arcelormittal.cz) 

Závod slučuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment 

strojírenských výrobků tvoří produkce strojních dílů a zařízení a ocelových konstrukcí. V 

oblasti slévárenství je závod specializován na výrobu odlitků z oceli a litiny. 

(www.arcelormittal.cz) 

Mezi další činnosti firmy patří opravy elektrických strojů, projektování, dodávky, 

montáž a údržba elektrických zařízení, opravy mechanizačních prostředků, provádění, 

rekonstrukce a údržba staveb, provádění a údržba žáruvzdorných vyzdívek hutních, 

koksárenských a energetických zařízení. (www.arcelormittal.cz) 

Téměř stejně důležitou činností závodu je tepelné zpracování (odlitků, výkovků, 

válcovaného materiálů, svařenců) na velké a malé kalírně. (www.arcelormittal.cz)  

Také zajišťuje diagnostická měření, nedestruktivní zkoušky, inspekce a zkoušky 

strojních a elektrických zařízení včetně staveb. (www.arcelormittal.cz) 

2.3.6 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

Představuje složitý a obrovský komplex průmyslové energetiky se speciálním 

využíván hutním průmyslem. (www.arcelormittal.cz) 
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Převážná část vyrobené energie směřuje z ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. do 

ostatních závodů akciové společnosti, část je určena externím kupujícím. 

(www.arcelormittal.cz) 

 

Obrázek 9 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

Zdroj: (Interní zdroj, 2013) 

2.3.7 Závod Doprava 

Je rozdělen na provoz kolejové dopravy a provoz silniční dopravy. Uvnitř areálu 

se nachází celkem 199 km kolejiště a 52,5 km silnic. (www.arcelormittal.cz) 

Tento dopravní závod rovněž zajišťuje opravy a údržbu silničních vozidel, včetně 

speciálních a poskytuje další služby jako např. kontrolu emisí, technické prohlídky, 

přípravu na technickou kontrolu vozidla, mytí vozidel apod. (www.arcelormittal.cz) 

 

Obrázek 10 Kolejová doprava  

Zdroj: (Interní zdroj, 2013) 
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3 TECHNOLOGIE FILTRŮ 

3.1 Popis filtrů 

3.1.1 Výstavba rukávových filtrů na aglomeraci 

Dne 18.2.2010 byla ve společnosti AMO zahájena výstavba nových rukávových 

filtrů na aglomeraci Sever, filtry se začaly testovat na začátku září 2011, tedy s téměř dvou 

měsíčním předstihem. (Podnikové dokumenty firmy ArcelorMittal Ostrava a.s., 2012) 

Filtry se nacházejí na třech spékacích pásech aglomerace Sever. Jedná se o druhý 

stupeň odprášení spalin, investiční náklady se odhadují na 33.3 mil. €.(Podnikové 

dokumenty firmy ArcelorMittal Ostrava a.s., 2012) 

Cílem výstavby filtrů je snížit emise TZL (prachu), ale to není zdaleka vše, 

technologie toho umí mnohem víc. (Podnikové dokumenty firmy ArcelorMittal Ostrava 

a.s., 2012) 

3.1.2 Podrobnější představení filtrů 

Výstavba aglomerace začala hloubením 14 jam hlubokých 22 metrů. V nich jsou 

vystavěny hlavní železobetonové piloty o průměru 120 cm, na kterých spočívá ocelová 

konstrukce objektu odlučovacího zařízení. Celé zařízení má rozlohu cca 60 x 60 metrů, 

jeho výška je 22 metrů, výška komínů 80 metrů. (www.arcelormittal.cz) 

Na ocelovou konstrukci jsou umístěny komory filtrů. Těchto komor je celkem 12 

(4 pro každý pás), celková plocha tkaniny filtrů, která zachytává prach ze spalin, je 44 000 

m2  - tedy plocha zhruba 7 fotbalových hřišť. (www.arcelormittal.cz) 

Spaliny jsou na filtr přiváděny a odváděny ocelovým potrubím o průměru 3,9 m. 

Součástí potrubí jsou tlumiče hluku, který vzniká prouděním spalin před odsávačem. Toto 

zařízení má rozměry 4,5 x 4,5 metrů o délce 6,5 metru a součástí jsou vnitřní lamely, které 

hluk tlumí. (www.arcelormittal.cz) 
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Emisní koncentrace prachu na výstupu z filtrů je nižší než 20 mg/m3, zařízení umí 

rovněž redukovat SOx, dioxiny a dibenzofurany. Snižuje rovněž hlukovou zátěž. 

(www.arcelormittal.cz) 

Tento typ zařízení, který umí snižovat emise je nejen v České Republice, ale i ve 

světě téměř ojedinělý. Spaliny přecházejí z elektrostatických filtrů do další komory se 

stovkami drátěných trubic, které jsou z vnější strany obaleny speciální filtrační textilií. 

(Podnikové dokumenty firmy ArcelorMittal Ostrava a.s., 2012) 

Spaliny procházejí z komory do trubic a prachové částice jsou zachyceny na 

povrchu této tkaniny. Jakmile je tkanina pokryta vrstvou prachu, proudem tlakového 

vzduchu dochází k jeho oklepnutí z povrchu tkaniny. Prach spadne do dolní kónické části 

komory a odtud se odvádí do zásobníku a pak k likvidaci. (www.arcelormittal.cz) 

Vyčištěné spaliny, které projdou vrstvou tkaniny, obsahují jen minimum 

prachových částic, které jsou dále odsávány do komína. Výrobce zaručuje bezproblémové 

dosažení obsahu prachu pod 20 mg/m3, je tedy plně zajištěno plnění budoucí normy. 

(www.arcelormittal.cz) 

 

Obrázek 11 Aglomerace s filtry 

Zdroj: (www.arcelormittal.cz) 

Součástí odlučovacího zařízení je rovněž reaktor, v němž je dávkováním hydrátu 

vápna snižován obsah SOx ve vypouštěných spalinách. Pomocí hnědouhelného koksu jsou 

odstraňovány i toxické dioxiny a dibenzofurany. (www.arcelormittal.cz) 
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Odstranění TZL Þ snížení o 70%                               

Absorpce SOx Þ snížení o 60 %                             

Adsorpce dioxinů a furanů  Þ snížení o 60 %         

Hluková zátěž  Þ snížení o 15 %                    

Adsorpce PAH  Þ snížení o 60 %                             

Tabulka 1 Tabulka účinnosti filtrů 

Výstavba rukávových filtrů na aglomeraci 

     

     

     

Obrázek 12 Výstavba rukávových filtrů 

Zdroj: (Interní zdroj, 2013) 
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3.2 Technická dokumentace  

V rámci inovace odprášení spékacích pásů AS, které v současné době zahrnuje 

pohonná jednotka pro čištění spalin obsahující elektrostatický filtr a turboexhaustor, kde je 

přidán druhý stupeň čištění. Potrubí mezi turboexhaustorem a komínem se přeruší a je 

vsunuto do nové filtrační jednotky, které se jmenuje látkový filtr. Součástí filtrační 

jednotky je vlastní ventilátor s pohonem, jímž je vyčištěná vzdušina vedena zpět do 

stávajícího komína. Nová filtrační jednotka zajišťuje kromě odlučování tuhých 

znečišťujících látek (TZL), tzn. prachu i odloučení dioxinů/furanů a kyselých složek spalin 

(HF, HCl, SO2). Část vyčištěné vzdušiny je obtokem zapracována opětovně před látkový 

filtr. Nová filtrační jednotka se skládá ze třech stejných nezávislých linek, které pracují 

vzájemně s odpovídajícím aglomeračním pásem A, B nebo C a společnými pomocnými 

zařízeními. Aby nová filtrační jednotka zajistila kromě odlučování tuhých znečišťujících 

látek (TZL), tzn. prachu rovněž odloučení dioxinů/furanů a kyselých složek spalin, jsou 

před látkový filtr dávkována prášková aditiva - vápenný hydrát Ca (OH)2 a aktivní koks 

(HOK). Přísady jsou skladovány v samostatných silech, ze kterých jsou pomocí 

pneumatické dopravy přepravovány do vstupní komory filtru. Oklepaný prach z látkových 

rukávců (odprašky) padá do spodní kuželovité části látkového filtru, odkud je vynášen do 

pomocného zásobníku prachu a následně je vzduchotechnikou přepravován do sila 

odprašků. Část odprašků se opětovně vrací do vstupní komory filtru a tím dochází k vyšší 

účinnosti filtrace. Hodnoty úletu prachu jsou sledovány měřicí monitorovací jednotkou. 

Celý systém čistění spalin je veden vlastním programovatelným automatem, jenž je 

napojen na řídicí systém ve velínu aglomerace, kde má obsluha k dispozici veškerá 

potřebná data. Po potrubních trasách jsou umístěna čidla měření tlaku a teploty. 

(Podnikové dokumenty firmy ArcelorMittal Ostrava a.s., 2012) 
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Obrázek 13 Rukávový filtr 

Zdroj: (Nečesaná, 2013) 
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4 EMISNÍ DATA 

4.1 Emise 

Představují znečišťující látky, které se vypouštějí ze zdroje, kterým může být 

například (komín průmyslové továrny) do atmosféry. Jejich množství se udává v mg/hod., 

mg/měsíc, mg/rok. (www.envic.cz) Látky, které jsou do atmosféry vypouštěny přímo ze 

zdrojů, nazýváme primární polutanty. Avšak mezi primárními polutanty a atmosférou 

mohou nastat chemické reakce, při kterých dochází ke vzniku nových polutantů. Tyto 

polutanty, které vznikají, při chemických reakcích s atmosférou nazýváme sekundární 

polutanty. (Vallero, 2008) 

4.2 Emisní limity  

Přípustnou mez znečišťování ovzduší určují hodnoty emisních limitů pro 

jednotlivé znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny. Emisní limity pro stacionární 

zdroje se dělí: 

• Obecné emisní limity 

• Specifické emisní limity (Blažek a kol., 2008) 

4.3 Rozdělení zdrojů znečišťování ovzduší 

REZZO- Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší – shromažďuje zdroje ovzduší 

znečišťujících látek, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění 

pozdějších předpisů. Zdroje se dělí na stacionární a mobilní. Stacionární zdroje jsou 

rozlišovány na kategorie podle velikosti a významu. Jednotlivé soubory REZZO 1-3 

zahrnují stacionární zdroje a REZZO 4 mobilní. (www.enviwiki.cz) 

4.3.1 REZZO 1  

 Mezi velké stacionární zdroje znečišťování patří stacionární zařízení ke spalování 

paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických 

procesů. Jedná se hlavně o velké elektrárny, spalovny a další bodové zdroje. Sledují se 

jednotlivě. Provozovatelé těchto zdrojů jsou povinní aktualizovat databázi každoročním 
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odevzdáváním formulářů dle vyhlášky 356/2002 Sb. Česká inspekce životního prostředí 

provádí kontroly těchto údajů. (www.enviwiki.cz) 

4.3.2 REZZO 2  

Střední stacionární zdroje znečišťování, stacionární zařízení ke spalování paliv o 

tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, uhelné 

lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek. Sledují se 

jednotlivě. Podobně jako u REZZO 1 jsou data aktualizována pomocí formulářů. 

(www.enviwiki.cz) 

4.3.3 REZZO 3  

Malé stacionární zdroje znečišťování stacionární zařízení ke spalování paliv o 

tepelném výkonu, nižším než 0,2 MW zařízení technologických procesů, nespadajících do 

kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které 

mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a 

zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší. 

Jedná se hlavně o plošné zdroje, sledují se hromadně. Emise z domácích topenišť jsou 

odhadovány díky informacím poskytnutým regionálními energetickými a teplárenskými 

závody. (www.enviwiki.cz) 

4.3.4 REZZO 4  

Mobilní zdroje znečišťování pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými 

motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla. 

Informace o emisích z mobilních zdrojů jsou získávány z Centra dopravního výzkumu. 

(www.enviwiki.cz) 
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4.4 Smogový regulační řád AMEO 

4.4.1 Úvodní ustanovení 

V souladu s vyhláškou MŽP č. 553/2002 ve znění vyhlášky MŽP č. 373/2009 Sb. 

a  § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb.,  o ochraně ovzduší, v platném znění (dále 

jen „zákon“), vydává společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. regulační řád pro 

provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 

2010) 

Účelem RŘ je, po vydání signálu upozornění resp. regulace, stanovit podmínky 

provozu vedoucí k omezení emisí z určených zdrojů znečišťování ovzduší za situací, při 

nichž dochází na území Moravskoslezského kraje k nadměrnému znečišťování ovzduší 

(smogová situace). (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 2010) 

Vydávání signálů a regulace zdrojů znečištění ovzduší na území 

Moravskoslezského kraje jsou zabezpečovány nepřetržitě během celého kalendářního roku 

při překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10. Pro oxid siřičitý 

a oxid dusičitý pak v rámci Krajského regulačního řádu v období od 1.10. běžného roku do 

31.3. následujícího roku. (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 2010) 

Po odvolání signálu regulace provozovatel zdroje přestává plnit povinnosti 

stanovené v příslušném regulačním řádu. Informace o vyhlášení a odvolání signálů předává 

řídící pracoviště pomocí elektronické pošty nebo telefonu. Kontrolu plnění regulačních 

opatření provádí ČIŽP. (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 2010) 

4.4.2. Podmínky a postup při vyhlašování signálu upozornění a signálu regulace PM10 

Vydávání signálů upozornění, signálů varování a signálů regulace určeným 

zdrojům znečištění ovzduší je zabezpečeno nepřetržitě: 

a) Celoročně v případě překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované 

částice PM10 

b) Řídícím pracovištěm vyhlašujícím signály upozornění a signály regulace je 

právnická osoba zřízená ministerstvem životního prostředí. 
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c) V případě překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10 

jsou v provozovnách zabývajících se výrobou tepla a elektrické energie, 

uplatňována pouze opatření pro regulaci těch stacionárních zdrojů, které jsou 

skládkami paliv nebo popílku nebo zauhlováním a které jsou provozovány v 

souvislosti s provozem zvláště velkých spalovacích zdrojů. Opatření jsou 

směřována především k omezení emisí suspendovaných částic PM10 a  jejich 

opětovného víření (bod 1.8. přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 553/2002 Sb. ve znění 

vyhlášky MŽP č. 373/2009 Sb.). 

4.4.3. Činnost společností ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. při vyhlášení signálu 

upozornění nebo signálu regulace.  

Při smogové situaci podléhají regulaci zdroje znečišťování ovzduší společnosti  

ArcelorMittal Energy  Ostrava s.r.o.  Při vyhlášení signálu UPOZORNĚNÍ pokračuje 

výroba na regulovaných zdrojích emisí ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. v souladu s 

rozepsaným denním plánem výroby. Současně se připravují výrobní opatření na 

regulovaných zdrojích emisí pro případné vyhlášení signálu regulace. Při vyhlášení signálu  

REGULACE nastává dle tohoto RŘ povinnost regulace stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší. (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 2010) 

4.5 Protokol o měření č. 013/2012 

Měření emisí znečišťujících látek za spékacího pásu A aglomerace – Sever, Závod 1 – 

Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zhotovitel: ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 
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VSTUP VÝSTUP 

Hmotnostní tok Hmotnostní tok 

qm qm 

[ kg/h] [ kg/h] 

TZL 88 <0,36 

PM10 63 <0,36 

PM2,5 60 <0,36 

 

 
qm qm 

[ mg/h] [ mg/h] 

PAH 2337 <46,0 

Tabulka 2 Výsledky měření 

Zdroj: (ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., 2012, vlastní zpracování) 

U PAH se stanovuje benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, 

indeno(1,2,3,cd)pyren. Z tabulky je patrné, že filtry mají účinek 99%. Pod pojmem prach 

(PM) jsou zahrnuty malé částice tuhých látek, o velikosti několika mikrometrů (µm), které 

po rozptýlení mají v klidném disperzním systému velkou pádovou rychlost.(Herčík, 2007) 

Částice mají své specifické označení podle velikosti – například PM10 označuje polétavý 

prach o velikosti 10 mikrometrů, PM2,5 označuje polétavý prach o velikosti 2,5 mikrometrů 

a PM1 označuje polétavý prach o velikosti 1 mikrometrů. (www.cistenebe.cz) 

4.5.1 Stanovení fyzikálních parametrů plynu 

Teplota proudícího odpadního plynu se měří pomocí teplotního čidla přístroje 

TECORA a odporového čidla PT100. Rychlost proudění odpadního plynu uzavřeným 

profilem se měří Prandlovou sondou (PS250) a diferenčním tlakoměrem MONOX D125. 



Markéta Nečesaná: Posouzení kvality ovzduší po zprovoznění filtrační technologie v a.s. 

ArcelorMittal Ostrava 

 

2013                                                                                                                                                                   19 

 

Atmosférický tlak se měří tlakovým čidlem integrovaným v přístroji TECORA. Vlhkost 

odpadního plynu se stanovuje kondenzační metodou. (ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., 

2012) 

4.5.2 Stanovení tuhých znečišťujících látek 

Obsah tuhých znečišťujících látek, PM10, PM2,5 vypouštěných do ovzduší se 

stanovuje gravimetricky. Aerosol byl odebírán metodou izokinetického odběru pomocí 

sestavy cyklonů. Odběr vzorku vzdušiny se provádí automatizovanou gravimetrickou 

aparaturou TECORA. (ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., 2012) 

4.5.3 Stanovení PAH 

Vzorky odpadního plynu ke stanovení obsahu PAH se odebírají filtračně – 

kondenzační metodou dle EKO–SOP–E09. Aparatura se skládá z topné sondy, topeného 

zachycovače, kondenzačního členu a adsorpčního členu s náplní PUF. (ELVAC 

EKOTECHNIKA s.r.o., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markéta Nečesaná: Posouzení kvality ovzduší po zprovoznění filtrační technologie v a.s. 

ArcelorMittal Ostrava 

 

2013                                                                                                                                                                   20 

 

5 NÁSTROJE NA SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

5.1 Národní plán snižování emisí ČR  

5.1.1 Cíle Programu 

Národním cílem Programu je snížit, se zaměřením na podporu nových ekologicky 

šetrných technologií a využití schopnosti energetických úspor, zátěž životního prostředí 

látkami, které mají špatný vliv na ekosystémy a vegetaci a zajistit obnovu postižených 

složek životního prostředí a snižování negativního vlivu na lidské zdraví, která plynou ze 

znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění dlouhodobých záměru Environmentálního pilíře 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky. (www.mzp.cz) 

Specifické cíle Programu jsou: 

• plnit od roku 2010 přípustné hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, 

oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak, 

• snižovat úroveň znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity, 

• přispět ke snížení stupně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný konečný 

imisní limit. (www.mzp.cz) 

5.2 Krajský plán snižování emisí 

5.2.1 Základní cíle Programu 

Cílem je plnit doporučené hodnoty emisních stropů dle zákona č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší, hodnoty se nacházejí ve třetí části § 8 nástroje ke snižování úrovní 

znečištění a znečišťování. (iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

V období 2001 až 2008 bylo na území Moravskoslezského kraje zjištěno 

několikanásobně překročení imisních limitů pro suspendované částice velikostní frakce 

PM10, NOx a benzen a cílových imisních limitů pro PAH vyjádřené jako benzo(a)pyren. 

(iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 
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Základní cíle Programu lze tedy zobecnit takto: 

• omezování emisí TZL a jejich prekurzorů mezi, které patří SO2, NOx, VOC. 

• omezování emisí PAH a to zejména benzo(a)pyrenu (iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

5.3 Identifikace zdrojů environmentálních rizik na území Moravskoslezského kraje    

Doba realizace projektu: 2012 – 2015 

5.3.1 Cíl projektu 

Cílem projektu je zjistit, ve kterých částech města Ostravy působí konkrétní zdroj 

a jakou mírou a získat tak podklad pro postup k odstranění environmentálních rizik ze 

znečištěného ovzduší. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

5.3.2 Aktivity projektu  

Projekt je zaměřen na ekologicky a zdravotně závažnou velikost složek částic 

PM1 a PM2,5 a zároveň bude posuzovat každý zdroj z hlediska jeho charakteristické 

velikostní distribuce částic. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

5.3.3 Úloha jednotlivých subjektů v projektu 

Česká geologická služba – koordinátor, uskutečňovatel projektu, jehož úlohou je 

vybudovat potřebnou infrastrukturu projektu vedoucí k naplnění jednotlivých i konečných 

cílů, dohlížet na jednotlivé etapy infrastruktury, řídit a kontrolovat nejdůležitější procesy 

sběru dat a jejich zpracování a dohlížet na vzájemnou spolupráci všech zúčastněných 

partnerů při tvorbě konečných cílů projektu dle pravidel Operačního programu Životní 

prostředí. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – předpokládá se, že bude provádět schválený odběr 

prašného aerosolu ve všech třídách velikosti, které bude projekt požadovat. Pro odběry 

vzorků emisí bude použita síť sledovacích bodů v rámci projektu CZ.1.02/5.1/00/08.02445  

„Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ a 
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sledovacích bodů v projektu CZ. 3.22/1.2.00/09.01610 „Air Silesia“. (Zdravotní ústav 

Ostrava, 2011) 

Ústav chemických procesů, AV ČR – provádí odběry stupňovitými impaktory s následným 

chemickým rozborem (iontová chromatografie pro hlavní ve vodě rozpustné složky, 

dodavatelským rozborem vzorků metodou PIXE pro zjištění velikostně rozlišeného 

elementárního složení vzorků). Analýzu vzorků odebraných na filtry pomocí iontové 

chromatografie. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

Dále bude řešeno měření početních velikostních přenosů a početních koncentrací během 

odběrových kampaní na jednu mobilní stanici a měřícím voze, včetně měření velikostně 

rozlišeného chemického složení zapojených zdrojů na závětrné straně, během propagací 

pomocí aerosolového hmotnostního spektrometru AMS umístěného na měřícím voze. 

Současně bude měřen obsah elementárního (EC) a organického (OC) uhlíku a obsah 

spalování biomasy. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

5.3.4 Popis metody 

Průmyslové zdroje budou sledovány ve vymezené oblasti Moravskoslezského 

kraje a jižního Polska. Touto oblastí se rozumí „oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší“ 

vymezená moravskou bránou a třineckem.  Odběry prašného aerosolu (imisí) budou 

prováděny v síti bodu ZUOVA a ČHMÚ. Odběry emisí budou prováděny u zdrojů, které 

se v této oblasti nacházejí nebo ji významně ovlivňují. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

5.3.5 Pro potřeby konstrukce finger printů budou provedeny: 

1. Komplexní dvacetičtyř hodinové odběry PM1 a PM2,5 nebo PM1-10 na jednotlivých 

stanicích po dobu nejméně jednoho roku s přestávkami nejméně jedenkrát za tři 

dny. Na těchto vzorcích je prováděn rozbor všemi dostupnými metodami. 

2. Emisní odběry PM1 a PM1-2,5 na vytypovaných zdrojích, stejný rozsah chemických 

rozborů jako v bodě jedna. 

3. Průběžná měření prostředky ZUOVA na vybraných stanicích zastupující plochu a 

analýzy prvků, organických látek a izotopů včetně analýzy OC/EC. 
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4. Rozbor získaných dat z měření uvedených v bodu jedna metodou PMF - zisk 

obecných zdrojových profilů v oblasti a měření jejich podílu na určité stanici pro 

každý odběrový den. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

5.3.6 Unikátnost a konkurenční výhoda metody 

Navržená metoda spojuje všechny nejmodernější dostupné metody analytiky 

částic. Mimo základního fyzikálně chemického pohledu jsou použity speciální analýzy 

frakcí částic, jejich složení a analýza izotopů. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

Jedinečnost metody navrhovaného projektu spočívá ve vystižení jednotlivých 

zdrojů pomocí kritérií, které jej mohou přesně odlišit. Při charakterizování zdrojů emisí 

jsou použity jednak metody zkoumání morfologických vlastností částic a jednak nové a 

zcela jedinečné metody geochemické za pomocí tradičních a netradičních izotopových 

systémů. Využití morfologických vlastností částic je založeno na faktu, že emitované 

částice mají vlivem daného technologického procesu, kterým prošly při svém oddělení, 

pozměněné složení. Metoda izotopového stopování zdrojů znečištění je postavena na 

jedinečnosti v izotopovém složení emitovaných látek. Každý technologický postup má 

dané fyzikálně-chemické podmínky a prostřednictvím izotopové frakcionace, čili změny v 

přirozeném izotopovém složení daného systému, může zanechat svůj „otisk“. Vhodnou 

kombinací izotopových systému pro konkrétní zdroj lze zvýšit vypovídací hodnotu 

izotopového značkovače. Propojením více izotopových systémů je možno s velkou 

pravděpodobností popsat jednotlivé zdroje, kombinací koncentrační a izotopové informace 

lze poté vypočítat mísení více zdrojů vzájemně. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

Přednost tohoto postupu jednoznačně spočívá v tom, že pro každý jednotlivý zdroj 

lze s velkou pravděpodobností jednoznačně charakterizovat a pomocí jednoduchých 

koncentračních a izotopových vztahů vypočítat vzájemný podíl jednotlivých zdrojů na 

celkových emisích. Další výhodou je pomocí těchto vztahů vypočítat převahu jednoho 

zdroje za situace útlumu jiného. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 

Prostřednictvím začlenění dalších geogenních izotopových systémů jako 

stroncium a neodimium bude dále možno bádat, jaký podíl z celkových zachycených imisí 

připadá na znova vířený prach. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 
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Dosavadní projekty modelování původu emisí jsou zaměřeny na frakci PM10. 

Tento projekt se zaměřuje na frakce PM1 a nižší, neboť se ukazuje, že tyto frakce obsahují 

spolehlivější informace o zdrojích jejich původu. Řešení tohoto projektu tak může 

významně přispět k otázkám metodického přístupu a potenciálním legislativním změnám v 

tomto směru i vzhledem k faktu, že nižší velikostní frakce pod 10 µm mají mnohem 

zásadnější toxikologický význam. (Zdravotní ústav Ostrava, 2011) 
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6 IMISNÍ DATA 

6.1 Imise 

Představují látky, které přicházejí k příjemci (populace organismů). Udávají se v 

mg/m3. (www.envic.cz) 

6.2 Imisní limity 

Znečišťující látky, které mají negativní dopad na zdraví, se v hygienickém pojetí 

nazývají škodlivinami. Mez škodlivosti nebo nebezpečnosti různých znečišťujících látek z 

hlediska receptorů lze vyjádřit poměrem zákonných norem kvality ovzduší – imisních 

limitů, jimiž jsou obvykle nejvyšší přípustné koncentrace znečišťující látek v ovzduší. 

(Blažek a kol., 2008) 

6.3 Mez tolerance 

Procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být 

imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až 

k nulové hodnotě. (Šiška, 1981) 
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Graf 1 Graf emisí a imisí 

Zdroj: (www.arcelormittal.cz) 

Z tohoto grafu je patrné, že se emise PM10 po spuštění filtru snížily o 553 t. Zato u 

imisí se koncentrace nijak nezměnila. Za imisní situaci v Moravskoslezském kraji ani 

statutárním městě Ostrava není zodpovědný jen jeden znečišťovatel ovzduší, tedy 

ArcelorMittal Ostrava, ale celá řada dalších velkých průmyslových a energetických zdrojů, 

lokální způsob vytápění tuhými palivy a doprava. Na území Moravskoslezského kraje je 

přibližně sto průmyslových a energetických provozoven. Na město Ostrava pak připadá 30 

takových provozoven.  
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Graf 2 Procentuální rozdělení zdrojů imisí 

Zdroj: (Interní zdroj, 2013) 

6.4 Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší 

Vyhodnocení znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5 na 

území města Ostravy v letech 2006–2011 bylo zpracováno na základně smlouvy pro 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Cílem bylo zpracovat 1hodinové koncentrace PM10 a 

PM2,5 naměřené v lokalitách na území města Ostravy, posoudit jejich vzájemné vazby a 

vazby s meteorologickými veličinami. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

6.4.1 Koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5 

Úroveň koncentrací suspendovaných částic je během chladné poloviny roku 

(měsíce leden až březen a říjen až prosinec; dále označované jako „zimy“) výrazně vyšší 

než během teplé poloviny roku (měsíce duben až září; dále označované jako „léta“) a proto 

byly statistické charakteristiky vypočteny jednak pro celé hodnocené období 2006–2011, 

tak i samostatně pro všechny zimy a léta tohoto období. Při posuzování koncentrací PM2,5 z 

Radvanic a jejich porovnávání s ostatními koncentracemi je nutno brát v úvahu, že data 
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jsou k dispozici až od 7. 6. 2007. Nicméně z provedených porovnání plyne, že všechna 

níže uvedená hodnocení by zůstala v platnosti, i kdyby bylo hodnoceno pouze období od 7. 

6. 2007 do 31. 12. 2012. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

6.4.2 Vztahy mezi koncentracemi PM10 a PM2,5 

Podíl PM2,5 v PM10, tj. poměr koncentrací PM2,5/PM10 není konstantní, závisí na 

lokalitě a rovněž vykazuje sezónní průběh. Sezónní průběh souvisí se sezónním 

charakterem některých emisních zdrojů. Emise ze spalovacích zdrojů vykazují vyšší 

zastoupení frakce PM2,5 než např. emise ze zemědělské činnosti. Vytápění v zimním 

období roku může být tedy důvodem vyššího podílu frakce PM2,5 oproti frakci PM10. 

Pokles během jarního období a začátku léta je v některých pracích vysvětlován také 

nárůstem množství větších biogenních částic (např. pylů) 0. Na dopravních lokalitách je 

poměr PM2,5/PM10 nejnižší. Při spalování paliva z dopravy se emitované částice nalézají 

především ve frakci PM2,5 a poměr by měl být tudíž u dopravních lokalit vysoký. To, že 

tomu tak není, zdůrazňuje význam emisí větších částic z otěrů pneumatik, brzdového 

obložení a ze silnic. Vyšší poměr PM2,5/PM10 na lokalitách v Moravskoslezském kraji 

souvisí s větším podílem průmyslových zdrojů v oblasti Ostravsko‐ Karvinska. (Zdravotní 

ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

V Ostravě byly v letech 2006–2011 současně měřeny 1hodinové koncentrace 

PM2,5 i PM10 v Přívoze, Radvanicích a Zábřehu. Průměrný podíl 1hodinových 

koncentracích PM2,5/PM10 byl v Ostravě v zimě vyšší (77–83 %) než v létě (67–78%), v 

Přívoze a Zábřehu podobný a vyšší než v Radvanicích. Podíly do 50 % se v létě vyskytují 

častěji než v zimě. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

6.4.3 Vazby mezi koncentracemi PM10, PM2.5 a směrem proudění 

Úroveň znečištění ovzduší na určitém místě nebo v určitém regionu velmi 

významně ovlivňují meteorologické podmínky rozptylu. Znečištění ovzduší je na daném 

místě a v daném čase určováno polohou tohoto místa vzhledem k rozložení zdrojů emisí, 

lokálními zdroji emisí a momentálními meteorologickými podmínkami rozptylu. Za 

rozhodující meteorologické podmínky rozptylu jsou považovány především podmínky, 
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které ovlivňují horizontální a vertikální šíření a rozptyl znečišťujících látek od zdrojů a 

dále teplota vzduchu, která může především v topném období výrazně ovlivňovat velikost 

emisí a atmosférické srážky, které mohou snižovat imisní úroveň v důsledku vymývání 

imisí z ovzduší. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Pro ilustraci vztahu mezi znečištěním ovzduší PM a směrem proudění na 

jednotlivých lokalitách byly z dostupných údajů vypočteny pro celé hodnocené období 

2006–2011 a zvlášť pro zimy a léta: 

• větrné růžice (relativní četnosti směrů větru); 

• růžice průměrných koncentrací (průměrné koncentrace v závislosti na směru 

proudění vypočtené jako aritmetický průměr ze všech platných 1hodinových 

koncentrací dané škodliviny naměřených v hodnoceném období při proudění z 

příslušného směru); 

• růžice imisního zatížení lokality (v závislosti na směru proudění součet koncentrací 

při proudění z daného směru vyjádřený v procentu celkového součtu koncentrací na 

dané lokalitě v hodnoceném období, tj. podíl celkového imisního zatížení, 

přicházející na lokalitu z daného směru); 

• růžice odhadu imisních příspěvků (koncentrací), přicházejících na lokalitu z 

jednotlivých směrů. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

6.4.4 Větrné růžice 

Proudění na Ostravsko‐Karvinsku je orograficky ovlivňováno Moravskou bránou 

a výrazně zde převládá jihozápadní proudění, zejména v zimě. Druhým nejčetnějším 

směrem je opačné severovýchodní proudění, které je relativně četnější v létě. Proudění v 

mikroměřítku jednotlivých lokalit s měřením PM v Ostravě není samozřejmě totožné, 

protože měřicí stanice jsou umístěny mezi různě vysokou zástavbou, ale v celkových 

růžicích bez rozlišení rychlostí výše zmíněné rysy zůstávají zachovány.  Růžice dělené 

podle rychlostí však ukazují, že zatímco při vyšších rychlostech je rozdělení četností 

obdobné, při průměrných 1hodinových rychlostech do 1 m.s‐1 se výrazně liší, přibývá 
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proudění ze směrů se severní složkou na úkor směrů se složkou jižní. Výrazné odlišnosti 

jsou zejména u následujících větrných růžic. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

• Radvanice: při rychlostech do 1 m.s‐1 výrazně vyšší četnost směrů S–V. 

6.4.5 Růžice průměrných koncentrací 

Růžice průměrných koncentrací ukazují, při kterých směrech větru jsou hodnoty 

koncentrací jednotlivých škodlivin v dané lokalitě nejvyšší, bez ohledu na jejich četnost. 

Vysoká průměrná koncentrace tedy bezpodmínečně neznamená největší zatížení lokality 

znečištěním přicházejícím z daného směru. Nicméně z růžic průměrných koncentrací lze 

usuzovat, ve kterém směru od lokality s měřením jsou významnější zdroje emisí. 

(Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Na všech lokalitách jsou nejvyšší průměrné koncentrace měřeny převážně při 

rychlostech větru mezi 0,1 a 0,5 m.s‐1 případně do 1 m.s‐1 ze všech směrů s následujícími 

výjimkami: 

• Radvanice: v zimě VJV–JV a ZJZ, v létě VJV a JZ–ZJZ. (Zdravotní ústav se sídlem 

v Ostravě, 2012) 

6.4.6 Růžice imisního zatížení 

Růžice imisního zatížení ukazuje, ze kterých směrů je lokalita nejvíce zatížena 

znečištěním ovzduší (lokalita může být např. nejvíce zatížena ze směru s nízkými 

hodnotami koncentrací, ale s vysokou četností směru větru, a naopak). Při plošně 

homogenně rozložených koncentracích škodlivin v ovzduší by vzhledem ke způsobu 

výpočtu odpovídaly růžice imisního zatížení větrným růžicím. Z jejich odlišnosti je možno 

usuzovat na významnější zdroje ve směru, ze kterého je transportováno relativně více 

škodlivin než odpovídá větrné růžici. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Na všech lokalitách jsou největší kladné rozdíly mezi větrnou růžicí a růžicí imisního 

zatížení, tj. imisní zatížení je vyšší než odpovídá větrné růžici, převážně při rychlostech 

větru mezi 0,1 a 0,5 m.s‐1, případně do 1 m.s‐1 ze všech směrů s následujícími výjimkami: 
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• Radvanice: v zimě VJV–JV a JZ–ZJZ, v létě VJV a JZ–ZJZ. (Zdravotní ústav se 

sídlem v Ostravě, 2012) 

6.4.7 Odhad možných zdrojů imisní zátěže PM10 pomocí zpětných trajektorií 

Jedním z možných postupů nalezení zdrojů, které se mohly podílet na 

znečišťování určité lokality, je metoda zpětných trajektorií. Postup umožňuje na základě 

znalosti historie vývoje pole proudění a dalších meteorologických prvků stanovit dráhy 

vzduchových hmot a místa, přes která prošly předtím, než dorazily na lokalitu, kde se měří 

imisní zátěž. Z toho lze následně soudit na zdroje, které do této vzduchové hmoty vnesly 

znečišťující látky, posléze detekované na místě, do něhož zpětné trajektorie směřují. Pro 

analýzu zpětných trajektorií byly vybrány dny s vysokou úrovní znečištění v letech 2006–

2011, kdy alespoň na jedné z vybraných stanic byla překročena denní (24hodinová) 

průměrná koncentrace PM10 200 µg.m‐3. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Vypočtené trajektorie jsou zobrazeny na pozadí map ve dvou měřítkách, každá 

mapa obsahuje trajektorie pro jeden den. Malé měřítko umožňuje posoudit, zda se na 

znečištění vzduchové hmoty, která po 12 hodinách své cesty dorazila na určitou měřicí 

stanici, mohly podílet zdroje na území Polské republiky. Trajektorie, zobrazené ve velkém 

měřítku na pozadí satelitní mapy, poskytují představu, zda trasa vzduchové hmoty vedla 

přes některou z průmyslových zón na území Ostravy, sídelní oblasti nebo převážně volnou 

krajinu. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Horizontální rozlišení modelu HYSPLIT neumožňuje rozlišit všechny lokální 

detaily pole proudění a trajektorie pro jednotlivé měřicí body, které leží blízko sebe, jsou 

tudíž geometricky podobné. Z této geometrické podobnosti nicméně neplyne, že takové 

trajektorie procházejí přes stejné území. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Popsaná ukázka metody poskytuje především kvalitativní náhled na možný 

příspěvek zdrojů k imisní zátěži lokality jednotlivými zdroji. Nicméně na příkladu 

Radvanic je vidět dobrá shoda výsledků analýzy metodou růžic imisního zatížení a 

rozborem zpětných trajektorií. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Výsledky odhadů ukazují, že v rámci vybraných dnů: 
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• pouze ve čtyřech dnech nebyl možný vliv zdrojů na území Polské republiky na 

imisní situaci PM10 v Ostravě; 

• k žádné lokalitě neprocházely trajektorie pouze průmyslovými zónami; 

• na lokalitě Radvanice převažovaly trajektorie procházející sídelními oblastmi zatím 

co, na ostatních lokalitách převažovaly trajektorie procházející současně sídelními i 

průmyslovými oblastmi; 

• na příkladu Radvanic je vidět dobrá shoda výsledků analýzy metodou růžic 

imisního zatížení a rozborem zpětných trajektorií. (Zdravotní ústav se sídlem v 

Ostravě, 2012) 

6.4.8 Stabilitní větrné růžice 

Metodika modelování znečištění ovzduší SYMOS’97 používá k popisu 

meteorologických podmínek rozptylu stabilitní klasifikace Bubníka a Koldovského 0, která 

rozeznává pět tříd stability s rozdílnými rozptylovými podmínkami. Podkladem pro 

výpočet stabilitních růžic pro danou lokalitu nebo oblast jsou větrné růžice vypočítané z 

měření směru a rychlosti větru nebo jejich odborný odhad, není‐li měření v dané lokalitě k 

dispozici. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012) 

Pro město Ostravu byly vypočteny odborné odhady větrných růžic pro období 

2006–2011 a zimní a letní období těchto let, které je možno použít jako vstup pro 

modelování znečištění ovzduší metodikou SYMOS’97. (Zdravotní ústav se sídlem v 

Ostravě, 2012) 

SYMOS’97 byl vydán v roce 1998 jako doporučená metodika MŽP ČR ve 

Věštníku Ministerstva životního prostředí. Jedná se o takzvaný dlouhodobý model. To 

znamená, že vstupní meteorologická data, tj. rychlost větru a stabilita ovzduší, vstupují do 

modelu po statistickém zpracování skutečných meteorologických pozorování a roztřídění 

počasí do tříd, které jsou dány určitým rozsahem rychlostí větru a průměrného vertikálního 

teplotního gradientu ve směšovací vrstvě. Výsledkem je možno znázornit grafy četnosti 

výskytu uvedených tříd počasí – takzvaně stabilními větrnými růžicemi. (Bitta, Pavlíková, 

2007) 
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Modelování takzvaných průměrných dlouhodobých koncentrací se pak provádí 

tak, že výpočtová funkce se počítá pro „každý“ směr větru a výsledku je přiřazena taková 

váha, jaká je četnost výskytu použité kombinace tříd počasí v daném směru. Výsledkem je 

tedy závislý na průměrném výskytu určitého počasí za modelované období. Pokud jsou 

známy průměrné emise zdrojů za stejné období, je možno správně vyhodnotit průměrné 

koncentrace za období, pro které jsou statisticky zpracována meteorologická data. (Bitta, 

Pavlíková, 2007) 

Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení 

Imisní limit

 [µg.m-3]

50

max. 35x za rok

PM2,5 kalendářní rok 25

Znečišťující látka

PM10 24 hodin

Doba průměrování

 

Tabulka 3 Imisní limity dané zákonem 

Zdroj: (www.chmi.cz, vlastní zpracování) 
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Graf 3 Hodnoty imisí před spuštěním filtru 

Zdroj: (www.zuova.cz, vlastní zpracování) 

• situace před spuštěním filtru 

• imisní limity překročeny 21x 

 

 

Graf 4 Imisní hodnoty po spuštění filtru 

Zdroj: (www.zuova.cz, vlastní zpracování) 

• situace po spuštění filtru 

• imisní limity překročeny 12x 

• z grafu je patrné, i když imisní limity byly překročeny méněkrát, hodnoty po 

spuštění filtru byly v některých dnech vyšší než před spuštěním filtru, může to být 

dáno jak povětrnostními podmínkami (Polsko), tak zvýšenou dopravou v letních 

měsících  
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Graf 5 Spojnicový graf hodnot imisí před spuštěním filtru 

Zdroj: (www.zuova.cz, vlastní zpracování) 

• situace před spuštěním filtru 

• u PM 10 překročen imisní limit 2x 

• u PM 2,5 překročen imisní limit 7x 
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PM10 PM2,5

μg/m3 μg/m3

1.6.2011 35 26

2.6.2011 29 21

3.6.2011 29 19

4.6.2011 36 26

5.6.2011 29 20

6.6.2011 20 13

7.6.2011 29 19

8.6.2011 33 23

9.6.2011 25 19

10.6.2011 27 18

11.6.2011 27 19

12.6.2011 33 27

13.6.2011 39 30

14.6.2011 43 31

15.6.2011 27 18

16.6.2011 27 18

17.6.2011 30 17

18.6.2011 36 24

19.6.2011 31 21

20.6.2011 53 39

21.6.2011 52 35

22.6.2011 26 14

23.6.2011 27 19

24.6.2011 20 14

25.6.2011 14 10

26.6.2011 28 20

27.6.2011 21 16

28.6.2011 21 10

29.6.2011 30 18

30.6.2011 30 23                                                

PM10 PM2,5

μg/m3 μg/m3

1.6.2012 28 20

2.6.2012 25 19

3.6.2012 28 20

4.6.2012 29 25

5.6.2012 22 18

6.6.2012 26 21

7.6.2012 28 18

8.6.2012 23 15

9.6.2012 21 16

10.6.2012 23 17

11.6.2012 28 22

12.6.2012 22 17

13.6.2012 27 21

14.6.2012 41 34

15.6.2012 40 25

16.6.2012 35 21

17.6.2012 28 15

18.6.2012 21 18

19.6.2012 23 20

20.6.2012 25 23

21.6.2012 27 18

22.6.2012 25 15

23.6.2012 30 13

24.6.2012 21 10

25.6.2012 18 11

26.6.2012 21 12

27.6.2012 27 16

28.6.2012 22 15

29.6.2012 27 18

30.6.2012 29 19  

Tabulka 4 Hodnoty grafu uvedené v tabulce před spuštěním filtru 

                                                              Tabulka 5 Hodnoty grafu uvedené v tabulce po spuštění filtru 

Zdroj: (www.zuova.cz, vlastní zpracování) 
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Graf 6 Spojnicový graf hodnot imisí po spuštění filtru 

Zdroj: (www.zuova.cz, vlastní zpracování) 

• situace po spuštění filtru 

• u PM 10 překročen imisní limit 0x  

• u PM 2,5 překročen imisní limit 1x 

• z grafu je patrné, i když imisní limity byly překročeny méněkrát, hodnoty po 

spuštění filtru byly v některých dnech vyšší než před spuštěním filtru, může to být 

dáno jak povětrnostními podmínkami (Polsko), tak zvýšenou dopravou v letních 

měsících  
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7 DISKUZE 

Bakalářská práce byla zaměřena na posouzení kvality ovzduší po spuštění 

rukávových filtrů ve firmě ArcelorMittal a.s. Firma ArcelorMittal jako jedna z největších 

průmyslových firem v regionu si je vědoma, že se velkou měrou podílí na znečišťování 

ovzduší v Moravskoslezském kraji. Je připravena se podílet na zlepšení kvality ovzduší v 

Ostravě, proto uzavřela Dobrovolnou dohodu s Ministerstvem životního prostředí ČR. V 

této dohodě se zavazuje k omezení zatížení životního prostředí (viz. příloha 1).  

Prvním krokem ke zlepšení kvality ovzduší je výstavba a spuštění filtrační 

technologie na aglomeraci Sever. Tuto stavbu začala firma stavět dva měsíce před 

plánovaným termínem a to dne 18.2.2010. Jedná se v současné době o nejmodernější a 

nejvýkonnější zařízení, sloužící k odprášení provozu spékání železné rudy (tzv. 

aglomerace). Čistě ekologická investice v hodnotě jedné miliardy korun snižuje emise 

prachu z aglomerace Sever pod 20 mg/m3 (ze současných povolených 50 mg/m3). Původní 

elektrostatické filtry plnily současné limity, ale na budoucí limity nestačily, proto se firma 

rozhodla pro výstavbu tkaninových filtrů. Po prostudování protokolu zpracovaného 

společností EVRAZ s.r.o. bylo zjištěno, že tato technologie značně snižuje emise.  

Dalším krokem společnosti je investice do snížení emisí prachu a zlepšení 

pracovních podmínek na ocelárně. Dokončila instalaci zařízení pro odprášení vápenných 

cest, které se nyní uvádí do provozu. V souladu s evropskou legislativou zvolila společnost 

k odprašování nejlepší dostupnou techniku v hodnotě 10 milionů korun. Nový tkaninový 

filtr zachytává prach, který vzniká při manipulaci s vápnem. Díky tomu se nepřímé emise 

prachu sníží v průměru o 100 tun ročně. 

Nové filtry působí na emise, ale na imisích se to projevilo jen ve velmi malé míře. 

Na imisní situaci působí více faktorů jako průmysl, doprava, lokální topeniště, ale také 

znečištění z Polska.  

Průmysl: Zdrojem tohoto znečištění jsou především výrobní a spalovací procesy 

ve velkých průmyslových podnicích, zejména hutích a elektrárnách.  

Doprava: Znečištění je způsobeno zplodinami z motorového pohonu vozidel a 

vlastním provozem na pozemních komunikacích.  



Markéta Nečesaná: Posouzení kvality ovzduší po zprovoznění filtrační technologie v a.s. 

ArcelorMittal Ostrava 

 

2013                                                                                                                                                                   39 

 

Lokální topeniště: Zdrojem tohoto typu znečištění je pálení nevhodných materiálů 

v domácích kotlích na tuhá paliva, zejména odpadů a uhelných kalů.  

Znečištění z Polska: Má svůj původ v přeshraničním přenosu emisí ze sousední 

Polské republiky. Tento přenos připadá ze své povahy v úvahu zejména u velkých 

průmyslových zdrojů. 

Všechny podniky by měly začít používat nejnovější dostupné technologie. Lidé 

by se měli zamyslet nad tím, čím topí a zda je nutné v každé situaci využívat automobily. 

Polská republika se také podílí na naší situaci, zejména tím, že má mnohem 

benevolentnější legislativu v oblasti životního prostředí než Česká republika. 
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8 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na kvalitu ovzduší v Ostravě. Cílem práce bylo 

posouzení a vyhodnocení stavu ovzduší před a po spuštění filtrační technologie 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Bylo zjištěno, že emise se viditelně snížily, protože firma spustila rukávové filtry na 

aglomeraci Sever, které financovala z vlastních zdrojů. Nyní má v plánu vybudovat 

zařízení na snížení vápenného prachu na ocelárně a má možnost kromě vlastních zdrojů 

využít poprvé i dotace od Státního fondu pro ochranu životního prostředí a Evropské unie. 

Dalším zjištěním bylo, že imise zůstaly téměř stejné. Je to dáno tím, že ArcelorMittal 

není jediným znečišťovatelem ovzduší. Na znečištění se podílejí další velké firmy 

například Vítkovice, Třinecké železárny, ale také doprava a lokální způsob vytápění. 

Tato investice je dobrým začátkem a inspirací pro ostatní firmy, ale pro celkovou 

kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji je to jako kapka v moři. Každý z nás by se měl 

zamyslet, jak může přispět ke zlepšení kvality ovzduší a něco pro to udělat. 

Cíl práce byl splněn. Ve své diplomové práci budu dále sledovat a vyhodnocovat 

výsledky měří v letech 2014-2016. 
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