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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení kvality ovzduší v ostravsko-

karvinské aglomeraci, v měřítku regionálním, evropském a globálním. Koncentrace 

některých znečišťujících látek dlouhodobě překračují v této oblasti prŧměrné roční imisní 

limity. K překračování imisních limitŧ ale nedochází pouze v ostravsko-karvinské 

aglomeraci. Dlouhodobé vysoké hodnoty koncentrací některých znečišťujících látek jsou 

zdokumentovány také v přilehlých polských aglomeracích, které stejně jako ostravsko-

karvinská aglomerace, spadají do Hornoslezského prŧmyslového regionu. 

V této práci je provedeno srovnání konkrétních naměřených hodnot, u vybraných 

znečišťujících látek, ze stanic imisního monitoringu všech zmíněných lokalit. Srovnání se 

týká také stejně postiţených lokalit v rámci Evropy a poté v rámci celosvětovém. Z tohoto 

prŧzkumu je jasná míra znečištění v popisovaných oblastech. 

Druhá část práce je zaměřena na technická opatření v hutních podnicích a na jejich 

vliv na kvalitu ovzduší v jejich blízkosti. Na dvou konkrétních příkladech hutních podnikŧ, 

nacházejících se v Evropě je, pomocí konkrétních hodnot z prŧmyslových stanic imisního 

monitoringu, ukázán vliv těchto opatření. Závěrem vyplývá pozitivní vliv správně 

směrovaných technických opatření na kvalitu ovzduší v blízkosti hutních podnikŧ. 

 

Klíčová slova: Imisní monitoring, imisní limit, kvalita ovzduší, PM10, B(a)P, NOx. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on quality of environment in surrounding of Ostrava and 

Karviná. That is being done in regional measurement so as in European and global. 

Concentrations of some pollutants exceed average of limits per year in a long-term. 

That is not being done just in these surroundings. High values of concentrations are 

also measured in Polish agglomerations, which are also a part of Upper Silesian region.  

A comparison of proper values that have been measured for specific pollutant from 

pollutants monitoring stations in a specific area has been done in this thesis. A comparison 

includes either attacked locations in a frame of Europe and then in a frame of the world. 

From this comparison is clear, how much have described location been polluted. 

The second part of thesis is focused on technical provisions in metallurgical 

factories and theirs effects on quality of environment in their surroundings. Effect of these 

provisions is being showed on two specific examples from two metallurgical factories 

which are in Europe. A positive effect being provided by rightly directed technical 

provisions in neighbourhood of factories is more than clearly pointed at the end of this 

thesis. 

 

Keywords:  Pollutants monitoring, limited concentration of pollutants, quality of an 

environment, PM10, B(a)P, NOx
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1 ÚVOD 

Motivací k vypracování této práce byla aktuální situace týkající se stavu a kvality 

ovzduší v ostravsko-karvinské aglomeraci a nejbliţších polských aglomeracích. 

Koncentrace některých znečišťujících látek zde dlouhodobě překračují imisní limity. 

Znečištění ovzduší je v těchto oblastech v posledních letech velmi ţhavé společenské a 

politické téma. 

V posledních několika letech bylo v médiích zveřejněno mnoho článkŧ 

zabývajících se špatnou kvalitou ovzduší na Ostravsku a to včetně několika 

skandalizujících. Dobrou ukázkou je např. článek z 26. ledna 2010, který zveřejnil bulvární 

deník Blesk a který zněl: „Nejšpinavější město v EU je Ostrava: Prodáme ji!“.[41] V roce 

2011 vznikl dokument britské televize ITV s názvem Exposure – The Factory, který spíše 

skandalizuje vliv hutě Arcelor Mittal Ostrava na kvalitu ovzduší a zdravotní stav obyvatel 

v jeho okolí.[42] 

Aby bylo moţné objektivně posoudit pravdivost tvrzení o „nejšpinavějším městě 

v EU“, bude v této práci provedeno srovnání kvality ovzduší v ostravsko-karvinské 

aglomeraci s jinými oblastmi. Bude se jednat o srovnání kvality ovzduší s přilehlými 

sídelními aglomeracemi v Polsku, aglomeracemi rybnicko-jastrzębskou, katowickou a 

bielsko-cieszyńskou, které společně s aglomerací ostravsko-karvinskou tvoří tzv. 

Hornoslezský prŧmyslový region. 

Dalším krokem práce bude vyhodnocení kvality ovzduší v ostravsko-karvinské 

aglomeraci v měřítku Evropské unie. Kdy bude vyhodnoceno, jestli v Evropské unii 

existují další podobně rozsáhlé regiony se stejnou či horší kvalitou ovzduší. Podobné 

srovnání bude následně provedeno i v globálním měřítku. 

Významnými zdroji znečišťování ovzduší jsou v ostravsko-karvinské aglomeraci 

hutní podniky. Pro sniţování emisí z těchto zdrojŧ jsou moţná, obvykle investičně velice 

náročná, technická opatření. Posledním cílem práce bude, proto vyhledat hutní podniky, 

které jsou sledovány prŧmyslovými stanicemi imisního monitoringu, a zdokumentovat na 

příslušných stanicích, jakým zpŧsobem se realizovaná technická opatření projevila na 

kvalitě ovzduší v jejich bezprostředním okolí.  
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2 ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY V OVZDUŠÍ 

Plynný obal zeměkoule neboli atmosféra je nezbytná pro ţivot na planetě a pro jeho 

ochranu před vnějšími vlivy. Podle charakteru teplotních změn dělíme atmosféru na 

následující vrstvy: troposféru, stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru. Tyto vrstvy 

jsou od sebe odděleny přechodovými vrstvami (tropopauza, stratopauza, …). Pro tuto práci 

je nejdŧleţitější troposféra, v níţ probíhá intenzivní přesun a rozptyl znečišťujících látek. 

Troposféra tvoří nejspodnější vrstvu ovzduší v blízkosti zemského povrchu a sahá do 

výšky prŧměrně asi 11 km, na pólech však jen do výšky 8 km a na rovníku dosahuje aţ 18 

km. Je v ní soustředěno 70 – 80% hmotnosti ovzduší (obsahuje veškerou vodní páru a 

prach zemského povrchu). Teplota v této vrstvě klesá o 6,5 °C na 1 km výšky. Tato vrstva 

také pohltí 20% infračerveného záření – vodními parami, oxidem uhličitým a prachem. 

Horní vrstva troposféry je tvořena tropopauzou o síle 2 km. Zde dochází k zastavení 

poklesu teploty s přibývající výškou, dále se teplota prakticky s výškou nemění. [1] 

Na počátcích rozvoje prŧmyslu se kladla zřetel spíše na objem a kvalitu výroby a 

zisk z ní plynoucí. Technologie byly ve svých začátcích neefektivní a na ekologickou 

zátěţ, kterou postupem času zpŧsobila výroba, se ohledy spíše nebraly. Dnes se nacházíme 

v 21. století a aţ v posledních desetiletích společnost zjišťuje, jaký skutečný vliv na ţivotní 

prostředí prŧmysl měl. V současné době je moţné znečišťování regulovat a sniţovat pokud 

moţno na minimum a pod hranice zavedených limitŧ. I přes veškerá opatření stále existují, 

i v hospodářsky vyspělých zemích, území kde znečištění ovzduší doposud nepokleslo na 

uspokojivé hodnoty. Jedním z těchto území je i ostravsko-karvinská aglomerace. 

2.1 Znečišťování ovzduší   

V uţším slova smyslu znečišťováním ovzduší rozumíme vypouštění hmotných 

látek v tuhém, kapalném nebo plynném skupenství ze zdrojŧ do ovzduší, které buď přímo 

nebo po chemických změnách v atmosféře, nebo ve spolupŧsobení s jinou látkou negativně 

ovlivňují kvalitu a sloţení venkovního ovzduší a mají za následek nepříznivé účinky na 

lidi, ţivou a neţivou přírodu, ekosystémy, hmotný majetek, zdroje surovin a vyuţívání 

ţivotního prostředí. 

Vzhledem k tomu, ţe znečišťující látky jsou z atmosféry postupně odstraňovány, 

má pro hodnocení účinkŧ znečišťování ovzduší značný význam rovněţ doba setrvání 

jednotlivých znečišťujících látek v atmosféře. Existují tři základní principy, na jejichţ 
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základě jsou tyto látky z atmosféry odstraňovány: suchou depozicí, mokrou depozicí nebo 

chemickou reakcí. [1] 

2.2 Znečištění ovzduší  

Tímto pojmem označujeme určitý stav, který je dŧsledkem pŧvodní činnosti či děje. 

Rozumíme tím tedy přítomnost neboli obsah (imisí) znečišťujících látek v ovzduší 

v takové koncentraci, při níţ dochází k nepříznivému ovlivňování prostředí. 

 

 

Emise – znečišťující látka při výstupu ze zdroje do atmosféry 

Transmise – šíření a dálkový přenos ZL v atmosféře k příjemci 

Imise – ZL v atmosféře v blízkosti příjemcŧ 

 

Úroveň znečištění - je hmotnostní koncentrace ZL v ovzduší nebo jejich depozice 

z ovzduší na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času. 

Imise - znamená znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncentrací ZL nebo 

stanovené skupiny látek. Mírou znečištění je mnoţství imisí dané ZL. 

Obr. 1.  Vyjádření procesu rozptylu ZL v ovzduší, zdroj [32] 
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Imisní limit - je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění vyjádřená 

v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normálních podmínkách (teplota, tlak), tj. 

hmotnostní koncentrace ZL. 

Mez tolerance = procento imisního limitu, o které mŧţe být imisní limit překročen. 

Přípustná úroveň znečištění - určující jsou imisní limity, meze tolerance a četnost 

překročení.[2] 

 

2.2.1 Významné smogové situace a jejich závislost na meteorologických 

podmínkách ČR 

Smogová situace je podle zákona ČR č. 86/2002 Sb. ,,O ochraně čistoty ovzduší“ 

stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění znečišťující látkou překročí 

zvláštní imisní limit, při kterém hrozí jiţ při krátké expozici poškození lidského zdraví 

nebo ekosystému. Smogové situace v závislosti na meteorologických podmínkách jsou 

dvojí: zimního a letního typu. 

Nejvýznamnějšími polutanty při tvorbě zimního smogu jsou SO2, NO2 a PM10. Tato 

situace vzniká při zvýšených koncentracích těchto látek za pŧsobení nízkých teplot, při 

vysoké vlhkosti vzduchu, bezvětří nebo větru s malou rychlostí. 

Mezi hlavní antropogenní zdroje PM10 řadíme dopravu, elektrárny, spalovací zdroje 

(prŧmyslové i domácí), fugitivní emise z prŧmyslu, báňskou činnost a stavební činnost.[3] 

Smogové situace patří mezi nejhorší stavy v kvalitě ovzduší. V historii ČR došlo k 

těmto nepříznivým stavŧm mnohokrát. Jedna z nejdelších smogových epizod se vyskytla v 

lednu 1982, kdy nepříznivé rozptylové podmínky trvaly nepřetrţitě 19 dní a období s 

prŧměrnými denními koncentracemi PM10 vyššími neţ 400 μg.m
-3

 10 dní.[4] 

Tabulka 1.  Typické podmínky pro tvorbu smogu, [4] 

Podmínky Los Angeleský smog Londýnský smog 

teplota vzduchu 25 aţ 35 °C -3 aţ +5 °C 

relativní vlhkost vzduchu 70% 80% 

rychlost větru 2 m.s
-1

 2 m.s
-1

 

nejčastější období vzniku červenec - říjen říjen - únor 

maximální koncentrace od 8 do 12hod ráno a večer 

vliv na člověka oči a pokoţka dýchací cesty 
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Možné způsoby řešení znečištěného ovzduší: 

- substituce zdrojŧ energie 

- změna surovin na materiály s niţším obsahem škodlivin, přechod na jiné zpŧsoby 

vytápění 

- technické systémy boje proti škodlivinám 

- časová a místní úprava technologického procesu [5] 

- odklon hlavních dopravních tepen mimo hustě osídlené části města 

- dosti opomínaný rozvoj vegetace a zelených ploch [6] 

2.3 Členění znečišťujících látek 

Znečišťující látky nejčastěji rozlišujeme podle skupenství (g, l, s), chemického 

sloţení (sloučeniny dusíku, kyslíku, uhlíku, apod.), podle účinku či míry škodlivosti 

(nebezpečnosti, rizikovosti) a z hlediska příjemcŧ (alergenní, radioaktivní, mutagenní, 

karcinogenní, apod.). V této práci se zaměřím na uţší okruh ZL, a to PM10, B(a)P, As, 

NO2, NOx. 

Tabulka 2.  Imisní limity podle nařízení vlády 597/2006 Sb., [23] 

Znečišťující látka Doba prŧměrování 
Imisní limit 

[μg.m
-3

] LV 

Maximální počet 

překročení 

PM10 roční 40 35x za rok 

PM2,5 roční 25  

NOx roční 30  

NO2 roční 40 18x za rok 

B(a)P roční 0,001  

As roční 0,006  

 

2.3.1 Sloučeniny dusíku 

Paleta oxidŧ dusíku je velmi pestrá, zahrnuje 5 rŧzných oxidŧ. Z hlediska 

škodlivého vlivu na ŢP je nejvýznamnější výskyt oxidu dusnatého NO a dusičitého NO2 

(dráţdivý, rezavě zbarvený plyn) v troposféře. Obvykle je souhrnně označujeme jako NOx. 

Přírodními zdroji NOx je zejména činnost bakterií, vulkanická činnost a elektrické 

výboje v atmosféře, avšak značná část NOx pochází ze spalovacích procesŧ probíhajících 
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při výrobě energie i v dopravě, případně z chemických výrob (výroba kyseliny dusičné, 

nitrace). Produkce NOx se tak soustřeďuje do prŧmyslových center a aglomerací, kde 

koncentrace NOx značně převyšuje prŧměrnou hodnotu ve volné krajině. V ovzduší se NO 

oxiduje na NO2 a následně proběhne reakce s vlhkostí za vzniku kyseliny dusičné. (1) 

2 NO + O2  →  2 NO2 ;                     2 NO2 + H2O  →  HNO3 + HNO2               (1) 

HNO3 se stává součástí aerosolových částic, s nimiţ je z atmosféry odstraňována 

prostřednictvím sráţek, případně sedimentací. Ionty NO3
-
 pŧsobí nepříznivě na vodní 

ekosystémy (zarŧstání vodních ploch, úhyn ryb). Ze zdravotního hlediska se při vyšších 

koncentracích NOx váţe na hemoglobin a zhoršuje přenos kyslíku z plic do krevního oběhu 

limitní koncentrace pro moţné akutní poškození je 190 μg.m
-3

. [7] 

 

2.3.2 Polétavý prach - PM10, PM2,5, PM1,0 (atmosférický aerosol) 

Je definován jako soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti 

v rozsahu 1 nm – 100 µm. 

PM z anglického názvu „particulate matter“ je pojem pro mikročástice o velikosti 

několika mikrometrŧ (μm). Částice mají své specifické označení podle velikosti. Díky své 

velikosti se mohou usazovat v rŧzných částech lidského těla.  

Částice:  

- větší neţ 10 μm … dutina ústní 

- 3 – 10 μm … hrtan, prŧdušnice, prŧdušky, prŧdušinky 

- menší neţ 3 μm … plicní sklípky 

Dopad na ţivotní prostředí a člověka je nejhorší v tom, ţe aerosol slouţí jako 

absorpční médium pro těkavé organické látky, které dále negativně pŧsobí na ŢP. Pevné 

částice v atmosféře také ovlivňují energetickou bilanci Země, protoţe rozptylují sluneční 

záření zpět do prostoru. 

Čím menší částice je, tím je větší riziko vzniku onemocnění a to v závislosti na 

těkavých organických látkách (VOC), které se na ně v aerosolu váţou. Inhalace těchto 

částic poškozuje kardiovaskulární a plicní systém, zkracují délku ţivota, mŧţou zpŧsobit 

chronickou bronchitidu a jiné plicní choroby. V dŧsledku absorpce VOC mohou zpŧsobit 
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rakovinu plic. Díky svým vlastnostem je polétavý prach nejdiskutovanější téma, co se 

čistoty ovzduší v České Republice týče. [7] 

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje atmosférického aerosolu patří: 

- Automobilová doprava;  

- domácí vytápění (lokální topeniště); 

- vysokoteplotní procesy, především spalovací; 

- tepelné elektrárny; 

- tavení rud a kovŧ; 

- cementárny, vápenky, těţba nerostných surovin; 

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

 

2.3.3 Arsen a jeho sloučeniny (As) 

Arsen se v odpadních plynech vyskytuje ve formě oxidu (zpravidla As2O3) a dále ve formě 

arsenitanu či arseničnanu. Sloţitá specifikace tohoto analytu vyţaduje: 

- izokinetický odběr vzorku 

- odběr vzorku zahrnující všechny fáze výskytu analytu, tzn. pevnou i kapalnou 

- poměrně sloţitou úpravu vzorku před analýzou 

S ohledem na chemické a fyzikální vlastnosti sloučenin arsenu je jejich stanovení 

poměrně obtíţné. V odpadních plynech se vyskytují v rozsahu jednotek aţ desítek mg.m
-3

 

a ve volném ovzduší v rozsahu jednotek aţ desítek ng.m
-3

. 

As netvoří těkavé sloučeniny. Do ovzduší se dostává převáţně pouze lidskou 

činností (např. spalováním fosilních paliv a dřeva konzervovaného přípravky obsahujícími 

As). Arsen je uvolňován především ve formě vázané na popílek, značné mnoţství zŧstává 

také ve škváře. Významné je hlavně spalování v elektrárnách, protoţe při spalování 

v domácích topeništích zŧstává značná část As v popelu. Vysoké koncentrace As mohou 

být také v okolí metalurgických závodŧ zpracovávajících Cu, Pb a jiné kovy, které ve 

svých rudách obsahují stopy As. Přirozeným zdrojem As v ovzduší je vulkanická činnost. 

Atmosférickým spadem se poté dostává do vody nebo pŧdy. 
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Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje As patří: 

- spalování fosilních paliv (spaliny, popel i struska) 

- metalurgické procesy 

- nadměrné uţívání pesticidŧ a prostředkŧ na konzervaci dřeva 

Dopady na ŽP: 

- v pŧdě a vodě má schopnost kumulovat se v sedimentech a to dosti dlouhou dobu 

- As se nachází také v uhlí, přiměřená koncentrace je 0,5 – 100 mg.kg
-1

 (u českého 

hnědého uhlí aţ 1,5 g.kg
-1

) 

- mŧţe se také zapojovat do potravního řetězce a patří mezi inhibitory 

biochemických reakcí 

Vliv na zdraví člověka: 

- Nejtoxičtější je As ve sloučeninách As
3+

 (jsou asi pětkrát aţ dvacetkrát toxičtější 

neţ As
5+

) 

- Je karcinogenní, zpŧsobuje rakovinu plic a kŧţe a zvyšuje pravděpodobnost nádorŧ 

jater, ledvin a močového měchýře 

- Inhalační expozice se projevuje bolestí v krku a podráţděním plic, sníţenou 

tvorbou krvinek, změnami na pokoţce, vypadáváním vlasŧ a nehtŧ 

Arsen se v ovzduší vyskytuje ve formě navázané na prašný aerosol (PM10 nebo 

PM2,5). Pro stanovení v atmosférickém aerosolu se pouţívá odběr aerosolu na filtr 

s následnou mineralizací kyselinou dusičnou, dříve se pouţívala metoda AAS, dnes se 

vyuţívá metoda ICP-AES. (viz. 3.2) [7] 

2.3.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky  

Označení buď PAU, PAH nebo PAHs. Skupina (PAU) představuje velmi širokou 

škálu, kolem stovky, rŧzných látek vyznačujících se tím, ţe ve své molekule obsahují 

kondenzovaná aromatická jádra a nenesou ţádné heteroatomy ani substituenty. PAU 

vznikají v rámci spalovacích procesŧ jakýchkoliv materiálŧ obsahujících uhlík, pokud není 

spalování dokonalé. V černouhelném dehtu, dehtových olejích a smole převládají z 94 % 

polycyklické aromatické uhlovodíky, které kontaminují prostředí a pŧsobí na lidský 

organismus jako součást komplexních směsí, u nichţ je nutno předpokládat, ţe výsledný 
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mutagenní a karcinogenní efekt mŧţe být podmíněn vztahy, které jsou tím sloţitější, čím 

sloţitější je směs.[8] Dalším zdrojem jsou výrobny hliníku. Díky svým vlastnostem patří 

k nejnebezpečnějším polutantŧm vŧbec. 

Nejznámější je B(a)P, který se pouţívá jako marker kancerogenních PAHs. Byl u 

něj objasněn i mechanismus, kterým přímo poškozuje genetickou informaci buněk. PAHs 

jsou zde přítomny ve formě velmi jemných částic. Podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 

350/2002 Sb. je stanoven limit pro PAHs vyjádřených jako benzo(a)pyren ve výši 1 ng.m
-3

.  

 

Antropogenní zdroje B(a)P: 

- veškeré spalovací procesy 

- koksárenství, rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí 

- výroba hliníku 

- uvolňování z materiálŧ, které PAU obsahují 

 

Vliv PAU na životní prostředí a zdraví člověka: 

- jsou to látky perzistentní, reprotoxické, teratogenní, mutagenní, karcinogenní, 

ztenčující kŧţi, naadsorbované na prachové částice se transportují atmosférou na 

velké vzdálenosti 

- významným zdrojem B(a)P jsou také cigarety (vykouření dvaceti cigaret denně 

zvýší příjem B(a)P asi o 210 ng/den).[7], [40] 

 

2.4 Vliv meteorologických podmínek na znečištění ovzduší suspendovanými 

částicemi     

K analýze byla vyuţita data ze stanic imisního monitoringu ČR.  

Dosažené výsledky: 

Počasí a meteorologické podmínky velmi významně ovlivňují kvalitu ovzduší. 

Z hlediska suspendovaných částic jsou velmi dŧleţité rozptylové podmínky, teplota 

vzduchu, relativní vlhkost či rychlost a směr větru. Vliv uvedených meteorologických 
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podmínek na koncentraci suspendovaných částic velmi dobře reprezentují epizody např. 

z počátku roku 2006, kdy kvŧli silné inverzi a velmi nízké teplotě dosahovaly prŧměrné 

24-hodinové koncentrace PM10 hodnoty kolem 200 μg.m
-3

, a to i na pozaďových stanicích 

bez ovlivnění blízkým zdrojem znečištění. 

V rámci střední Evropy jsou trajektorie unášení částic znečišťujících příměsí od 

zdrojŧ determinovány polem proudění v MVA. Toto pole navazuje na horní hranici mezní 

vrstvy proudění ve volné atmosféře a je v zásadě určováno rovnováhou mezi horizontálním 

tlakovým gradientem, Coriolisovou silou a odstředivou silou vyvolanou horizontálním 

zakřivením proudnic. Směrový vektor těchto tří sil je orientován podél zakřivení izobar, tj. 

proudnice jsou v tomto případě ztotoţněny s izobarami. Takto definované proudění se 

nazývá gradientové (jsou v něm zanedbány časové změny, vertikální pohyby a tečná 

sloţka zrychlení).[9] 

Zastoupení frakcí PM1,0 a PM2,5 v celkové PM10 se mění s teplotou. S klesající 

teplotou roste podíl jemné frakce na celkové PM10. Pro nízké teploty je prakticky celá 

frakce  PM2,5 tvořena částicemi PM1,0 s aerodynamickým prŧměrem pod 1μm, které jsou 

z hlediska zdravotních účinkŧ hodny zvláštního zřetele. Podobně významnou se ukázala 

závislost rozloţení podílŧ obou frakcí v celkové PM10 na relativní vlhkosti vzduchu. 

Zastoupení jemné frakce v PM10 se zvyšuje s rostoucí relativní vlhkostí vzduchu a podíl 

PM1,0 na PM2,5 s rostoucí vlhkostí rovněţ stoupá. V oboru hodnot relativní vlhkosti mezi 

80 a 90% je prakticky celá PM2,5 tvořena PM1,0. [9] 
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3 KVALITA OVZDUŠÍ OSTRAVSKO-KARVINSKÉ 

AGLOMERACE V MEZINORÁDNÍM SROVNÁNÍ 

3.1 Měřící stanice imisního monitoringu (IM) 

Odběrem vzorkŧ, sběrem dat a celkovým monitoringem imisí ZL se v České 

Republice zabývají z největší části dvě instituce. Jsou to Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ) a Zdravotní ústav (ZÚ). V ostravsko-karvinské aglomeraci zabezpečuje měření 

staniční síť sestávající z 28 stanic (ČHMÚ – 21, ZÚ – 4, ČEZ – 2, komunální monitoring 

(KMON) - 1). V celé ČR je to celkem 219 měřících stanic IM. Ve stanicích imisního 

monitoringu se odebírají vzorky skupenství (s, l, g), ty se v laboratoři analyzují (manuálně 

nebo pomocí speciálních aparatur), výsledky se zaznamenávají a po kaţdém uplynulém 

roce se zveřejní v tabelární a grafické ročence stav a kvalita ovzduší. Veškerá data 

z imisního monitoringu v ČR jsou přístupná online v ISKO.[3] 

Měřící systémy jsou podle typu měření umisťovány do vyhřívané budky, 

klimatizovaného kontejneru nebo do samostatně umístěného vzorkovače. Stanice se dále 

dělí podle měřícího programu (na manuální, automatické a kombinované), podle zpŧsobu 

měření (manuální, kontinuální), podle typu lokality (dopravní, prŧmyslové, pozaďové) a 

podle typu zóny (městské, předměstské, venkovské). Pro co nejlepší popis se uvádí také 

charakteristika zón (obytné, obchodní, prŧmyslové, přírodní, atd.) a popis typu krajiny. 

 

3.2 Popis metod používaných na stanicích IM 

3.2.1 Automatizované měřící systémy (AMS) 

RADIO – Radiometrie (absorpce beta záření): 

Metoda je zaloţena na absorpci beta záření ve vzorku zachyceném na filtračním 

materiálu. Z rozdílu absorpce beta záření mezi exponovaným a neexponovaným filtračním 

materiálem, který je úměrný hmotnosti zachycených částic aerosolu, je odvozen údaj o 

jeho koncentraci. Stanovení PM10 , PM2,5. 
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TEOM – Oscilační mikrováhy: 

Měří hmotnostní mnoţství vzorku zachyceného na výměnném filtru podle změny 

frekvence oscilujícího kuţelovitého nosiče. Vzorek vzduchu prochází filtrem, kde se 

zachytávají částice prachu, a pokračuje dutým kuţelovitým elementem přes elektronické 

ovládání prŧtoku do vývěvy. Stanovení PM10 , PM2,5. 

CHML – Chemiluminiscence: 

Excitace molekul dusíku ozonem. Při přechodu molekul do základního 

energetického stavu dochází k uvolnění záření ve formě CHML, která je detekována 

fotonásobičem. Stanovení NO, NO2, NOx 

 

3.2.2 Manuální měřící systémy (MMS) 

GF-AAS (ETA) – Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací: 

Do grafitové kyvety elektrotermického atomizéru je dávkován konstantní 

mikroobjem okyseleného vzorku sráţek a modifikátoru. Zde dojde k odpaření, pyrolýze a 

atomizaci. ETA je umístěn v optické ose paprsku vysílaného příslušnou spektrální 

výbojkou. Indikovaný pokles intenzity záření po prŧchodu kyvetou je úměrný koncentraci 

stanovovaného prvku. Stanovení PM10 , PM2,5.   

GRV – Gravimetrie: 

Vzorek se odebírá spojitou filtrací venkovního ovzduší přes vybraný filtrační 

materiál (membránové filtry z derivátŧ celulózy či teflonu s odpovídající velikostí pórŧ 

nebo ze skleněných vláken s účinností záchytu > 99,5 %). Gravimetrické stanovení se 

provede z rozdílu hmotnosti filtru po expozici a před expozicí. Stanovení PM10, PM2,5 na 

manuálních stanicích, v ČHMÚ pro stanovení PM10, PM2,5 (filtry Milipore 1,2μm o 

průměru 47 mm). 

HPLC – Vysokotlaká kapalinová chromatografie 

GCH MS – Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH): 

Odběr vzorku se provádí na filtr a případně další sorpční materiál pro PAH 

v plynné fázi. Odebírané vzorky jsou pak upraveny v chemické laboratoři a analyzovány 

metodou HPLC nebo metodou GCH-MS. Stanovení PAH – B(a)P. 
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IPC-MS – Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou: 

Frakcionovaný odběr na membránové filtry z derivátŧ celulózy. Po gravimetrickém 

stanovení mineralizace je roztok vzorku zmlţen a mlha je proudem argonu vedena do 

hořáku. Zde je za pomoci střídavého vysokofrekvenčního magnetického pole udrţováno 

argonové plazma o teplotě aţ 10000 K. Po odpaření rozpouštědla jsou v kvadrupólovém 

detektoru analyzovány ionty a vypočítána koncentrace měřených prvkŧ. Stanovení As 

z PM10. 

XRF – Rtg fluorescence: 

Odběr se provádí na teflonový filtr, nedestruktivní analýza ozařováním rtg-paprsky. 

Stanovení As. 

FUCEL – Elektrický palivový článek: 

Kontinuálně – manuální metoda. Detektorem je selektivní mikropalivová cela. 

Stanovení SO2, Nox . 

GUAJAKOLOVÁ (modif. Jakobs – Hochneiserova) SPEKTROMETRIE: 

Po oxidaci se NO2 absorbuje do roztoku NaOH s přídavkem guajakolu a převádí se 

na dusitany. Následuje Griessova diazotace sulfanilamidem v kyselém prostředí H3PO4 

s kopulačním činidlem NEDA (roztokem N-(1-naftyl)-etylendiamindihydrochloridu) za 

vzniku červeného zbarvení. Intenzita zbarvení se měří spektrofotometricky při 560 nm. 

Stanovení NOx , NO2. 

CLM – (Coulometrie): 

Elektrochemická metoda při níţ se měří elektrolytický proud úměrný koncentraci 

plynu podle Faradayova zákona. Stanovení NO2. 

TLAM – Triethanolaminová spektrometrie: 

Po oxidaci se NO2 absorbuje do roztoku thiethanolaminu s přidáním kyseliny 

sulfanilové v kyselém prostředí H3PO4 s kopulačním činidlem NEDA. Intenzita zbarvení 

se měří spektrofotometricky při 540 nm. Stanovení NOx.[3] 
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3.3  Kvalita ovzduší v Ostravsko-karvinské aglomeraci 

Na tomto území ţije okolo 1,02 mil. obyvatel [33], z toho 505 tis. ve městech: 

Ostrava, Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald. Plocha těchto měst 

činí asi 248 km
2
, z níţ většinu tvoří Ostrava (podle vyhlášky 561/2006). 

Monitoring ovzduší zde provádí ČHMÚ a ZÚ Ostrava.[43], [44] (viz. 3.1)  

Data pouţitá v tabulkách jsou z 15 stanic IM, které se nachází na ploše, jeţ vymezují 

města: Bohumín - Studénka - Havířov - Český Těšín - Karviná ≈ 560 km
2
. (Obr. 2) 

 

 

Obr. 2.  Grafické vytyčení aglomerací (ČR, Polsko) 
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3.3.1 Faktory negativně ovlivňující znečištění ovzduší v této části ČR 

1) Poloha ostravsko-karvinské aglomerace napomáhající inverznímu počasí 

Aglomerace leţí v Ostravské pánvi s prŧměrnou nadmořskou výškou 244 m n. m. 

Ostravskou pánev obklopují z jihovýchodu a východu Moravskoslezské Beskydy (s 

prŧměrnou výškou 703 m n. m.). Ze západu je to poté Hrubý a Nízký Jeseník 

(okolo 500 m n. m.). Tato poloha značně negativně ovlivňuje směr proudění 

vzduchu a tím i rozptyl ZL ze zdrojŧ. Na území ČR převládá západní proudění od 

Atlantického oceánu, je tudíţ vlhké a proto zdrojem sráţek. Toto prouděni je však 

částečně cloněno pohořím Hrubého a Nízkého Jeseníku. Dešťové i sněhové sráţky 

dále přináší proudění severozápadní, které bývá chladnější, ale v zimě přináší 

zpravidla oteplení. S relativní uzavřeností Ostravské pánve pro západní proudění 

silně kontrastuje otevřenost oblasti k severu a severovýchodu, coţ se projevuje 

zejména v zimním období advekcí studeného kontinentálního vzduchu ze severu. 

Tento vzduch přináší stálé počasí, v létě velmi teplé, v zimě naopak značně 

mrazivé. V chladných obdobích mŧţe však být příčinou i déle trvajících mlh. 

Poměrně časté letní bouřky vznikají pod vlivem teplého jihozápadního 

prouděni.[10] 

2) Velká koncentrace zdrojů znečišťování na relativně malé ploše 

Těţký prŧmysl – aglomerace, hutě, dŧlní těţba; chemický prŧmysl; malá lokální 

topeniště s nedostatečnou výškou kouřovodŧ a nedokonalým spalováním, hustá 

automobilová doprava (mobilní zdroje), přidruţená stavební činnost s většími 

přesuny zeminy. 

3) Inverzní typ počasí 

S tímto typem počasí se setkáváme v měsících lednu, únoru, březnu, listopadu a 

prosinci, méně často v letních měsících. V této oblasti se tvoří převáţně dva typy 

inverzí a to radiační a frontální (viz. 3.3.2). Inverze zabraňují rozptýlení ZL 

v ovzduší (zadrţují je v nízké vrstvě nad zemí, asi do výšky 200 – 350 m). Proudění 

vzduchu se mění na proměnlivé vícesměrné a následně mŧţe dojít k úplnému 

zastavení přirozené konvekce. 
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V rozmezí let 2010 - 2013 byl vytvořen a spuštěn projekt Air Silesia – tento česko-

polský projekt je reakcí na dlouhodobě neuspokojivou kvalitu ovzduší na české a polské 

straně regionu. Jsou zde překračovány krátkodobé i dlouhodobé limity ZL v ovzduší. 

Cílem je vyhodnotit příčiny znečištění a vytvořit výstupy ukazující stav a příčiny 

znečištění na obou stranách hranice. Podrobné informace tohoto druhu jsou potřebné 

rovněţ pro orgány veřejné správy, které mají za úkol neuspokojivou situaci řešit. Poslední 

etapou projektu je zpřístupnění získaných výsledkŧ pro obě strany. Více informací je 

k dispozici na webových stránkách.[45] Na tomto projektu se podílí také zaměstnanci 

Katedry ochrany ţivotního prostředí v prŧmyslu VŠB-TUO. Vytváří mapové podklady, 

rozptylové mapy a mapy koncentrací  ZL v závislosti na vzdálenosti od zdroje. 

 

  Pro příklad uvádím některé, jiţ řešené projekty týkající se kvality ovzduší. [8] 

 Projekt Slezsko – Rozptylová studie tuhého aerosolu, pro  MŢP ČR, 4/1995 

 Koncepce ochrany ovzduší Karviná s přihlédnutím na fond paliv, pro OkÚ Karviná, 

4-9/1994 (variantní výhled vzhledem ke konkurenčním návrhŧm výrobcŧ a energie) 

 Zatíţení ovzduší ostravské aglomerace těţkými kovy, pro TCHAS a Válcovny 

plechu F-M (pozadí Cd, Cr, Pb, Ni a Hg), 7-11/1994  

 

Oxidy dusíku a oxid dusičitý nepředstavují v současnosti v této oblasti akutní 

problém, proto jsou jejich roční prŧměrné hodnoty uvedeny na konci této práce v příloze č. 

14 a 15. 

Tabulka 3. uvádí u kaţdé stanice typ měřícího programu. V následujících tabulkách 

(Tab. 4,5,6) jsou uvedeny koncentrace pevných částic s vázaným B(a)P a arsenem. Na Obr. 

3 a 4 vidíme rozloţení stanic IM. 
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Tabulka 3.  Měřící programy na stanicích IM - ostravsko-karvinská aglomerace, [24]  

KMPL Organizace, lokalita Typ měřícího programu, metoda 

TBOM ČHMÚ, Bohumín Automatizovaný měřicí program, RADIO 

TCTN ČHMÚ, Český Těšín Automatizovaný měřicí program, RADIO 

TCTN ČHMÚ, Český Těšín Měření PAHs, GC-MS 

THAR ČHMÚ, Havířov Automatizovaný měřicí program, RADIO 

TKAR ČHMÚ, Karviná Automatizovaný měřicí program, RADIO 

TKAO ZÚ, Karviná - ZÚ Měření PAHs, HPLC 

TKAO ZÚ, Karviná - ZÚ Měření těţkých kovŧ v PM10, AAS 

TVER ČHMÚ, Věřňovice Automatizovaný měřicí program, RADIO 

TOCB ČHMÚ, Ostrava - Českobratrská (hot spot) Automatizovaný měřicí program CHLM 

TOFF ČHMÚ, Ostrava - Fifejdy Automatizovaný měřicí program CHLM 

TOMH ČHMÚ, Ostrava - Mariánské Hory Kombinované měření CHLM 

TOMH ZÚ, Ostrava - Mariánské Hory Měření PAHs HPLC 

TOMH ZÚ, Ostrava - Mariánské Hory Měření těţkých kovŧ v SPM, XRF 

TOPR ČHMÚ, Ostrava - Přívoz Automatizovaný měřicí program, RADIO 

TOPR ČHMÚ, Ostrava - Přívoz Měření PAHs GC-MS 

TOPR ČHMÚ, Ostrava - Přívoz Měření těţkých kovŧ v PM10, ICP-MS 

TOPR ČHMÚ, Ostrava - Přívoz Měření těţkých kovŧ v PM2,5, ICP-MS 

TOBA ZÚ, Ostrava - Bartovice Kombinované měření OPEL 

TOBA ZÚ, Ostrava - Bartovice Měření PAHs HPLC 

TOBA ZÚ, Ostrava - Bartovice Měření těţkých kovŧ v SPM, XRF 

TOZR ČHMÚ, Ostrava - Zábřeh Automatizovaný měřicí program, RADIO 

TOPO ČHMÚ, Ostrava - Poruba/ČHMÚ Měření PAHs GC-MS 

TOPO ČHMÚ, Ostrava - Poruba/ČHMÚ Manuální měřicí program GRV 

TOPO ČHMÚ, Ostrava - Poruba/ČHMÚ Měření těţkých kovŧ v PM10, ICP-MS 

TOPO ČHMÚ, Ostrava - Poruba/ČHMÚ Měření těţkých kovŧ v PM2,5, ICP-MS 

 

V příloze č. 10 jsou pro lepší lokalizaci uvedeny souřadnice polohy jednotlivých 

stanic IM ostravsko-karvinské aglomerace.  



 

 

18 

 

 

Obr. 3.  Koncentrace PM10 na stanicích v ostravsko-karvinské aglomeraci v r. 2008 

 

 

 

Obr. 4.  Koncentrace B(a)P na stanicích v ostravsko-karvinské aglomeraci v r. 2008 

 

 

 



 

 

19 

 

Tabulka 4.  Stanice IM ostravsko-karvinská aglomerace – částice PM10, [25] 

KMPL 
Roční prŧměry PM10 [µg.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

TKAR 43 45 54 45 

THAR 41 44 53 44 

TBO 51 53 64 53 

TVER 48 52 66 52 

TCTN 42 45 53 48 

TKAO 40 45 49 50 

TSTD 34 36 44 37 

TOPR 47 47 52 45 

TOMH 42 36 42 47 

TOZR 37 40 51 41 

TOFF 41 41 51 42 

TOBA 48 
   

TOCB 44 44 51 44 

TOPO 30 34 40 34 

TORE 
  

63 49 

TORV 
 

45 
 

46 

TOPU 
 

26 
 

20 

Zvýrazněné hodnoty znamenají překročení LV o více než 25 %. 

 

Tabulka 5.  Stanice IM ostravsko-karvinská aglomerace – částice B(a)P, [25] 

KMPL 
Roční prŧměry B(a)P [ng.m-3] 

2008 2009 2010 2011 

TCTN 4,4 
 

4,5 4,6 

TKAO 2,6 
 

6,3 7,5 

TOPR 5,1 5,7 5,7 4,6 

TOMH 3,9 4,8 4,5 3,5 

TOBA 9,4 9,1 
  

TOPO 3,5 3,3 3,8 3,4 

TORE 
  

7,2 10,2 

Zvýrazněné hodnoty znamenají překročení LV o více než 500 %. 

 

Tabulka 6.  Stanice IM ostravsko-karvinská aglomerace – částice As, [25] 

KMPL 
Roční prŧměry As v PM10 [ng.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

TKAO 1,3 1,2 2,0 1,9 

TOPR 3,2 3,0 2,9 2,7 

TOMH 8,0 8,7 3,5 
 

TOBA 7,9 6,1 
  

TOPO 1,5 1,7 1,9 1,8 

Zvýrazněné hodnoty znamenají překročení LV. 
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V tabulce 4. je na první pohled vidět vzestup koncentrací suspendovaných částic v 

roce 2010. Ten byl oproti roku 2008 dán zejména opakovaným výskytem nepříznivých 

meteorologických a rozptylových podmínek v zimním období na začátku (leden a únor) i 

ke konci roku (říjen a prosinec). Nárŧst koncentrací PM10 byl v roce 2010 pravděpodobně 

zpŧsoben i nejchladnější topnou sezónou za posledních 10 let.[11] Tento fakt potvrzuje i 

počet mrazových a ledových dnŧ: rok 2008 – 61 mrazových dnŧ a 12 ledových, rok 2010 

– 102 mrazových dnŧ a 60 ledových).[12] 

Pro lepší názornost jsou v příloze uvedeny tabulky s prŧměrným měsíčním 

hodnocením meteorologických podmínek z letiště Ostrava – Mošnov (tab. 24. a 25.).[13] 

V tabulce 6. je povšimnutí hodné sníţení koncentrací As o 42 % v roce 2010, oproti 

rokŧm 2008 a 2009. Toto sníţení bylo pravděpodobně vyvoláno omezením výroby 

v ocelárně Evraz Vítkovice Steel a to přibliţně na polovinu (oblast surového ţeleza, 

výroby polotovarŧ a zpracování koksu).[14] Mŧţeme tak usoudit díky sníţení koncentrací 

As z 8,0 ng.m
-3

 na hodnotu 3,5 ng.m
-3

, ke kterému došlo na stanici TOMH (Mariánské Hory), 

která se nachází v těsné blízkosti ocelárny (asi 250 m). Měřící stanice je umístěna v areálu 

mateřské školy.  

3.3.2 Teplotní inverze 

Jde o meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry 

s výškou neklesá, ale stoupá. 

Přenos tepla od zemského povrchu je provázen konvekcí (ohřátý vzduch stoupá a 

na jeho místo se shora tlačí vzduch studený. Teplota stoupajícího vzduchu klesá 

s klesajícím tlakem ve větších výškách (adiabatický děj). V určité výšce se kondenzací 

vlhkosti obsaţené ve stoupajícím vzduchu tvoří zpravidla konvekční oblačnost typu 

cumulus a cumulonimbus.  

Teplotní inverze dělíme na přízemní a výškové, podle vzniku dále na radiační, 

advekční, frontální, subsidenční, turbulentní, sněhové a pasátové.[10] V popisované O-K 

aglomeraci se mŧţeme setkat s těmito dvěma typy:  

 Radiační inverze 

- vzniká v dŧsledku vyzařování tepla zemským povrchem 

- v noci, kdy chybí kompenzující sluneční záření, dojde k výraznému 

ochlazení zemského povrchu a přiléhající vzduchové vrstvy 
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- v zimním období mŧţe vznikat i během dne, inverzi také napomáhá 

sněhová pokrývka, jeţ ochlazuje povrch 

- dalším faktorem je jasná obloha umoţňující velké efektivní vyzařování a 

slabé proudění aţ bezvětří (neumoţňuje rozrušení teplotní stratifikace) 

- v dŧsledku sklesávání studeného vzduchu podél svahŧ je výskyt přízemní 

inverze tohoto typu častý v údolích a kotlinách 

 Frontální inverze  

- vzniká na teplé frontě nasouváním relativně teplého vzduchu nad vzduch 

studený nebo na studené frontě, kde těţší vzduch proniká pod teplejší 

vzduchovou masu a nadzvedává ji, coţ je podmíněno tím, ţe vertikální 

teplotní gradient je v případě tohoto typu stratifikace výraţně větší neţ 

suchoadiabatický (příp. nasyceně adiabatický) [15] 

 

 

3.4 Kvalita ovzduší v hornoslezském průmyslovém regionu 

Popisovanou oblastí je Hornoslezský prŧmyslový region (≈ 5,3 mil. obyvatel), 

sloţený z rybnicko-jastrzębské aglomerace (≈ 630 tis. obyvatel), katowické aglomerace (≈ 

3 mil. obyvatel), bielsko-cieszyńské aglomerace (≈ 640 tis. obyvatel) a ostravsko-

karvinské aglomerace (≈ 1 mil. obyvatel). Problémy se znečištěním ovzduší jsou zde 

v podstatě ze stejných příčin jako na české straně v o-k aglomeraci (hutní prŧmysl, 

chemický prŧm., hustá automobilová doprava, lokální topeniště).[16] 

Jeden z prvkŧ rizika pro ŢP zejména ve střední a východní Evropě, včetně Polska je 

zvýšená koncentrace pevných částic v ovzduší. Hodnocení kvality ovzduší v Polsku 

ukazuje, ţe téměř polovina polského území je pokryta hrozbou spojenou s nadbytkem 

částic PM10 a PM2,5, které jsou ze 70 % nosiči částic B(a)P, který dosahuje stále 

supranormálních hodnot. To je především dŧsledkem špatné struktury spalování.[16] 

Kvalitu ovzduší zde kontroluje Slezský monitoring ovzduší.[46] Hodnoty uvedené 

v tabulkách jsou z 22 stanic IM. Principy, na kterých jsou zaloţeny měřící a 

vyhodnocovací metody se shodují s metodami monitoringu ČHMÚ (viz. 3.2). 
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Na Obr. 5 a 6 vidíme polohu stanic IM v polských aglomeracích. 

 

Obr. 5.  Koncentrace PM10 na stanicích v polských aglomeracích v r. 2008 

 

 

Obr. 6.  Koncentrace B(a)P na stanicích v polských aglomeracích v r. 2008 
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Tabulka 7.  Stanice IM Polsko – částice PM10, [26] 

KMPL 
Roční prŧměry PM10 [µg.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19 36 41 48 43 

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a 44 42 52 49 

Katowice, ul Kossutha 6 42 43 58 59 

Rybnik, ul. Borki 37a 54 52 71 60 

Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34 45 49 54 69 

Żywiec, ul. Kopernika 84 40 49 60 62 

Wodzisław, Gałczyńskiego 1 66 57 61 52 

Knurów, ul. Jedności Narodowej 5   40 59 56 

Myszków, ul. Miedziana 3   42 61 53 

Cieszyn, ul. Mickiewicza 13     31   

Tychy, ul. Tołstoja 1 29 34 45 48 

Pszczyna, ul. Bogedaina     64 59 

Tarnowskie Góry, ul. Litewska     43 40 

Żory, ul. Sikorskiego 52     45 43 

Zvýrazněné hodnoty znamenají překročení LV o více než 25 %. 

 

Tabulka 8.  Stanice IM Polsko – částice B(a)P v PM10, [26] 

KMPL 
Roční prŧměry B(a)P [ng.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19 5,6 7,0 6,9 6,7 

Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 4,4 4,1 3,7 3,8 

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a 5,8 7,0 8,0 6,8 

Godów, ul. Gliniki   15,4 13,9 14,2 

Katowice, ul Kossutha 6 5,7 8,8 8,1 7,4 

Knurów, ul. Jedności Narodowej 5   6,3 10,9 11,2 

Lubliniec, ul. Piaskowa 56 1,6 7,8 6,8 5,5 

Myszków, ul. Miedziana 3   8,3 10,6 8,9 

Pszczyna, ul. Bogedaina     10,2 11,8 

Rybnik, ul. Borki 37a 16,1 15,6 18,2 16,3 

Tarnowskie Góry, ul. Litewska     6,8 5,8 

Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34 10,7 11,8 10,5 11,6 

Zawiercie, ul. Skłodowskiej-Curie 16 6,5 6,0 8,7 5,4 

Żory, ul. Sikorskiego 52     6,5 6,2 

Żywiec, ul. Kopernika 84 2,2 8,3 9,8 12,9 

Zvýrazněné hodnoty znamenají překročení LV více než 10x. 
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Tabulka 9.  Stanice IM Polsko  – částice As v PM10, [26] 

KMPL 
Roční prŧměry As [ng.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19 1,5 2,2 4,3 1,9 

Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 2,3 3,2 6,1 2,7 

Godów, ul. Gliniki   1,5 2,1 1,3 

Katowice, ul Kossutha 6 2,9 2,7 5,2 2,4 

Knurów, ul. Jedności Narodowej 5   2,3 4,5 2,6 

Lubliniec, ul. Piaskowa 56 2,5 3,3 5,8 1,7 

Pszczyna, ul. Bogedaina     5,3 2,6 

Rybnik, ul. Borki 37a 2,6 2,9 5,5 2,6 

Tarnowskie Góry, ul. Litewska     5,7 2,0 

Żywiec, ul. Kopernika 84 1,9 3,5 5,1 2,5 

Dle ročních průměrných koncentrací arsenu vázaného na PM10 lze usoudit, že tato ZL netvoří v  

popisované oblasti akutní problém. Hodnota překračuje LV pouze v jednom případě. 

 

V tab. 7 je vidět rozdíl v koncentracích PM10 mezi léty 2008 a 2010, ten mají opět 

na svědomí meteorologické a na nich závislé rozptylové podmínky. Z hlediska 

meteorologie byly roky 2008 a 2010 na české a polské straně takřka identické. V příloze č. 

3 a 4 jsou k nahlédnutí prŧměrné měsíční hodnocení meteorologických podmínek z letiště 

v Katowicích.  

Při srovnání ročních prŧměrných hodnot částic PM10 a B(a)P dospějeme k závěru, 

ţe situace v polských aglomeracích je očividně horší neţ v aglomeraci ostravsko-

karvinské. Koncentrace polétavého prachu jsou vyšší řádově i o desítky jednotek. Nejlépe 

je ovšem vidět znečištění ovzduší u částic B(a)P, které nabývají kritických hodnot a jejichţ 

koncentrace jsou překračovány v některých oblastech více neţ 18x. 

Z těchto skutečností jasně vyplývá fakt, ţe otázka ochrany ovzduší je v těchto 

oblastech na místě a projekty spojené se spoluprácí české a polské strany jsou velkým 

přínosem. Nicméně bude ještě několik let či desetiletí trvat (pokud vŧbec), neţ se 

koncentrace ZL ustálí na přijatelných hodnotách pod hranicemi LV. Jedno je ale jisté - 

s meteorologickými a rozptylovými podmínkami nic nezmŧţeme. Projekt Air-silesia je 

prvním velkým krokem ke zjištění skutečností týkajících se mezinárodního přenosu a 

šíření ZL. Výstupy z něj vytvořené by měly objasnit popřípadě vyvrátit tvrzení z dřívějších 

let, ve kterých se uváděla odpovědnost za znečištění v polských aglomeracích O-K 

aglomerace. Pro srovnání polských aglomerací s aglomerací ostravsko-karvinskou a 

italskými regiony, uvádím v příloze č. 16 a 17 prŧměrné roční koncentrace NO2 a NOx 

z polského IM. 
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3.5 Oblasti s nejhorší kvalitou ovzduší v rámci Evropské unie 

Monitoringem ovzduší se zabývá Evropská agentura pro ţivotní prostředí se sídlem 

v Kodani. [47] 

Mezi státy, nejvíce postiţené zvýšenými koncentracemi PM10 v Evropě, řadíme 

státy uvedené v tabulce 10. Jsou to státy: Bulharsko, Turecko, Polsko, Slovensko (část), 

sever Itálie, Island, Řecko, dále metropole Francie, Španělska. Pŧvodcem znečištění ovšem 

není jen prŧmyslová a lidská činnost, ale také vulkanická činnost, typ podnebí a prašnost 

přírodního typu. Pro srovnání se blíţe zaměřuji na Itálii, resp. její severní část (regiony: 

Piemonte, Emilia-Romagna a Lombardie) a to z toho dŧvodu, ţe je to jediné další rozsáhlé 

území v EU, kde jsou překračovány imisní limity. Dalším dŧvodem je fakt, ţe zde 

převáţná část znečistění pochází z prŧmyslové výroby. Tato část Itálie je ze severu a 

severozápadu obklopena Alpami s prŧměrnou výškou 2200 m n. m., coţ do značné míry 

ovlivňuje proudění vzdušných mas. Nadmořská výška, kde se nacházejí stanice IM, se 

pohybuje v rozmezí 100 – 280 m n. m. V této oblasti je soustředěna velká část hutního 

prŧmyslu (Itálie zaujímá třetí místo v Evropě ve výrobě oceli), nachází se zde celkem 15 

míst s výrobou oceli. Významný podíl na znečištění mají také povrchové lomy, 

petrochemický a automobilový prŧmysl (FIAT Holding). Mŧţeme se zde setkat se 

stejnými druhy teplotní inverze jako v ČR a navíc také s inverzí advekční (vzniká v 

zimním období při proudění teplejšího oceánského vzduchu nad podchlazený kontinent). 

Toto území je zároveň oblastí s nejvyšší hustotou osídlení v Itálii. 

Prŧměrné hodnoty koncentrací polétavého prachu, které v těchto oblastech 

překračují LV, se pohybují v rozmezí 40 – 52 µg.m
-3

. Další
 
problém však nastává u 

vysokých koncentrací oxidŧ dusíku (NOx). Jejich hodnoty v některých oblastech přesahují 

LV více neţ pětinásobně. Hodnoty koncentrací ZL všech tří vybraných italských regionŧ 

nalezneme v příloze (příloha č. 11, 12, 13). Z tabulek je zřejmé, ţe nejpostiţenějším 

regionem je Lombardie, kde jsou imisní limity PM10 překročeny u většiny uvedených 

stanic. Koncentrace NOx jsou překročeny o 50 % téměř na všech měřících stanicích. Jak 

částice PM10, tak i NOx vznikají, jak uţ bylo zmíněno, především z prŧmyslové výroby a 

automobilové dopravy. Pro případné srovnání meteorologických podmínek je v příloze č. 

5, 6, 7 uvedeno prŧměrné měsíční hodnocení meteorologických podmínek z letišť 

Bologna, Milano, Torino. Kaţdé letiště zastupuje jeden region. 
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Na obr. 7 jsou zvýrazněny zmiňované italské regiony. Piemonte (≈ 4,2 mil. obyv.), 

Emilia Romagna (≈ 4,4 mi. obyv.) a Lombardia (≈ 10 mil. obyv.).[31] 

 

 

Obr. 7.  Mapa severoitalských regionŧ 
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Obrázek 8 a 9 ukazuje prŧměrné roční koncentrace polétavého prachu v rámci 

Evropy. Koncentrace oxidŧ dusíku jsou poté vidět na obr. 11 v následující kapitole.  

 

Obr. 8:  Koncentrace PM10 – Evropa v r. 2008, zdroj [36] 

 

 

Obr. 9:  Koncentrace PM10 – Evropa v r. 2010, zdroj [36] 
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Tabulka 10.  Evropské státy – koncentrace PM10 překračující LV, r. 2008, [19] 

Stát Město 
Roční prŧměry 

PM10 [µg.m
-3

] 

Turecko Konya 104 

Turecko Kars 103 

Turecko Denizli 100 

Turecko Hatay 98 

Turecko Erzurum 95 

Turecko Balikesir 84 

Bývalá Jugoslávie - Makedonie Skopje 80 

Turecko Antalya 77 

Bulharsko Plovdiv 70 

Bulharsko Sofia 68 

Bývalá Jugoslávie - Makedonie Bitola 66 

Turecko Edirne 65 

Bývalá Jugoslávie - Makedonie Veles 64 

Polsko Kraków 64 

Turecko Istanbul 59 

Bulharsko Pleven 57 

Řecko Thessaloniki 56 

Polsko Rybnik 54 

Polsko Nowy Sacz 51 

Itálie Torino 47 

Polsko Zabrze 45 

Španělsko Sevilla 45 

Španělsko Zaragoza 45 

Řecko Patra 44 

Itálie Milano 44 

Itálie Napoli 44 

Řecko Larissa 43 

Itálie Padova 43 

Polsko Katowice 42 
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3.6  Oblasti s nejhorší kvalitou ovzduší ve světovém měřítku 

Globálním monitoringem ovzduší se zabývá Světová meteorologická organizace 

(WMO), pod kterou je přihlášeno 187 členských státŧ (z celkových 229) a druhá největší 

Světová zdravotnická organizace (WHO).[48], [49] Monitoring atmosféry se provádí 

pomocí statistického vyhodnocování státních sítí imisního monitoringu nebo snímkŧ z 

umělých druţic. 

 

Výhody druţicového snímkování – vysoká rychlost mapování, bezkontaktnost 

média se zemí, aktuálnost, větší počet spektrálních pásem. 

Nevýhody druţicového snímkování – druţice mapuje celý sloupec atmosféry aţ 

k povrchu Země, ne přízemní koncentrace. 

 

Získávají se data s nízkým a středním rozlišením, s velikostí pixelŧ v řádu 1000 m. 

Senzory mají velmi široký záběr tzn., ţe zajišťují zaměření stejného území i několikrát 

denně. Slouţí pro globální a kontinentální mapování, sledování rozsáhlých přírodních 

katastrof, meteorologii a, coţ je pro nás dŧleţité, vyhodnocování stavu ovzduší. Příkladem 

takové druţice je např. senzor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 

[27], který stejně jako senzor MISR (Multiangle Imaging Spectroradiometer) vypustila na 

oběţnou dráhu v uplynulých deseti letech NASA.[34] Stejně tak učinila v těchto letech i 

agentura ESA (European space agency), která vypustila přístroj SCIAMACHY (Scanning 

Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography).[35] Tyto přístroje 

umoţňují monitorovat velké mnoţství ZL v atmosféře. Na obr. 10 a 11 je ukázka výsledkŧ 

měření těchto aparatur.  
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Obr. 10:  Globální rozloţení koncentrací PM2,5, zdroj [34] 

 

 

 

Obr. 11:  Koncentrace NO2 v Evropě, zdroj [35] 

 

Z globálního hlediska se mezi státy, s celosvětově nejvyššími koncentracemi PM10 

v ovzduší řadí státy uvedené v tab. 11. 
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Tabulka 11.  Státy s nejvyššími koncentracemi částic PM10 v r. 2008, [28] 

Stát 
Reprezentativní roční 

prŧměr PM10 [µg.m
-3

] 
Převaţující pŧvod znečištění 

Mongolsko 279 přírodní prašnost 

Botswana 216 přírodní prašnost 

Pákistán 198 přírodní prašnost 

Senegal 145 přírodní prašnost 

Saudská Arábie 143 přírodní prašnost, těţba 

Egypt 138 přírodní prašnost 

Spojené Arab. Emir. 132 přírodní prašnost, těţba 

Irán 124 přírodní prašnost 

Kuwait 123 přírodní prašnost, těţba 

Bangladéš 120 Prŧmysl, lidský faktor 

Bosna a Hercegovina 117 přírodní prašnost 

Indie 109 Prŧmysl, lidský faktor 

Čína 98 Prŧmysl, lidský faktor 

Ghana 98 přírodní prašnost 

Bolívie 82 přírodní prašnost, zemědělství 

Kolumbie 71 přírodní prašnost, zemědělství, těţba kovŧ 

Chile 62 přírodní prašnost 

Bulharsko 60 přírodní prašnost, zemědělství 

Itálie 37 Prŧmysl, lidský faktor 

Polsko 33 Prŧmysl, lidský faktor 

Česká Republika 28 Prŧmysl, lidský faktor 

 

Jako odstrašující případ musím zmínit Čínu, kde díky rychlému hospodářskému a 

prŧmyslovému rozvoji v posledních letech dosahují koncentrace PM10 astronomických 

hodnot. Prŧměrné koncentrace se zde pohybují nad hranicí 120µg.m
-3

. Byly zaznamenány i 

dny, kdy
 
24 hodinové koncentrace překračovaly imisní limit aţ o 2000 %. [29] 

Toto je zapříčiněno velkou hustotou osídlení (myšleno ve velkých prŧmyslových 

aglomeracích), s tím spojenou automobilovou dopravou a hustou prŧmyslovou sítí, která 

stále nemá zpřísněné a pevně stanovené podmínky pro vypouštění ZL do ovzduší. 

Nejškodlivější jsou PM10 pocházející právě z prŧmyslové výroby, a to díky své schopnosti 

vázat těkavé organické látky. U státŧ s vysokými hustotami populace (Čína, Indie, 

Bangladéš, …) je bezpodmínečně nutné věnovat znečišťování ŢP a tedy i ovzduší velkou 

pozornost. Vytvářet vnitrostátní i mezinárodní projekty ochrany ovzduší a tím docílit co 

nejmenšího znečišťování při stále vysoké produkci. 
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4 VLIV TECHNICKÝCH OPATŘENÍ V HUTNÍCH 

PODNICÍCH NA KVALITU OVZDUŠÍ V JEJICH OKOLÍ 

Pro následující srovnání jsem nalezl dvě lokality v Evropě s výrobou oceli a 

zpracováním ţelezné rudy. Tyto dvě ocelárny jsou vhodné zejména z toho dŧvodu, ţe byly 

v jejich provozech provedeny určité technické úpravy, které následně vedly ke sníţení 

koncentrací vypouštěných ZL. Díky tomuto sníţení byly zajištěny lepší ţivotní podmínky 

pro místní obyvatele. Tak se dospělo trvalému zlepšení kvality ovzduší. Technické úpravy 

byly provedeny v těchto dvou vybraných prŧmyslových podnicích: 

 

1) Ocelárna ThyssenKrupp Schwelgern v Duisburgu, Německo 

2) Ocelárna Voestalpine Stahl Donawitz v Leobenu, Rakousko 

 

4.1 Ocelárna ThyssenKrupp Schwelgern v Duisburgu, Německo 

Město Duisburg se nachází v západní části Německa (Severní Porýní – Vestfálsko), 

rozkládá se po obou stranách řeky Rýn. Nadmořská výška se pohybuje okolo 33 m n. m. a 

ţije zde přibliţně pŧl milionu obyvatel. Stejně jako na celém území Německa, převládá i 

zde západní proudění vzduchu v přechodném pásmu mezi oceánským a kontinentálním 

klimatem. Podnebí je zde také ovlivněno Golfským proudem, který zajišťuje převaţující 

příznivé klimatické podmínky. 

Rýn je jedna z nejdŧleţitějších vodních cest v Evropě a s největším evropským 

přístavem tvoří z Duisburgu místo s největší hustotou těţkého prŧmyslu (centrum evropské 

integrované produkce oceli). Ocelárna, nacházející se v severní části města, má dvě vysoké 

pece a objemem své výroby (3,8 – 4,4 mil. t/rok) surového ţeleza a s celkovou kapacitou 

výroby oceli 11 mil. t/rok je největší ocelárnou v Evropě. Tímto značně přispívá k roční 

německé produkci 42,7 mil. t oceli (v r. 2012). [38] Huť také disponuje roční produkcí 2,5 

mil tun koksu.[39] 



 

 

33 

 

Obr. 12.  Umístění stanic IM – Duisburg (Německo) 

Do r. 2002 kontinuální měření, na některých stanicích IM, ukázovaly překročení 

mezní hodnoty tolerance PM10 a zvýšené koncentrace polétavého prachu a vázaného B(a)P 

v okolí hutě. To přimělo vedení a příslušné orgány ke kroku pro zlepšení kvality ovzduší. 

Jiţ v r. 2002 byl zahájen Plán čistý vzduch. Tento plán pokrýval plochu 15 km
2
 s 2800 

obyvateli. Modelovými simulacemi byly určeny hlavní zdroje znečišťování. Místní 

prŧmyslový podíl činil 39 %, z toho 12 % tvořila stará koksovna a 12 % připadalo na jiţní 

vysokou pec. Následně byly provedeny tyto technické úpravy:[20] 

 stará koksovna nahrazena novou (sníţení o 65 t/rok) 

 aglomerace - zapouzdření rotačních chladičŧ na aglomeračních pásech - 670 t/rok 

                          - obnovení rŧzných elektrostatických odlučovačŧ - 54 t/rok 

                          - vápenné čištění nasycených výparŧ z aglomeračních pásŧ a jejich  

                            předání do sběrné místnosti - 70 t/rok 

 plyny v konvertorech jsou čištěny pomocí suchých elektrostatických odlučovačŧ 

s navazujícím plynárenským chladičem – 100 t/rok 

 zařízení pro shromaţďování prachu z litiny a části vysoké pece 1 (VP1) – 315 t/rok 
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 sníţení plnící výšky – 560 t/rok 

Nová koksovna má několik inovativních úprav, díky kterým se podařilo eliminovat úniky 

emisí do volného ovzduší. Došlo ke zlepšení těsnících systémŧ u jednotlivých komor 

baterie. Ztuţující systémy zajišťují poţadovanou plynotěsnost za všech provozních 

podmínek. U kaţdé komory samostatně se udrţuje optimální tlak. Ten se automaticky 

upravuje na základě vývinu plynŧ. Vytlačování koksu se děje aţ po odsátí plynu 

z koksovací baterie. 

Pro hašení koksu se vyuţívá metoda CSQ, která je kombinací suchého a mokrého zpŧsobu 

hašení koksu. Unikající plyny vzniklé při mokrém hašení jsou čištěny pomocí vodního 

scrubberu, kde zároveň dochází k záchytu většiny vodní páry. Zachycené částice 

prachového koksu jsou dále vyuţity v aglomeraci. Na následujícím obrázku 13. je vidět 

nová koksovna. 

 

Obr. 13.  Pohled na novou koksovnu Schwelgern, zdroj [39] 
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Popis monitorovacích stanic v dané oblasti: 

Monitoring znečištění ovzduší zabezpečuje Německá meteorologická sluţba 

Deutscher Wetterdienst (DWD) [50], v tomto případě ve spolupráci s ocelárnou. 

Dvě stanice prŧmyslové – DUBR (Duisburg – bruckhausen) a DUM2 (Duisburg – 

Marxloh) jsou umístěny v obytných čtvrtích v bezprostřední blízkosti prŧmyslové zóny 

(viz. obr. 12). Stanice DUBR je vzdálena < 200 m od staré koksovny a stanice DUM2 se 

nachází v severní části Duisbudgu v blízkosti aglomerace a nové koksovny. Tyto stanice 

mají hlavní význam pro monitoring emisí vypouštěných ocelárnou. Další jsou městské 

pozaďové stanice – BUCH (D. – Buchholz), WALS (D. – Walsum), KREF (D. – Krefeld), 

STYR (D. – Styrum), WESE (D. – Wesel). Stanice byly vybaveny vysoce objemovými 

samplery a PM10 vzorkovacími hlavami za pouţití metody HVS. Měření na prŧmyslových 

stanicích byla prováděna denně.[20] 

Tabulka 12.  Stanice IM Duisburg - částice PM10, [20] 

KMPL 
Roční prŧměry PM10 [µg.m

-3
] 

2002 2003 2004 2005 2006 

DUBR 46 42 37 40 38 

DUM2 
 

43 44 37 39 

WALS 31 31 30 29 31 

BUCH 26 
 

26 25 26 

KREF 29 28 24 24 25 

STYR 26 29 27 27 29 

WESE 24 
 

23 23 24 

Zvýrazněné hodnoty značí překročení LV. 

 

Tabulka 13.  Stanice IM Duisburg – částice B(a)P vázaného na PM10, [20] 

KMPL 
Roční prŧměry B(a)P v PM10 [ng.m

-3
] 

2002 2003 2004 2005 2006 

DUBR 9,7 3,2 0,8 0,5 0,4 

DUM2   3,5 3,4 1,6 1,8 

WALS   1,7 1,0 0,5   

STYR   0,8 0,5 0,2   

Zvýrazněné hodnoty značí překročení LV.  
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Tabulka 14.  Počet překročení denních limitních hodnot PM10 ve výši 50 µg.m
-3

 (LV), [20]     

KMPL 
Počet překročení v letech 

2002 2003 2004 2005 2006 

DUBR 128 82 58 81 68 

DUM2   102 104 83 66 

WALS 31 45 40 36 34 

BUCH 13   20 16 22 

KREF 36 31 12 10 16 

STYR 26 33 26 21 20 

WESE 11   15 15 11 

Zvýrazněné hodnoty značí překročení možného počtu překročení.  

V tabulkách (tab. 12 - 14) mŧţeme pozorovat zlepšení hodnot a sníţení koncentrací 

mezi roky 2002 – 2006. U částic PM10 je pozorovatelná změna jen u prŧmyslových stanic. 

Na pozaďových stanicích se vliv technických opatření prakticky neprojevil. K velmi 

významnému poklesu koncentrací došlo u částic B(a)P, které klesly o (96 % DUBR), (50 

% DUM2), (30 % WALS) a dostaly se tak aţ pod hranici LV. Významný vliv na pokles 

imisí B(a)P na stanici DUBR mělo i přesunutí výroby koksu severněji. Přesněji došlo ke 

zrušení staré koksovny, která se nacházela v blízkosti stanice DUBR. Nová koksovna byla 

vystavěna asi 2 km severněji, vedle aglomerace v blízkosti stanice DUM2 (asi 1,5 km), 

která je po převládajícím směru větru. Efektivnost této změny je dobře čitelná na 

hodnotách právě ze stanice DUM2, u kterých i přes zátěţ z nové koksovny došlo ke sníţení 

koncentrací B(a)P o 50 %, které bylo zpŧsobeno rovněţ i technickými opatřeními na 

aglomeraci. 

 To je názorná ukázka, jak lze ovlivnit mnoţství vypouštěných pevných částic 

s vázaným B(a)P v okolí míst se zpracováním rudy a uhlí. Fakt, ţe sníţení koncentrací ZL 

nemají na svědomí meteorologické a rozptylové podmínky, lze potvrdit z tabulek 

uvedených v příloze č. 8 a 9. Zprŧměrováním hodnot bychom dospěli k závěru, ţe počasí 

v letech 2002 a 2006 bylo téměř identické. Díky provedeným technickým úpravám se také 

sníţil počet povolených překročení a to téměř na polovinu. Na obr. 12 je vyznačeno 

rozmístění provozŧ a poloha prŧmyslových stanic. 
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4.2 Ocelárna Voestalpine Stahl Donawitz v Leobenu, Rakousko 

Město Leoben leţí v centrálním Rakousku – provincii Štýrsko u řeky Mur. Ţije zde 

přibliţně 25 tis. obyvatel. Prŧměrná nadmořská výška je 541 m n. m. V západní části 

města, sevřená v údolí, se nachází zmiňovaná huť  Voestalpine. Stejně jako v Duisburgu, 

jsou i zde dvě vysoké pece s denní produkcí téměř 4000 t surového ţeleza. Celková roční 

produkce oceli je poté 1,4 mil. tun.[21] Díky svému umístění převládají v okolí hutě dva 

směry proudění větru. Proudění ze severozápadu nebo z jihovýchodu. Právě severozápadní 

proudění unáší ZL směrem k centru města Leobenu přes stanici IM Donawitz, jak mŧţeme 

vidět na obr. 14. 

Obr. 14.  Umístění stanic IM – Leoben (Rakousko) 

 

V minulých desetiletích i zde docházelo ke značnému překračování prŧměrných 

hodnot imisních limitŧ. Pro sníţení vypouštěných emisí a zajištění lepší kvality ovzduší 

byly provedeny tato technická opatření: 
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 zhotovení obří digestoře o výkonu aţ 700 000 m
3
.hod

-1
 vzduchu. Díky tomu 

bylo mnoţství prachu ze vsázky do vysoké pece sníţeno o 95 %. Filtrát (oxidy 

ţeleza) se 100 % recykluje (kaţdý rok se tak vrací zpět do výroby asi 720 t) 

 elektrostatické odlučovače, sekundární odprášení – tkaninové filtry 

 odstavení koksovny 

 

Popis monitorovacích stanic v dané oblasti: 

Monitoring kvality ovzduší zabezpečuje Rakouská meteorologická sluţba 

Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).[51] 

Pro srovnání budou postačující stanice imisního monitoringu nacházející se ve 

městě Leoben. Roční prŧměrné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 15. 

- Stanice Donawitz - nachází se v těsné blízkosti hutě (Pestallozistraße 75A, 

Leoben), nadmořská výška je 555 m n. m., prŧmyslová; 

- stanice Leoben – umístěna ve středu města (Roseggerstraße 4, Leoben), nadmořská 

výška je 543m n. m., městská pozaďová.[22] 

 

Tabulka 15.  Stanice IM Leoben – částice PM10 v letech (1995 – 2010), [30], [37] 

KMPL 
Roční prŧměry  PM10 [µg.m

-3
] 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Donawitz 89 93 81 81 46 38 33 28 32 29 29 33 35 22 37 35 

Leoben 42 35 35 34 33 38 35 35 38 33 30 34 27 27 40 27 
Zvýrazněné hodnoty znázorňují roky, kdy se na stanicích IM měřily celkové koncentrace prachu. Ve zbývajících letech se 

již měřily koncentrace polétavého prachu jako PM10. 

 

V letech 1995 – 1998 dosahovaly prŧměrné roční koncentrace prachu, na stanici 

Donawitz, hodnot v rozmezí 81 – 93 µg.m
-3

. Po provedených technických úpravách 

realizovaných mezi roky 1999 – 2000, se podařilo sníţit koncentrace přibliţně na polovinu. 

Toto sníţení a ustálení koncentrací mŧţeme vidět v tab. 15. Na měřící stanici Leoben došlo 

k překročení LV pouze v roce 1995. Určitý vliv na koncentrace ZL na této stanici bude mít 

i ten fakt, ţe se stanice nenachází přímo ve směru proudění vzduchu a slouţí pro 

monitoring městského pozadí. Dále na obr. 14 je vyznačeno rozmístění provozŧ a poloha 

stanic IM. 
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5 ZÁVĚR  

Náplní Bakalářské práce bylo vyhodnocení kvality ovzduší v ostravsko-karvinské 

aglomeraci, v měřítku regionálním, evropském a globálním. V druhé části jsem se poté 

snaţil poukázat na vliv technických opatření v hutních podnicích. Provedl jsem 

vyhodnocení faktŧ a vyvodil příslušné závěry. 

V první části práce se na konkrétních hodnotách podařilo ukázat míru znečištění a 

rozdíl v koncentracích mezi ostravsko-karvinskou aglomerací a aglomeracemi polskými. 

V prŧběhu celé práce byly srovnávány roky 2008 a 2010, pro více informací pak bylo 

rozšířeno srovnání o několik dalších let. Z uvedených hodnot lze usoudit, ţe velký vliv na 

koncentrace PM10 jak na polské, tak i na české straně, měly povětrnostní podmínky. Rok 

2008 měl mírnější a teplejší prŧběh neţ rok 2010 a to díky menšímu počtu mrazových a 

ledových dnŧ. Právě proto dosahovaly prŧměrné koncentrace PM10 v roce 2010 vyšších 

hodnot. I přes tuto skutečnost mohu nyní říci, ţe hodnoty koncentrací vyšly v obou letech 

pro polské aglomerace horší neţ pro aglomeraci ostravsko-karvinskou. Zajímavým 

zjištěním bylo, ţe koncentrace B(a)P a NOx na povětrnostních podmínkách závisí velice 

slabě. 

V další části této práce jsem uvedl srovnání míry znečištění ovzduší evropských 

státŧ. Přesněji koncentrace částic PM10, NOx a NO2. Pro podrobnější popis jsem zvolil 

severní část Itálie. Tato oblast je dalším rozsáhlým územím v Evropě, kde dochází 

k překračování imisních limitŧ. Hodnoty PM10 zde v roce 2008 překračovaly na velké části 

stanic hodnoty LV. Další problém v této oblasti představují vysoké koncentrace oxidŧ 

dusíku (NOx). Přehled italských měst s nejvyššími koncentracemi oxidŧ dusíku uvádím 

v příloze 11-13. Součástí této části kapitoly je také tabulka evropských státŧ, které 

vykazují z evropského pohledu nejvyšší koncentrace částic PM10 v ovzduší.  

Globálně nejvyšší koncentrace polétavého prachu jsou ve státech a oblastech, kde 

převládá prašnost přírodního typu. Jsou to rozsáhlé oblasti s malým procentem zalesnění, 

kde převládají stepi, pouště a polopouště. Nedostatek vegetace tak zapříčiňuje snadnou a 

rychlou erozi pŧdy s velkými přesuny anorganické hmoty. Prŧměrné roční koncentrace 

dosahují aţ několika set µg.m
-3

. Následují státy, kde jsou hlavními zdroji znečišťování 

prŧmyslová výroba a těţba. Ve většině případŧ jsou to státy s velkými populacemi 

obyvatel a velmi rychlým hospodářským rŧstem. V těchto státech se prŧměrné koncentrace 
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pohybují mezi 70 a 130 µg.m
-3

. Znečištění ovzduší v ČR, Polsku i v Itálii je ve srovnání 

s těmi státy několikanásobně niţší. 

Posledním a pro mne také nejzajímavějším zjištěním jsou závěry vyplývající z 

pozorování vlivu technických opatření v hutních podnicích na kvalitu ovzduší v jejich 

okolí. 

Prvním takovým místem je německá ocelárna ThyssenKrupp Schwelgern, která se 

nachází ve městě Duisburg. Je vhodná zejména díky technickým úpravám v provozech 

(realizovány v r. 2002 – 2004) a díky velkému objemu výroby, který dosahuje aţ 11 mil. t 

oceli ročně. Pomocí naměřených hodnot IM jsem prezentoval pokles koncentrací PM10 a 

B(a)P na stanicích v německém městě Duisburg. Pokles koncentrací částic PM10 a B(a)P je 

zřetelný u dvou prŧmyslových stanic, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti 

ocelárny. Zde se poklesu docílilo právě vhodnými technickými úpravami. Stěţejní úpravou 

bylo zrušení staré koksovny a vystavění nové o 2 km severněji. Nová koksovna se řadí 

mezi nejmodernější na světě. Po provedení úprav se podařilo významně eliminovat 

mnoţství prachu s vázaným B(a)P. Tím se prŧměrné koncentrace B(a)P na prŧmyslových 

stanicích sníţily o 96 %, resp. o 50 %. Ke sníţení o 30 % došlo i na městské pozaďové 

stanici. Díky projektu Plán čistý vzduch (viz. 4.1) se podařilo dostat také koncentrace 

PM10 aţ pod hranici LV, coţ je vzhledem k velkému objemu roční výroby surového ţeleza 

a oceli a produkci 2,5 mil t koksu vynikající výsledek.  

Druhým srovnávaným místem je rakouská ocelárna Voestalpine Stahl Donawitz, 

která se nachází ve městě Leoben. Je vhodná opět díky technickým úpravám, které byly 

realizovány v letech 1999 – 2000. Stěţejními úprava bylo vystavění obří digestoře při 

vsázce do VP, vylepšení filtrace v aglomeraci a odstavení koksovny. Pokles koncentrací 

prachových částic je zřetelný u prŧmyslové stanice Donawitz, která se nachází, po směru 

proudění větru, v těsné blízkosti ocelárny, kde došlo ke sníţení koncentrací prachu na 

polovinu.  

Tyto dva konkrétní případy, ţe lze sníţit podíl prŧmyslu na znečištění ovzduší, jsou 

pro budoucí projekty týkající se sniţování vypouštěných emisí prŧmyslových provozŧ 

bezesporu klíčové, protoţe jasně dokumentují výrazný efekt sníţení emisí z hutní výroby 

na kvalitu ovzduší v jejich bezprostředním okolí. Zároveň ovšem dokumentují i malý efekt 

těchto opatření ve větší vzdálenosti od těchto zdrojŧ na pozaďových stanicích. 
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9 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ZL   znečišťující látka 

LV   limitní hodnota 

MT   mez tolerance 

SPM   suspendované částice 

KMPL   kód měřícího programu v dané lokalitě 

NPK   nejvyšší přípustná koncentrace 

IM   imisní monitoring 

CHML   chemiluminiscence 

RADIO  radiometrie 

AAS   atomová absorpční spektrometrie 

XRF   rtg – fluorescence 

GC-MS  plynová chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí 

OPEL   optoelektronicky 

ICP-MS  hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

HPLC   vysokotlaká kapalinová chromatografie 

GRV   gravimetrie 

VOC   z anglického názvu volatile organic compounds (těkavá organická 

sloučenina) 

MVA   mezní vrstva atmosféry 

AMS   automatizovaný měřící systém 

MMS   manuální měřící systém 

ISKO   Informační systém kvality ovzduší 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ZÚ   Zdravotní ústav 
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10 PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1:  Počasí Ostrava – Mošnov, r. 2008 

Měsíc 

 

Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden 0 -1,3 81,3 16,1 102,0 

únor 2,5 -1,2 75,9 12,9 102,5 

březen 3,7 -1,1 72,0 14,0 100,5 

duben 8,6 3,5 72,2 9,0 101,0 

květen 13,2 8,4 74,1 7,7 101,6 

červen 17,8 11,9 70,0 7,7 101,5 

červenec 18,4 12,9 72,7 9,2 101,5 

srpen 18,2 12,7 71,4 9,2 101,4 

září 13,3 9,3 78,9 10,1 101,8 

říjen 10,1 7,2 83,1 12,3 101,8 

listopad 6,1 3,1 82,3 14,1 101,4 

prosinec 1,5 -0,8 84,5 11,4 101,8 

 

 

 

Příloha č. 2:  Počasí Ostrava – Mošnov, r. 2010 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden -7,0 -8,1 88,5 10,6 101,7 

únor -2,0 -3,5 85,0 10,5 100,7 

březen 3,4 -1,2 72,3 13,9 101,6 

duben 8,4 3,5 73,3 8,1 101,8 

květen 12,5 10,4 87,8 8,7 101,1 

červen 16,7 12,3 75,6 9,3 101,3 

červenec 20,0 15,4 76,0 6,5 101,6 

srpen 18,0 14,4 79,4 9,9 101,4 

září 12,3 9,5 83,8 10,1 101,5 

říjen 6,4 3,5 84,4 8,5 101,7 

listopad 6,6 4,2 84,1 15,1 100,7 

prosinec 4,7 -6,1 87,7 15,1 101,0 
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Příloha č. 3:  Počasí Polsko – Katowice, r. 2008 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden 1,6 -0,2 86,3 14,5 101,9 

únor 2,0 -0,5 81,5 12,9 102,4 

březen 3,6 -0,4 77,1 16,5 100,4 

duben 7,6 3,4 76,8 10,1 101,0 

květen 12,2 7,8 73,9 9,0 101,6 

červen 16,8 10,2 64,8 9,3 101,5 

červenec 18,2 12,2 70,3 10,2 101,4 

srpen 17,5 12,5 73,0 9,4 101,4 

září 12,0 8,9 81,8 9,3 101,8 

říjen 9,4 6,7 82,3 9,7 101,7 

listopad 5,0 3,1 86,3 12,8 101,4 

prosinec 0,9 -1,1 86,2 11,6 101,8 

 

 

 

Příloha č. 4:  Počasí Polsko – Katowice, r. 2010 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden -6,8 -7,8 91,0 6,3 101,5 

únor -1,8 -3,7 85,8 9,8 100,6 

březen 2,4 -1,6 74,2 13,2 101,5 

duben 7,5 2,6 72,4 10,1 101,8 

květen 11,8 9,7 86,5 12,1 101,0 

červen 15,7 11,3 73,0 9,2 101,3 

červenec 19,6 14,3 73,6 7,9 101,6 

srpen 18,3 14,2 79,1 8,6 101,3 

září 11,2 8,7 83,4 11,1 101,5 

říjen 5,4 2,4 82,1 10,4 101,7 

listopad 5,7 3,9 86,9 12,9 100,6 

prosinec -5,5 -6,3 91,4 12,4 100,9 
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Příloha č. 5:  Počasí Itálie – Bologna, r. 2008 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden 5,7 2,6 85,8 8,0 102,2 

únor 6,0 1,6 77,2 8,7 102,6 

březen 9,6 3,6 69,4 10,6 100,7 

duben 13,0 6,8 69,0 10,3 101,0 

květen 18,0 11?5 67,8 10,0 101,4 

červen 22,5 15,9 69,2 9,7 101,3 

červenec 25,1 15,2 55,7 10,2 101,3 

srpen 25,6 14,3 51,5 10,5 101,2 

září 19,1 10,8 60,9 9,1 101,5 

říjen 16,2 10,3 70,2 9,1 101,7 

listopad 9,6 6,8 84,5 10,4 101,5 

prosinec 4,0 2,2 89,3 10,1 101,7 

 

 

 

 

Příloha č. 6:  Počasí Itálie – Milano, r. 2008 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden 4,0 -0,9 77,7 3,6 102,3 

únor 3,9 -1,1 70,9 3,5 102,7 

březen 7,3 -0,7 59,5 5,5 100,6 

duben 10,3 3,7 65,7 5,9 100,9 

květen 17,3 10,7 69,9 4,8 101,4 

červen 20,9 15,9 73,4 3,9 101,4 

červenec 22,0 15,5 65,3 5,0 101,3 

srpen 22,7 15,9 66,8 4,5 101,3 

září 17,5 11,7 69,7 4,2 101,6 

říjen 13,3 8,5 73,7 3,2 101,8 

listopad 7,1 3,3 81,2 4,3 101,6 

prosinec 1,9 -1,1 83,5 2,6 101,7 
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Příloha č. 7:  Počasí Itálie – Torino, r. 2008 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden 4,6 0,5 82,0 5,5 102,3 

únor 6,1 0,4 73,3 5,4 102,7 

březen 8,8 0,6 60,4 7,9 100,6 

duben 10,6 4,7 69,9 7,1 101,0 

květen 16,3 11,0 73,0 7,4 101,4 

červen 20,3 15,7 76,3 6,8 101,5 

červenec 22,1 16,4 70,8 7,4 101,4 

srpen 21,6 15,9 70,5 7,2 101,4 

září 17,4 11,6 71,2 6,7 101,5 

říjen 14,1 9,6 77,1 5,2 101,8 

listopad 8,3 3,8 77,5 15,4 101,5 

prosinec 2,7 0,1 84,5 7,2 101,7 

 

 

 

 

Příloha č. 8:  Počasí Německo – Duisburg, r. 2002 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden 3,9 0,6 79,6 19,9 102,2 

únor 7,0 2,8 75,0 24,0 101,1 

březen 7,2 2,1 71,1 14,2 101,7 

duben 9,4 3,2 67,3 13,3 101,5 

květen 14,2 8,8 70,9 13,1 101,3 

červen 17,7 11,0 66,5 11,3 101,5 

červenec 18,4 12,6 71,8 11,5 101,4 

srpen 19,3 14,5 75,7 9,0 101,5 

září 14,5 9,6 74,1 9,0 101,9 

říjen 9,8 6,2 77,5 15,8 101,2 

listopad 8,2 5,6 82,5 14,4 100,8 

prosinec 3,4 0,8 81,8 15,4 101,6 
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Příloha č. 9:  Počasí Německo – Duisburg, r. 2006 

Měsíc 
Prŧměrná 

teplota [°C] 

Prŧměrný 

rosný bod 

[°C] 

Prŧměrná 

vlhkost [%] 

Prŧměrná 

rychlost větru 

[m.s
-1

] 

Prŧměrný tlak 

[kPa] 

leden 0,5 2,4 78,9 14,3 102,4 

únor 2,1 0,5 83,4 14,1 101,4 

březen 3,8 0,4 75,7 15,6 101,1 

duben 8,8 3,9 71,1 12,5 101,4 

květen 14,5 7,8 67,0 14,7 101,4 

červen 17,4 10,2 64,0 10,0 102,0 

červenec 23,3 13,3 56,3 10,0 101,9 

srpen 16,5 12,4 78,8 12,1 101,1 

září 18,8 13,2 72,5 12,0 101,5 

říjen 14,1 10,3 77,1 16,5 101,3 

listopad 8,9 5,9 81,0 17,3 101,6 

prosinec 5,7 3,3 82,9 17,7 102,2 

 

 

Příloha č. 10:  Souřadnice polohy stanic IM v ostravsko-karvinské aglomeraci 

Souřadnice polohy stanice KMPL 

49° 54´ 14.906" sš 18° 20´ 50.498" vd TBOMA - Bohumín 

49° 44´ 56.251" sš 18° 36´ 35.013" vd TCTNA - Český Těšín 

49° 47´ 27.519" sš 18° 24´ 24.608" vd THARA - Havířov 

49° 51´ 49.666" sš 18° 33´ 5.229" vd TKARA - Karviná 

49° 51' 32,00 " sš 18° 33' 28,00 " vd TKAOK - Karviná 

49° 55´ 28.844" sš 18° 25´ 22.341" vd TVERA - Věřňovice 

49° 43´ 15.369" sš 18° 5´ 21.501" vd TSTDA - Studénka 

49° 50´ 23.451" sš 18° 17´ 23.914" vd TOCBA - Ostrava - Českobratrzská (hot spot) 

49° 50´ 21.075" sš 18° 15´ 49.281" vd TOFFA - Ostrava - Fifejdy 

49° 49´ 29.495" sš 18° 15´ 49.157" vd TOMHK - Ostrava - Mariánské Hory 

49° 51´ 22.530" sš 18° 16´ 11.068" vd TOPRA - Ostrava - Přívoz 

49° 48´ 25.403" sš 18° 20´ 20.897" vd TOREK - Ostrava - Radvanice ZÚ 

49° 48' 25,00 " sš ; 18° 20' 20,00 " vd TOBAK - Ostrava - Bartovice 

49° 47´ 45.742" sš 18° 14´ 49.851" vd TOZRA - Ostrava- Zábřeh 

49° 49´ 31.060" sš 18° 9´ 33.390" vd TOPOP - Ostrava - Poruba ČHMÚ 
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Příloha č. 11:  Stanice IM Itálie – Piemonte, r. 2008 

Umístění stanic 
Roční hodnoty - aritmetický prŧměr 

NOx [μg.m
-3

] NO2  [μg.m
-3

] PM10  [μg.m
-3

] 

Alessandria - Volta 80,0 37,0 39 

Alessandria - D'Annunzio 110,0 44,0 
 

Casale M.to - Castello 60,0 30,0 32 

Asti - D'Acquisto 65,0 32,0 37 

Biella - Lamarmora 90,0 54,0 30 

Alba - Tanaro 57,0 32,0 38 

Cuneo - Alpini 50,0 33,0 27 

Novara - Verdi 63,0 37,0 28 

Novara - Leonardi 79,0 43,0 
 

Oleggio - Circonvallazione 96,0 49,0 35 

Carmagnola - Miro' 
  

48 

Chieri - Buozzi 76,0 34,0 
 

Orbassano - Gozzano 77,0 37,0 
 

Torino - Consolata 144,0 69,0 52 

Torino - Lingotto 105,0 52,0 42 

Torino - Rebaudengo 188,0 66,0 
 

Vinovo - Volontari 68,0 36,0 
 

Verbania - Gabardi 48,0 30,0 22 

Omegna - De Angelis 68,0 33,0 
 

Vercelli - Gastaldi 79,0 
  

Zvýrazněné hodnoty u částic NOx znázorňují překročení LV o více než 50 %. 

Zvýrazněné hodnoty u částic NO2 znázorňují překročení LV. 

Zvýrazněné hodnoty u částic PM10 znázorňují překročení LV. 
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Příloha č. 12:  Stanice IM Itálie – Lombardia, r. 2008 

Umístění stanic 
Roční hodnoty - aritmetický prŧměr 

NOx [μg.m
-3

] NO2  [μg.m
-3

] PM10  [μg.m
-3

] 

Arese 136,0 59,0 39,0 

Cassano Via Quintino di Vona 77,0 39,0 48,0 

Cassano Via Milano 111,0 47,0 
 

Cormano 135,0 64,0 
 

Limito 102,0 39,0 43,0 

Magenta VF 129,0 54,0 41,0 

Meda 86,0 48,0 43,0 

Milano - P.Co Lambro 114,0 46,0 
 

Milano - Senato 118,0 61,0 46,0 

Milano - V.Le Marche 164,0 74,0 
 

Milano – Verziere 100,0 50,0 42,0 

Milano Via Pascal 112,0 50,0 45,0 

Milano Via Zavattari 165,0 79,0 
 

Monza Via Machiavelli 170,0 45,0 42,0 

Motta Visconti 51,0 30,0 
 

Trezzo D'adda 57,0 33,0 42,0 

Vimercate 88,0 44,0 37,0 

Zvýrazněné hodnoty u částic NOx znázorňují překročení LV o více než 50 %. 

Zvýrazněné hodnoty u částic NO2 znázorňují překročení LV. 

Zvýrazněné hodnoty u částic PM10 znázorňují překročení LV. 
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Příloha č. 13:  Stanice IM Itálie – Emilia Romagna, r. 2008 

Umístění stanic 
Roční hodnoty - aritmetický prŧměr 

NOx [μg.m
-3

] NO2  [μg.m
-3

] PM10  [μg.m
-3

] 

Borgo Panigale 117,0 64,0 
 

Casalecchio di Reno 96,0 47,0 
 

Castel Maggiore 91,0 48,0 
 

Cavour 62,0 37,0 
 

De Amicis 75,0 46,0 29 

Giardini Margherita 72,0 45,0 24 

Malpighi 104,0 56,0 
 

Porta San Felice 103,0 52,0 38 

San Lazzaro 83,0 50,0 
 

Zanardi 98,0 51,0 
 

Franchini Angeloni 56,0 35,0 
 

Mulini 58,0 34,0 
 

Circ. San Francesco 68,0 57,0 44 

Nonantolana 57,0 50,0 42 

Parco Ferrari 49,0 52,0 39 

Sassuolo 57,0 54,0 
 

Via Giardini 61,0 58,0 44 

Cittadella 48,0 30,0 32 

Montebello 88,0 43,0 
 

Ceno 67,0 53,0 
 

Azienda Marani 66,0 39,0 
 

Caorle 49,0 29,0 34 

Marconi 56,0 29,0 36 

Parco Bucci 50,0 28,0 
 

Sapir 124,0 66,0 46 

Zalamella 76,0 40,0 31 

Casalgrande 103,0 51,0 33 

Castellarano 48,0 33,0 29 

Risorgimento 76,0 44,0 33 

S. Lazzaro 58,0 38,0 33 

Timavo 93,0 44,0 46 

Abete 48,0 48,0 
 

Flaminia 68,0 64,0 36 

Zvýrazněné hodnoty u částic NOx znázorňují překročení LV o více než 50 %. 

Zvýrazněné hodnoty u částic NO2 znázorňují překročení LV. 

Zvýrazněné hodnoty u částic PM10 znázorňují překročení LV. 

 

 



 

 

58 

 

Příloha č. 14:  Stanice IM ostravsko-karvinská aglomerace – částice NO2 

KMPL 
Roční prŧměry NO2 [µg.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

TKAO 26 31 31 27 

TCTN 25 25 27 26 

TVER 18 18 21 18 

TBOM 28 26 29 26 

TKAR 25 25 27 26 

THAR 23 24 26 23 

TSTD 15 16 19 17 

TOCB 49 47 51 46 

TOZR 
 

26 28 25 

TOMH 23 21 24 22 

TOPR 31 29 31 29 

TOFF 26 25 28 26 

TOBA 24 22 
  

TOPO 19 18 20 20 

TORE 
  

25 25 

Zvýrazněné hodnoty u částic NO2 znázorňují překročení LV. 

 

 

 

Příloha č. 15:  Stanice IM ostravsko-karvinská aglomerace – částice NOx 

KMPL 
Roční prŧměry NOx [µg.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

TCTNA 37 36 40 39 

TVERA 23 23 26 23 

TBOMA 46 41 46 40 

TKARA 35 34 37 37 

THARA 39 39 43 39 

TSTDA 20 21 24 23 

TOCBA 109 103 114 102 

TOZRA   39 44 37 

TOMHK 38 33 37 33 

TOPRA 51 46 49 48 

TOFFA 39 36 43 39 

TOBAK 38 34     

TOREK     38 38 

Zvýrazněné hodnoty u částic NOx znázorňují překročení LV. 
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Příloha č. 16:  Stanice IM Polsko – částice NO2 

KMPL 
Roční prŧměry NO2 [µg.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19 26 23 24 23 

Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 17 16 20 17 

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 3 37 39 32 41 

Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 23 21 23 25 

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a 34 27 29 30 

Gliwice, ul. Mewy 34 26 27 29 26 

Katowice, autostrada A4, ul. 

Górnośląska/Plebiscytowa 
      63 

Katowice, ul Kossutha 6 21 30 33 33 

Rybnik, ul. Borki 37a 26 20 21 20 

Sosnowiec, ul. Lubelska 51     28 57 

Tychy, ul. Tołstoja 1 24 25 28 26 

Ustroń, Sanatoryjna 7       12 

Wodzisław, Gałczyńskiego 1 24 24 28 25 

Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34 24 25 28 29 

Złoty Potok, leśniczówka Kamienna Góra 10 9 12 12 

Żory, ul. Sikorskiego 52       21 

Żywiec, ul. Słowackiego 2 22 27 29 25 

Zvýrazněné hodnoty u částic NO2 znázorňují překročení LV. 

 

Příloha č. 17:  Stanice IM Polsko – částice NOx 

KMPL 
roční prŧměry NOx [µg.m

-3
] 

2008 2009 2010 2011 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19 35 34 34 32 

Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 21 22 27 21 

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 3 106 107 113 112 

Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 36 31 35 40 

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a 57 45 49 56 

Gliwice, ul. Mewy 34 43 46 49 45 

Katowice, autostrada A4, ul. 

Górnośląska/Plebiscytowa 
      215 

Katowice, ul Kossutha 6 39 56 60 62 

Rybnik, ul. Borki 37a 37 29 32 32 

Tychy, ul. Tołstoja 1 40 44 49 48 

Ustroń, Sanatoryjna 7       15 

Wodzisław, Gałczyńskiego 1 32 32 37 34 

Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34 35 39 45 46 

Złoty Potok, leśniczówka Kamienna Góra 11 11 15 14 

Żory, ul. Sikorskiego 52       31 

Żywiec, ul. Słowackiego 2 46 50 54 45 

Zvýrazněné hodnoty u částic NOx znázorňují překročení LV. 
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