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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se věnuje analýze vlivu strojírenského průmyslu 

na znečištění ovzduší. V teoretické části práce je nejdříve charakterizován 

podnik Tatra, a. s a geografická oblast Kopřivnice, kde se tento podnik nachází. Následně 

jsou zde popsány látky znečišťující ovzduší a jejich dopad na živou, neživou přírodu a 

na člověka. Důležitou součástí práce je popis měření. V praktické části je analyzováno 

množství vypouštěných škodlivých látek v letech 2005 - 2011 a jejich podíl na celkovém 

znečištění ovzduší ve městě Kopřivnice v roce 2007. 

 

Klíčová slova: emise, emisní limit, REZZO, Tatra, a.s., znečištění ovzduší 

 

SUMMARY 

This thesis analyses the impact of engineering on air pollution. In the theoretical part 

of this thesis is described the Tatra, a. s. company and the geographic area of Kopřivnice, 

where this company is located. After that air pollution substances are described with their 

impact on the environment and the human race. A very important part of this thesis is the 

description of the measurement. The practical part analyses the quantity of emitted 

substances in 2005 - 2011 and the effect on total air pollution in Kopřivnice in 2007. 
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SEZNAM ZKRATEK A CHEMICKÝCH ZNAČEK 

  

    BAT Best available techniques – Nejlepší dostupná technika 

 CO oxid uhelnatý 

 CO2 oxid uhličitý 

 ČHMU český hydrometeorologický ústav 

 DL depoziční limit 

 EL emisní limit 

 H2S sulfan 

 H2SO4 kyselina sírová 

 IL imisní limit 

 km kilometr 

 N2O oxid dusný 

 N2O3 oxid dusitý 

 N2O5 oxid dusičitý 

 NO oxid dusnatý 

 NO2 oxid dusičitý 

 NOx oxidy dusíku 

 O3 ozón 

 PAH polycyklické aromatické uhlovodíky 

 PAN peroxyacetylnitrát 

 PCDD polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

 PCDF polychlorované dibenzofurany 

 PM10 polétavý prach 

 REZZO I velké stacionární zdroje 



  

 REZZO II střední stacionární zdroje 

 REZZO III malé stacionární zdroje 

 REZZO IV mobilní zdroje 

 REZZO registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

 SO2 oxid siřičitý 

 SO3 oxid sírový 

 TOC celkový organický uhlík 

 TZL tuhé znečišťujíc látky 

 tzv. takzvané 

 VOC těkavé organické látky 
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ÚVOD 

Znečištění ovzduší je v dnešní době velmi aktuální otázkou. Neustále dochází 

k rozšiřování průmyslové výroby a tím ke zvyšování množství emisí. Na druhou stranu 

jsou organizace nuceny splňovat stále přísnější limity a normy, proto se snaží zavádět 

nejmodernější zařízení a technologie k zachycování znečišťujících látek. Pro posouzení 

vlivu dané organizace je zapotřebí provádět pravidelný monitoring a vyhodnocování. 

Tato bakalářská práce se věnuje právě analýze vlivu strojírenského podniku na ovzduší. 

Jako analyzovaný podnik byla vybrána Tatra, a. s. nacházející se v Kopřivnici. Vliv tohoto 

podniku byl tedy zkoumán na území města Kopřivnice. Přímé porovnání bylo provedeno 

pro rok 2007, v němž byla vypracována Kompletní dopravní studie města Kopřivnice. 

Nedílnou součástí této studie byla i rozptylová studie, takže bylo možné získat potřebné 

data pro posouzení vlivu Tatry, a. s. na území Kopřivnice. 

Cílem této bakalářské práce je analýza množství vypouštěných látek Tatrou, a. s. 

v letech 2005 – 2011 a analýza podílu vypouštěných látek tímto podnikem na celkovém 

znečištění ovzduší na území města Kopřivnice v roce 2007. 

V první kapitole bakalářské práce je představen sledovaný průmyslový 

podnik Tatra, a. s., jeho historie a současnost. Dále je zde popsána geografická oblast 

nejvíce ovlivněná činností podniku, tj. území města Kopřivnice, v němž se analyzovaný 

podnik nachází. Na konci první kapitoly je popsán způsob, jimž se Tatra, a. s. snaží 

zabránit vypouštění škodlivin. 

 Druhá kapitola je taktéž teoretického rázu. Zabývá se atmosférou, znečišťováním 

ovzduší, členěním látek znečišťujících ovzduší, limity znečišťování ovzduší a dopady 

znečištění ovzduší na živou přírodu, neživou přírodu a na člověka.  

Třetí kapitola se věnuje měření znečišťování ovzduší. Jsou zde popsány metody 

měření znečišťování ovzduší a způsob měření emitujících látek v Tatře, a. s.  

Poslední, čtvrtá kapitola je praktickou částí bakalářské práce. Tvoří jí analýza podílu 

vypouštěných látek Tatrou, a. s. na celkovém znečištění ovzduší na území města 

Kopřivnice v roce 2007 a analýza vypouštěných látek do ovzduší v letech 2005 – 2011. 
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1 PŘEDSTAVENÍ SLEDOVANÉ FIRMY 

1.1 HISTORIE FIRMY 

Výroba dopravních prostředků v podniku Tatra, a.s. v  Kopřivnici byla 

zahájena Ignácem Šustalou již v roce 1850. Nejdříve se v Tatře vyráběly kočáry a bryčky 

originálního konstrukčního řešení. V 19. století se začaly vyrábět železniční vagóny. 

Prvních 15 z nich vyjelo ze závodu v roce 1882. K významným mezníkům 

v historii automobilky patří rok 1897, kdy byl vyroben první osobní automobil 

pojmenovaný „Präsident“ a rok 1898, kdy byl vyroben první nákladní vůz. V období 

mezi první a druhou světovou válkou se v Tatře začal vyrábět první sériově vyráběný 

automobil s označením T 77. V roce 1934 se portfolio výroby rozšířilo o letecké motory. 

V poválečném období se v Tatře kromě nákladních automobilů vyráběly i automobily 

osobní s označením T 603, T 613 a poslední model T 700. Výroba osobních automobilů 

byla ukončena v roce 1998. Od té doby se automobilka soustředí hlavně na výrobu 

nákladních automobilů. V průběhu historie byly vyráběny modely označované jako T 111, 

T 138, T 813, T 148, T 815, T 810, JAMAL, TERRN°1. Novinkou ve výrobním programu 

je nákladní automobil Tatra PHOENIX vyráběné ve spolupráci s automobilkou DAF. 

Z hlediska dopadu provozu automobilů značky Tatra na životní prostředí jsou 

důležitými mezníky roky 2000, kdy byl vyvinut vzduchem přímo chlazený motor vlastní 

konstrukce splňující emisní specifikaci EURO 3, rok 2006 kdy motory začaly splňovat 

emisní specifikaci EURO 4 a rok 2008, kdy Tatra, a. s. představila motor označený 

TATRA ON AIR TM splňující emisní normu EURO 5. V roce 2008 byla automobilka 

jediným výrobcem na světě, která byla schopna nabídnout vlastní vzduchem chlazený 

motor splňující tuto emisní specifikaci.[6] 

1.2 TATRA, A. S.  

Automobilka Tatra, a. s. je rozčleněna na několik základních výrobních úseků. 

Úsek montáže se rozděluje na tři základní části: montáž podvozků včetně kompletace kol a 

montáže podskupin, výbava rámu a karosování vozidel. Dalším úsekem je výroba převodů, 

kde se provádí montáž převodů na synchronizovaných linkách. Hlavní činností úseku 

výroba motorů je montáž motorů, které se převážejí na hlavní montáž, kde jsou 
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umisťována do vozidel. Na úseku výroba náprav dochází k postupné kompletaci celých 

náprav vyráběných vozidel. Na jednotlivé montážní úseky navazuje lakovna, která 

se skládá z lakovny rámů, koreb, náprav a podvozkových dílů, z pracoviště nanášení 

práškových nátěrových hmot a lakovny kabin. Posledním úsekem je repase, na niž dochází 

k realizaci konečné fáze technologického procesu výroby před předáním automobilu 

obchodnímu úseku. Provádí se zde zajíždění, zkouška funkčnosti a mytí vozidla. [6] 

Společnost Tatra a. s. má dvě dceřiné společnosti Tafonco, a. s. a Taforge, a. s., 

které byly v minulosti jejími součástmi, ale v dnešní době jsou 

samostatnými obchodními společnostmi. Tafonco, a. s. je komerční slévárnou a 

Taforge, a. s. je komerční kovárnou. Organizační strukturu zobrazuje obrázek č. 1. 

Obrázek 1: Organizační struktura firmy Tatra, a.s. 

Zdroj: http://www.tatra.cz/o-spolecnosti/tatra-dnes/organy-a-struktura/ 
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1.3 GEOGRAFICKÁ OBLAST OVLIVNĚNÁ ČINNOSTÍ FIRMY 

TATRA, A. S. 

 Tatra, a. s. se nachází na katastrálním území města Kopřivnice ležícího 

v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části České republiky. Město obklopují kopce 

Bílá hora a Červený kámen. Vyskytuje se zde mnoho významných krajinných prvků, 

památných stromů, chráněných rostlin a živočichů, na které může působit znečištění 

ovzduší z různých zdrojů znečištění, mezi které patří i Tatra, a.s..  

 E. Quitt zpracoval v roce 1971 klimaticko-geografické členění Československa, 

v němž rozdělil území na tři základní klimatické oblasti – teplou, mírně teplou a chladnou. 

U každé pak vymezil několik podoblastí. Teplá oblast je rozdělena na 5 podoblastí 

(T1 - T5). Mírně teplá oblast se dělí na 11 podoblastí (MT1 – MT11). Chladná oblast 

je rozčleněna na 7 podoblastí (CH1 – CH7). Oblast s nejvyšším označením je vždy 

nejteplejší a nejsušší. [8]  

  Město Kopřivnice podle tohoto členění leží v mírně teplé oblasti v klimatické 

jednotce MT10. Tabulka nazvaná Charakteristika klimatických oblastí ČR dle Quitta 

(Quitt, 1971) uvádí, že počet letních dní se pohybuje v rozmezí 40 – 50, mrazových dní 

je cca 110 – 130 a ledových dní 30 – 40. Průměrná teplota se v lednu 

pohybuje okolo (-2°C )  –  (-3°C), v dubnu okolo 7°C – 8°C, v červenci okolo 17°C 

- 18°C. Říjnové teploty jsou v průměru stejné jako v dubnu. Jasných dnů je během roku 

40 – 50, oblačných podstatně více a to cca 120 – 150. Obrázek č. 2 přestavuje grafické 

znázornění klimatických oblastí ČR podle Quitta. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Klimatické oblasti dle Quitta 

Zdroj:  http://janpivec.wz.cz/pivec/002.htm 
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V geomorfologickém členění lze město Kopřivnici vyhledat pod kódem IXD-1D-f. 

Podbeskydská pahorkatina – Štramberská vrchovina – Šostýnské vrchy. Území je tvořené 

flyšovými pískovci a jílovitými břidlicemi brašských vrstev slezského příkrovu 

vypreparována z okolních méně odolných hornin. Ve vrcholových částech Červeného 

kamene se nacházejí zbytky terciérního zarovnaného povrchu. V této oblasti se vyskytují 

i mrazové sruby. Území je zalesněno převážně porostem smrku a buku. [9] 

Pro zkoumání vlivu průmyslového podniku na ovzduší je velmi významným 

faktorem i převládající směr větru. Větrná růžice na obrázku č. 3 ukazuje, že převládající 

směr větru je jihozápadní.  

Tabulka 1: Větrná růžice 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 

Četnost v % 11,84 13,09 3,76 2,92 12,83 27.73 10,8 3,84 13,55 

Zdroj  [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Větrná růžice 

 Zdroj: vlastní zpracování, měřítko 1:2 
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1.4 ZABRÁNĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ ŠKODLIVIN V TATŘE 

Podle zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění ovzduší 

jsou BAT nejúčinnější a nejpokročilejší vývojové technologie a činnosti, které omezují 

množství emisí vypouštěných do ovzduší.[10]  

Nejlepší dostupnou technikou (BAT) je zařízení zabraňující úniku emisí do okolí 

zavedením 3bodového programu pro prevenci znečištění. Bod 1 se týká nutnosti zabezpečit 

rizikové oblasti použitím vhodných materiálů, zajistit stabilitu výrobních linek s ohledem 

na velikost výrobního zařízení. Bod 2 se týká zabezpečení zásobní nádrže na rizikový 

materiál, sledování provozních nádrží ve výrobních linkách, při přečerpávání 

nebezpečných kapalin je nutné dbát na to, aby nádrže, do kterých se látka přečerpává, měla 

dostatečný objem a aby byla monitorována proti selhání bezpečné hladiny. Bod 3 se týká 

nouzových programů a realizaci pravidelných kontrol. [6] 

 Společnost Tatra se snaží co nejvíce aplikovat technologie BAT do výroby. 

Technika zavedená v podniku je navržena s omezením rizikových operací s možností 

ohrožení životního prostředí. Podnik zavádí techniku BAT do výroby tím že, částečně 

automatizuje výrobní linky, profesionálně školí obsluhu rizikových zařízení, skladuje látky 

v původních obalech. Aby bylo zabráněno úniku škodlivých látek, navrhuje havarijní 

jímky, pro eliminaci havarijních úniků kontroluje výšku hladiny provozních nádrží. 

Má zpracované havarijní plány a soubory technickoorganizačních opatření. [6] 

BAT popisuje jak snižovat rizika environmentálních havárií a požárů tím, 

že popisuje jak skladovat a odvětrávat skladované chemikálie. Nebezpečné suroviny lze 

skladovat pouze v malém množství. Když je potřeba většího množství surovin, je nutné ho 

skladovat odděleně. Rozpouštědla a čistící materiály se musí skladovat v uzavřených 

kontejnerech. Při plnění velkých skladovacích nádrží je neopomenutelné řádně odvětrávat. 

[6]  

V provozu je sklad olejů umístěn ve zděné místnosti se zabezpečenou podlahou 

proti úniku látek. Sklad barev je umístěn ve zděné místnosti se zabezpečenou podlahou 

proti úniku látek. V obou místnostech je vybudována záchytná havarijní jímka u vrat a 

je zde umístěna havarijní soustava. [6]  
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BAT popisuje monitorování VOC, za účelem jejich snížení. Monitorování 

může probíhat kontinuálně nebo diskontinuálně. Může se sledovat TOC, CO, NOx.  

Při kontinuálním monitorování se musí brát v úvahu rozsah environmentálního rizika 

spojeného s emisí, spolehlivost zařízení pro kontinuální měření, dostupnost zařízení 

pro kontinuální měření, pravděpodobnost periodických výkyvů. V provozu bude 

monitorování VOC prováděno v souladu s platnou legislativou. Emise jsou zajištěny 

kontinuálním měřením nebo jednorázovým měřením a výpočtem z látkové bilance. 

V zařízení Tatra nedochází k překročení hranice emisního toku, aby se muselo povinně 

instalovat kontinuální měření na výstupech do ovzduší. [6]  
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2 ATMOSFÉRA, ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

2.1 ATMOSFÉRA  

 Atmosféra je slovo řeckého původu, které vzniklo spojením slov atmos – pára a 

sfera – koule. Tvoří plynný obal Země. Chrání zemský povrch 

před extrémními teplotními výkyvy. Z fyzikálního hlediska je atmosféra řídkým 

aerosolem se soubory pevných a kapalných částic rozptýlených v plynném prostředí. 

Složení atmosféry se v průběhu vývoje na Zemi měnilo. Výsledkem je současný stav, 

který umožňuje život na této planetě. Další velmi důležitou úlohou atmosféry 

je ochrana zemského povrchu před škodlivými složkami kosmického a slunečního záření, 

které je pohlceno nebo rozptýleno. Pevné částice z vesmíru v atmosféře shoří, tudíž je jim 

ve většině případů znemožněno dopadnout na zemský povrch. Atmosféra také chrání 

zemský povrch před extrémními teplotními výkyvy. Některé zdroje nahrazují tento pojem 

pojmem ovzduší, které dále člení na vnější a vnitřní. Vnější ovzduší představuje venkovní 

atmosféru. Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší omezuje tuto část ovzduší pouze 

na nejspodnější vrstvu atmosféry – troposféru. Vnitřní ovzduší je složeno z pracovního a 

obytného ovzduší. Vnější ovzduší obsahuje tyto složky: 

• suchý a čistý vzduch 

• vodu v kapalném, tuhém a plynném skupenství 

• znečišťující příměsi (např. půdní a prachové částečky, částice vulkanického 

popela, krystalky mořských solí, částice organického původu, kosmický prach) [13] 

Podle složení se rozlišují tři vrstvy atmosféry: exosféra, heterosféra a homosféra.  

Exosféra je nejvrchnější část atmosféry, která plynule přechází 

do meziplanetárního prostoru. V nejvyšší části se vyskytují volné elektrony, níže částice 

vodíku a ve spodní části se vyskytuje směs částic vodíku a helia. Exosféra 

se rozděluje na čtyři vertikální vrstvy: troposféru stratosféru, mezosféru a termosféru. 

Troposféra sahá do výšky asi 8 km od Země na pólech a asi 17 km nad rovníkem. Teplota 

vzduchu v troposféře klesá s rostoucí výškou. Na horní hranici je teplota kolem (-50 °C) – 

(-80 °C). Troposféra je nejdůležitější pro život na Zemi, protože obsahuje 99 % par 

vyskytující se v atmosféře. Stratosféra leží těsně nad troposférou a sahá do výšky 
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asi 50 km nad zemským povrchem. Od horní vrstvy troposféry do výšky cca 20 km 

se teplota vzduchu téměř nemění. Od uvedené výšky teplota roste a dosahuje asi 0 °C – 20 

°C. Pro člověka je nechráněný pobyt ve stratosféře smrtelně nebezpečný 

kvůli velmi nízkému tlaku. Ve stratosféře se ve výšce 25 km – 30 km 

vyskytuje ozonosféra zachycující většinu ultrafialového záření. Ve stratosféře je obsaženo 

až 90 % ozonu. Mezi stratosférou a termosférou se vyskytuje mezosféra široká asi 30 km. 

Nachází se ve výšce 80 km – 500 km. Teplota vzduchu zde klesá asi na (- 40 °C) –

 (- 90 °C). Vrchní části exosféry je termosféra ležící ve výšce 500 km - 700 km nad 

zemským povrchem. Teplota zde vzrůstá až na 1400 °C. [13] 

 Heterosféra se nachází pod exosférou. Dělí se na 4 vrstvy, nejnižší (90 km – 

200 km) je tvořena molekulárním dusíkem. Nad ní se ve výšce 200 km – 1120 km nachází 

vrstva atomárního kyslíku. Třetí vrstva (1 120 km – 3 200 km) je tvořena héliem. Poslední 

vrstva je vodíková a sahá až po hranici atmosféry. Kromě dusíku a kyslíku se zde 

vyskytuje větší množství hélia a vodíku. Kyslík je zde rozkládán ultrafialovým zářením 

na atomární kyslík. Do značné míry se heterosféra překrývá s ionosférou. V ionosféře 

se vyskytují elektricky vodivé vrstvy s vysokou koncentrací iontů a volných elektronů. 

Tyto vrstvy odrážejí rádiové vlny. Vrstva ležící mezi ionosférou a exosférou se nazývá 

neutrosféra. Nachází se v ní jen malá koncentrace iontů, takže nedochází k odrážení 

rádiových vln. [13] 

 Homosféra se nachází od Zemského povrchu do výšky 90 km - 100 km. Složení 

vzduchu je zde stálé, a to v celém vertikálním rozsahu. Skládá se z dusíku (N2) 78,09 %, 

kyslíku (O2) 20,95 %, argonu (Ar) 0,93 %, oxidu uhličitého (CO2) 0,03 %, neonu (Ne) 

1,8*10-3 %, helia (He) 5,2*10-4 %, kryptonu (Kr) 1*10-4 %, vodíku (H2) 5*10-5 %, xenonu 

(Xe) 8*10-6 %, ozónu (O3) 1*10-6 % a radonu (Rn) 6*10-18 %. [13] 

2.2 ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ  

 Pojmy znečištění a znečišťování ovzduší jsou na první pohled velmi podobné, 

ale jejich obsah se liší. Znečišťování ovzduší je činností či dějem při němž dochází 

ke vnášení či vypouštění (emisi) znečišťujících látek do atmosféry. Znečištění ovzduší 

označuje stav, který nastal v důsledku znečišťování ovzduší, je tedy jeho důsledkem. 

Lze ho chápat jako přítomnost (imisi) znečišťujících látek v ovzduší v takové koncentraci, 
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která nepříznivě ovlivňuje prostředí.  Látky znečišťující ovzduší jsou ty, které jsou vneseny 

do ovzduší nebo v něm vznikají a zároveň poškozují atmosféru, svými chemickými, 

fyzikálními vlastnostmi. Kromě atmosféry poškozují i zdraví lidí a zvířat, způsobují změny 

přirozeného složení ovzduší, obtěžují okolí, například zápachem.  

2.3 ČLENĚNÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ  

 Znečišťující látky lze členit například podle skupenství, chemického složení, 

účinku nebo míry škodlivosti. Podle skupenství dělíme látky na tuhé, kapalné a plynné. 

Tuhé a kapalné látky se nazývají také látky částečkové. K jejich zachycování jsou 

využívány fyzikální principy. Z hlediska chemického rozdělení se látky znečišťující 

ovzduší rozdělují podle sloučenin jednotlivých prvků. Například sloučeniny síry, které 

se dělí na anorganické (SO2, SO3, sirouhlík) a organické (merkaptany, dimethylsulfid). 

Sloučeniny uhlíku se dělí na organické (methan, PAU, fenoly, alkoholy) a anorganické 

(CO, CO2). Sloučeniny dusíku se také dělí na anorganické (NO, NO2, H2NO3, kyanovodík, 

kyanidy) a organické (aminy, dusitany, PAN). [4]   

 Samostatnou skupinou znečišťujících látek jsou tzv. „pachy“. Při hodnocení pachů 

se využívá stupnice pojmenovaná Stupnice pachů podle Sterna. Rozsah stupnice je od  

nultého do pátého stupně, kdy nultý stupeň vyjadřuje stav „bez zápachu“, první stupeň 

„velmi jemný pach“, druhý stupeň „jemný pach“, třetí stupeň „lehce zjistitelný pach“, 

čtvrtý stupeň „silně obtěžující pach“, pátý stupeň označuje „velmi silný pach“. [4]   

2.3.1 TUHÉ A KAPALNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY 

 Kapalné částice znečišťující látky vznikají kondenzací plynné fáze nebo 

rozrušením velkého objemu kapaliny. Částice tuhých a kapalných látek jsou schopné 

vytvářet sloučeniny, které nazýváme prachy a aerosoly. Prach tvoří malé částice tuhých 

látek, které se podle velikosti částic dělí na hrubý prach, střední prach a jemný prach.  

Aerosolem jsou tuhé a kapalné částice, které po rozptýlení a následném shromáždění 

vytvářejí stabilní systém. Aerosoly se podle vzniku člení na disperzní aerosoly a 

kondenzační aerosoly. Disperzní aerosoly vznikají rozmělněním nebo rozprášením 

pevných látek a kapalin. Kondenzační aerosoly vznikají kondenzací nasycených par nebo 

reakcemi v ovzduší. [4]   
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2.3.2 PLYNNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY 

Plynné látky vznikají z přírodních nebo antropogenních zdrojů znečištění. 

Nejčastěji se v ovzduší vyskytují sloučeniny síry, dusíku, uhlíku. [4]   

Sloučeniny síry. Mezi sloučeniny síry patří SO2, který je nejrozšířenější 

znečišťující látkou.  Přírodním zdrojem je vulkanická činnost. Antropogenními zdroji jsou 

elektrárny, teplárny a domácí topeniště. SO2 se v atmosféře transformuje na SO3 a poté 

na H2SO4. Dlouhodobé působení zvýšené koncentrace SO2 vede ke zvýšení 

úmrtnosti na choroby krevního oběhu.  SO2 působí negativně i na rostlinstvo, kdy nejvíc 

postihuje lišejníky a mechy, které v důsledku jeho působení rychle hynou. H2S je důležitou 

součástí řetězce koloběhu síry v přírodě. Hlavním zdrojem je činnost anaerobních bakterií, 

vulkanická činnost, únik z ložisek ropy a zemního plynu. [4]   

Sloučeniny dusíku. NOx slučuje celkem pět různých oxidů: NO, N2O, N2O3, NO2, 

N2O5. Nejškodlivější jsou NO a NO2. Přírodními zdroji sloučenin dusíku je činnost 

bakterií, vulkanická činnost a elektrické výboje v atmosféře. Antropogenním zdrojem 

je výroba energie a chemická výroba. NOx nepříznivě působí na dýchací orgány. 

Vdechování sloučenin může vést k onemocnění nebo ke vzniku nádorů. Při velkých 

koncentracích se NOx váže na hemoglobin, a tím zhoršuje přenos kyslíku z plic do krve. [4]   

Sloučeniny uhlíku. Uhlík se v atmosféře vyskytuje jako CO, CO2 a ve formě 

organických sloučeniny jako je VOC, PAU. Sloučeniny uhlíku mají specifické škodlivé 

účinky a to karcinogenitu, teratogenitu a mutagenitu. CO je bezbarvý plyn vznikající 

při nedokonalém spalování. Přírodním zdrojem jsou vulkanické a bahenní plyny, lesní 

požáry nebo fotochemické reakce v atmosféře. Antropogenním zdrojem je činnost 

při spalování paliv. Jako VOC jsou označovány sloučeniny, jejichž tlak sytých par je roven 

nebo je větší než 1,3 kPa při teplotě 20 °C.  Tuto podmínku splňují alkany, aromáty, 

alkoholy, aldehydy, ketony, monokarboxylové kyseliny, estery, étery, aminy, 

heterocyklické N-sloučeniny a aromatické N-sloučeniny. VOC unikají z rozpouštědel, 

nátěrových hmot, čistících a kosmetických přípravků. Většina z nich má toxické nebo 

karcinogenní účinky.  Některé VOC se podílejí na destrukci ochranné ozónové vrstvy a 

skleníkovém efektu. [4]  
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2.4 ČLENĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

Znečištění ovzduší lze rozčlenit podle rozlohy území, které znečišťuje.  

Lokální znečištění se vztahuje na rozlohu území od 1 km2 do 100 km2. Řadí se zde 

stanovení škodlivin v městských aglomerací nebo chráněných oblastech. Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMU) provozuje v České republice síť automatických 

stanic AMS, které měří SO3, NOx, COx a prašný aerosol. Ve vybraných lokalitách i O3 a 

uhlovodíky [2]  

Regionální znečištění se vztahuje na území o rozloze od  100 km2 do 1000 km2. Stanice 

na měření jsou na doporučení světové meteorologické organizace v reprezentativních 

polohách a mimo dosah zdrojů znečištění. V České republice se tyto stanice nacházejí 

ve Svratouchu a Košeticích. [2] 

Globální znečištění se vztahuje k látkám, které se do ovzduší dostávají 

v souvislosti s lidskou činností a jsou stálé. Patří sem prachový aerosol nebo CO2.
 [2]  

2.5 ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

 Zdroje znečištění ovzduší se člení na antropogenní a přirozené. Zdroje znečištění 

vzniklé lidskou činností se nazývají antropogenní. Ovzduší nejvíce ovlivňuje spalování 

paliv a rafinace ropy. K antropogenním zdrojům dále patří tepelné elektrárny, vypalování 

lesů, nevhodné obdělávání půdy, skládkování odpadů, ale i vojenské zdroje. Přírodní 

zdroje jsou ty, kde je znečištění způsobeno vlivem prostředí. Patří zde například výskyt 

písku z pouští, únik sopečných zplodin či oxid uhelnatý vznikající při lesních požárech. 

Přirozené zdroje jsou mnohonásobně menšími znečišťovateli ovzduší než 

zdroje antropogenní. [12]   

 Další možností členění zdrojů znečištění ovzduší je na stacionární a mobilní. 

Mobilní jsou samohybná a přenosná zařízení, která jsou vybavena spalovacími motory. 

Patří zde zejména dopravní prostředky, nesilniční mobilní stroje a přenosná nářadí 

vybavená spalovacím motorem. Za stacionární zdroje znečištění ovzduší se považují 

zdroje, které nemění svou polohu. Stacionární zdroje se dělí podle míry vlivu na ovzduší 

na velké, střední a malé zdroje. Podle technologického postupu se člení na zařízení 

spalovacích technologických procesů, spalovny odpadů a ostatní stacionární zdroje. [14] 
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  Stacionární i mobilní zdroje znečištění jsou celostátně sledovány v rámci Registru 

emisí a zdrojů znečištění ovzduší (dále jen REZZO). Soubory REZZO 1 – 3 obsahují 

stacionární zdroje znečištění, mobilní zdroje se nacházejí v souboru REZZO 4. Velké 

stacionární zdroje znečišťování jsou uvedeny v REZZO 1. Spadají zde zařízení určené 

ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW. Tyto zařízení tvoří 

nejvýznamnější zdroj emisí. Střední stacionární zdroje znečišťování jsou uvedeny 

v REZZO 2. Zde jsou zařazeny zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu 0,2 MW – 

5 MW, uhelné lomy a plochy, u kterých je možnost hoření nebo úletu znečišťujících látek. 

V REZZO 3 jsou uvedeny malé stacionární zdroje znečištění. Jsou to zařízení ke spalování 

paliv o výkonu menším než 0,2 MW. REZZO 4 zahrnuje mobilní zdroje,  jimiž jsou 

pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory (motorová vozidla, kolejová 

vozidla, letadla, plavidla). REZZO 1 a REZZO 2 patří mezi bodové zdroje, REZZO 3 patří 

mezi plošné zdroje a REZZO 4 patří mezi liniové zdroje.[17] 

2.6 LIMITY ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

V zákoně č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, ve znění pozdějších novelizací a 

dalších souvisejících prováděcích předpisech, jsou stanoveny limity pro znečištění ovzduší. 
[11] 

 Po přijetí limitů evropské směrnice došlo k zpřísnění českých norem kvality 

ovzduší. Limitní hodnoty pro arsen, kadmium, rtuť, nikl a PAU obsahuje nařízení vlády č. 

597/2006Sb. K plnění mezinárodních závazků přispívá Integrovaný národní program 

snižování emisí. Údaje o emisích těžkých kovů a persistentních organických znečišťujících 

látek byly uvedeny v roce 2000. V roce 2003 byly doplněny látky As, Cr, Cu, Ni, Se a Zn. 

Česká republika se v rámci Kjótského protokolu zavázala, že sníží do období roku 2008 – 

2012 své emise skleníkových plynů o 8 %, až pod úroveň hodnoty emisí skleníkových 

plynů roku 1990. [3] 

2.6.1 EMISNÍ LIMIT (EL) 

Emisní limit je nejvyšší přípustné množství znečišťující látky vypouštěné 

do ovzduší ze zdroje znečišťování. Vyjadřuje se jako hmotnostní koncentrace v odpadních 

plynech, hmotnostní tok látky během určitého času, tmavostí kouře nebo znečištěním 

vztaženým na jednotku produkce. Emisní limity se stanovují pro palivoenergetický 
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průmysl, průmyslové technologie, termické zpracování odpadu, krematoria, lakovny, aj. 

Pro zdroje které nejsou zahrnuty mezi vybrané zdroje znečišťování, platí obecné emisní 

limity. [1, 2] 

Emisní limity pro stacionární zdroje se dělí na obecné a specifické. Obecné emisní 

limity jsou stanoveny pro jednotlivé znečišťující látky (TZL, SO3, NOx, CO, sulfan, 

azbest, těžké kovy, VOC, TOC, kyanidy, PCDD, PCDF). Hodnoty jsou uvedeny v nařízení 

vlády č. 205/2009 Sb. Platné emisní limity jsou vytvořeny pro tuhé znečišťující látky, oxid 

siřičitý, oxidy dusíku a pro oxid uhelnatý. [1, 2]  

2.6.2 IMISNÍ LIMIT (IL) 

Imisní limit je nejvyšší přípustná hmotnostní koncentrace znečišťující látky 

obsažená v atmosféře, jsou uváděny jako IHk (Kmax), což je krátkodobá koncentrace 

neboli střední hodnota okamžitých koncentrací za dobu 30 minut. IHd (Kd) je průměrná 

denní koncentrace, rozumí se tím střední hodnota koncentrace zjištěna na určitém místě 

během 24 hodin. IH8h je průměrná osmihodinová koncentrace. IHr  je průměrná roční 

koncentrace znečišťujících látek. [1, 2]  

Hodnoty imisních limitů odpovídají nejvyšším přípustným koncentracím 

znečišťujících látek v ovzduší z pohledu lidského zdraví. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v příloze nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády 

č. 597/2006 Sb. Jsou to hlavně SO3, PM10, NOx, Pb, Ni, Hg, PAH, amoniak. [1, 2] 

2.6.3 DEPOZIČNÍ LIMIT (DL) 

Depoziční limit je nejvyšší přípustné množství znečišťující látky usazené po dopadu 

na zemský povrch za jednotku času. V hygienických předpisech je uvedena hodnota DL 

jen pro tuhé znečišťující látky (prach), kdy je v této souvislosti definován pojem prašný 

spad, což je hmotnost materiálu, který dopadl na zemský povrch. [1, 2] 

2.7 DOPADY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

2.7.1 ŠKODLIVÉ ÚČINKY NA ŽIVOU PŘÍRODU 

 Živé organismy jsou schopny odolávat znečištění podle dvou faktorů, a to adaptace 

daného organismu a únosnosti zátěže na daný organismus. [18]  
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 U rostlinstva působí znečišťující látky nejvíce na fotosyntetické orgány (tj. listí a 

jehličí) a na kořenový systém. Fotosyntetické orgány negativně ovlivňují kyselé plyny a 

fotooxidanty, které snižují produkci biomasy, znehybní zavírání a otevírání průduchů, 

oxidují tkáně. Na rostlinstvo mají negativní dopad kyselé vodní srážky, které dlouhodobě 

působí na půdy a způsobují odumírání symbiotických mikroorganismů, vyplavování 

velkého množství živin nebo iontů lehkých kovů. Tuhý aerosol se udržuje na povrchu 

všech objektů. Stíní slunečnímu záření, čím snižuje účinek fotosyntézy, omezuje výměnu 

plynů. Součástí tuhého aerosolu jsou těžké kovy, PAU, PCDD a PCDF, které se dostávají 

do půdy, následně může dojít i ke kontaminaci potravy. [18] 

 U člověka se LZO dostává do organismu poškozenou pokožkou, trávicím a 

dýchacím traktem. Kyselé plyny v nadměrných koncentracích dráždí sliznici plic, stejně 

jako fotooxidanty. Špatně rozpustné fotooxidanty pronikají až do nejhlubších partií plic, 

kde způsobují oxidaci tkání. Tuhý aerosol obsahuje nebezpečné látky, 

takže zvyšuje pravděpodobnost karcinogenity, mutagenity nebo teratogenity. [18] 

2.7.2 ŠKODLIVÉ ÚČINKY NA NEŽIVOU PŘÍRODU 

 Hlavním nepříznivým účinkem LZO na neživou přírodu je koroze kovů, dochází 

k rozpadání a drolení stavebních hmot s obsahem uhličitanu vápenatého. Na stavební 

hmoty nejvíce působí sloučeniny síry. [18]  

2.7.3 ŠKODLIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA 

Znečištění ovzduší je hlavním rizikem pro zdraví člověka. Odhaduje se, že přibližně 

2 milióny lidí za rok předčasně umře vlivem znečištěného ovzduší. Znečištění ovzduší 

vyžaduje kontrolu státními orgány, orgány veřejné moci na vnitrostátní, ale 

i na mezinárodní úrovni. Více než polovina zátěže znečištění ovzduší na lidské zdraví 

je v rozvojových zemích. V mnoha městech přesahuje průměrná roční koncentrace PM10 

i 70µg/m3. Podle WHO, aby se zabránilo poškození zdraví vlivem znečištění ovzduší by 

hodnota PM10 neměla překročit 20µg/m3. Snížením znečištění ovzduší, se může pomoct 

snížit výskyt nemocí, jakou jsou infekce dýchacích cest, onemocnění srdce, rakoviny plic. 
[15] 
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3 MĚŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

3.1 METODY MĚŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

 Posláním monitoringu v ochraně ovzduší je poskytování objektivních údajů 

pro přijímání operativních a dlouhodobě zaměřených opatření směřující ke zlepšování 

kvality ovzduší. Zahrnuje nejen monitoring, ale také bilance, evidence, statistické šetření. 

Různé druhy monitoringu se liší metodikou. [5] 

Hlavními cíly imisního monitoringu je stanovení expozice populace nadměrným 

hodnotám koncentrací znečišťujících látek a jejich dopad na zdraví populace. 

Dále poskytováním informací o aktuálním stavu znečištění veřejnosti. Poskytuje podklady 

pro řízení kvality ovzduší, dopravy a pro územní plánování. Data slouží i pro mezinárodní 

výměnu dat. Stanovují se podle nich trendy či vývoj znečištění ovzduší. [5] 

Měření denních koncentrací SO2 se provádí aspiračně-kolorimetrickou metodou 

s tetrachlorotruťnatanem a fuchsinem. SO2 je zachycován do roztoku tetrachlorotruťnatanu 

sodného. Vzniklá sloučenina je červenofialového zbarvení, které se měří 

spektrofotometrem při 586nm. Pro stanovení denní koncentrace se vzorek vzduchu prosává 

dvěma absorbery, které obsahují absorpční roztok. Odběrové zařízení se skládá ze dvou 

kapilárových absorberů, membránového čerpadla a plynoměru. [5]  

Měření denních koncentrací NOX se provádí aspiračně-kolorimetrickou metodou 

s N-(1-naftyl) ethylendiamindihydrochloridu (NEDA) a sulfanilamidem. NOX jsou 

odebírány přes oxidační trubičku, ve které se přítomný NO oxiduje na NO2. 

NO2 absorbovaný do roztoku NaOH s přídavkem quajakolu reaguje v kyselém prostředí 

s roztokem sulfanilamidu a s roztokem NEDA vznikem červeného zbarvení. Intenzita 

zbarvení se měří spektrofotometrem při 560nm. Odběrové zařízení se skládá z teflonové 

sondy, dvou kapilárních absorbérů, vodního plynoměru a membránové čerpadla. [5] 

VOC se stanovuje pomocí plynové chromatografie dělením ze vzorků vzduchu 

odebraných do speciálních ocelových kanistrů. Termín odběru bývá vždy ve 12:00 

v pondělí a ve čtvrtek. Vzorek je dávkován z přepravního kanystru přes před koncentrační 

jednotku do chromatografu. Chromatografie je metoda dělení směsí látek. Podstatou je, 

že se složky dělí na základě rozdílných afinit mezi stacionární a mobilní fází. [5] 
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3.2 MĚŘENÍ EMITUJÍCÍCH LÁTEK V TATŘE, A. S.  

Měření emitujících látek v Tatře, a. s. provádí externí dodavatelé podle svých 

metod měření. Zaměřují se hlavně na měření TOC, TZL, NOX, CO, SO2. Všechny měřící 

místa jsou umístěny na střechách jednotlivých částí podniku. [6]  

Tabulka 2: Střecha lakovny 

Název zdroje znečišťování 

ovzduší 

Zařízení 

k odstraňování 

emisí 

Druh znečišťující 

látky 

Periodicita 

měření 

Lakovna kabin 

vodní clona, 

kazetový filtr Firon 
TOC, TZL 1x za rok 

dopalovací hořáky 

DÜRR 
CO, NOX 1x za 3 roky 

Předúprava kabin - TZL, NOX, CO 1x za 5let 

Lakovna koreb a rámů 

vodní clona, 

kazetový filtr Firon 
TOC, TZL 1x za rok 

- NOX, CO 1x za 3 roky 

Předúprava koreb - 
TZL, NOX, CO, 

SO2 
1x za 5 let 

Lakovna těžkých dílů 

vodní clona TOC, TZL 1x za rok 

dopalovací hořáky 

DÜRR 
NOX, CO 1x za 5let 

Ohřev procesních van - SO2, NOX, CO 1x za 5let 

Lakovna PNH 
kazetový filtr, 

cyklón 
TZL, TOC 1x za 3 roky 
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dopalovací hořáky 

DÜRR 
NOX, CO 1x za 3 roky 

Lakovna repase kazetový filtr Firon TZL, TOC 1x za 3 roky 

Broušení tmele - TZL 1x za 3 roky 

                     Zdroj: [9] 

Tabulka 3: Střecha montáže 

Název zdroje znečišťování 

ovzduší 

Zařízení 

k odstraňování 

emisí 

Druh 

znečišťující látky 

Periodicita 

měření 

Lakovna podvozků filtrační rošty TOC, TZL 1x za rok 

Předúprava podvozků - TZL 1x za 5 let 

Ohřev sušárny podvozků - SO2, NOX, CO 1x za 3 roky 

   Zdroj: [9] 

Tabulka 4: Střecha kalírny 

Název zdroje znečišťování 

ovzduší 

Zařízení 

k odstraňování 

emisí 

Druh znečišťující 

látky 

Periodicita 

měření 

Kalící pec komorová - NOX, CO 1x za 3 roky 

Kalící pec žíhací - NOX, CO 1x za 5 let 

Aichelin III, IV. - NOX, CO 1x za 5 let 

VÚP Aichelin 1-4 - NOX, CO 1x za 5 let 
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Karuselova pec Aichelin - NOX, CO 1x za 5let 

Tryskací zařízení 
mokrý odlučovač 

MHA 4 
TZL 1x za 3 roky 

Tryskací agregát METCO mokrý odlučovač TZL 1x za 3 roky 

  Zdroj: [9] 

Tabulka 5: Střecha ostřírny, opalovny, kotelny 

Název zdroje znečišťování 

ovzduší 

Zařízení 

k odstraňování 

emisí 

Druh 

znečišťující látky 

Periodicita 

měření 

Ostřírna 
odlučovač 

Donaldson 
TZL 1x za 3 roky 

Termická opalovna - 

NOX, CO, TOC, 

TZL, PCDD, 

PCDF 

1x za 3 roky 

Plynová kotelna - NOX, CO, SO2 1x za rok 

  Zdroj: [9] 

Monitorování zdrojů znečišťování ovzduší je prováděno ve třech periodicitách - 

1x za rok, 1x za 3 roky a 1x za 5 let. Největší pozornost je věnována na úseku lakoven 

nanášení nátěrových hmot. Měří se zde množství TOC, TZL, NOX a CO.  Na úseku 

lakovny podvozků se nejčastěji měří vypouštěné množství TOC a TZL na odtazích 

z nanášení nátěrových hmot. Třetím nejpřísněji hlídaným zdrojem je plynová kotelna, 

konkrétně odtah z ní. Sledují se hodnoty NOX a CO. Při nanášení nátěrových hmot vzniká 

největší množství škodlivých látek, zejména TOC a TZL, které jsou hlavními složkami  

znečištění. Je tedy na místě sledovat tyto hodnoty v roční periodicitě.  
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4 ANALÝZA VYPOUŠTĚNÝCH LÁTEK 

4.1 ANALÝZA PODÍLU TATRY, A. S. NA ZNEČIŠTĚNÍ 

V KOPŘIVNICI V ROCE 2007 

V roce 2007 si nechalo město Kopřivnice zpracovat kompletní dopravní studii. 

Nedílnou součástí byla i rozptylová studie. Tato rozptylová studie byla zvolena jako 

materiál, z něhož byla čerpána data pro porovnání vlivu podniku Tatra, a. s. na znečištění 

ovzduší v tomto roce. Nejdříve je analyzován podíl Tatry, a. s. na znečištění 

v Kopřivnici v roce 2007. Následně je proveden rozbor složení znečistění Tatry, a. s., 

velkých zdrojů a středně velkých zdrojů znečištění. Potřebné data jsou shrnuty v tabulce 

č. 6. Při provádění analýzy je nutné pamatovat na to, že z celkové hodnoty emisí 

se průmysl v Kopřivnici podílí na kvalitě ovzduší jen cca 30 %. Nejvyšší podíl množství 

emisí má doprava a lokální topeniště. Celkový stav ovlivňují také klimatické podmínky, 

kdy se v ovzduší mohou vyskytovat i transmise znečišťujících látek z průmyslových 

podniků z Ostravy. 

Tabulka 6: Množství vypouštěných látek Tatra a.s., v porovnání znečištění zvláště velkých, velkých a 

středních zdrojů a stacionárních zdrojů celkem v Kopřivnici v roce 2007 

Látka 

Tatra, a. s.  Zvláště velké a 

velké 

zdroje (t/rok) 

Středně velké 

zdroje (t/rok) 

Stacionární zdroje - 

Kopřivnice celkem 

(t/rok) 
(t/rok) (%) 

TZL 3,360 6,20% 44,6 4,2 54,2 

SO2 0,041 0,01% 417,0 4,5 425,6 

NOX 8,062 3,41% 221,0 9,5 236,3 

CO 1,169 0,97% 99,0 6,9 120,7 

VOC 77,540 73,43% 88,2 14,3 105,6 

 Zdroj: [9, 20] 

 Podíl Tatry, a. s. na znečištění TZL v roce 2007 byl 6,20 % z celkového znečištění 

stacionárními zdroji. Situace však nebyla nijak dramatická, neboť celkové množství TZL 

v Kopřivnici bylo nejmenší ze všech sledovaných látek, takže cca 6% podíl 
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představuje pouze 3,36 t/rok. Znečištění SO2 Tatrou, a. s. bylo ve sledovaném roce zcela 

zanedbatelné. Tatra, a. s. tedy téměř nepřispívá ke znečištění látkou, která celkově 

v Kopřivnici způsobuje největší potíže. NOX jsou dalšími znečišťujícími látkami, jejichž 

podíl lze považovat za významnější. Podíl je sice 3,41 %, ale množství přesahuje 8 t/rok, 

což je již v ovzduší zajisté znát. CO je znečišťující látkou, která se podílela na celkovém 

znečištění méně než 1 %, je tedy látkou, kterou je ovzduší znečišťováno méně. Nejvážnější 

byla v roce 2007 situace u těkavých organických látek (VOC). Tatra, a. s. se podle 

analyzovaných dat podílela na znečištění téměř třemi čtvrtinami z celkového znečištění. 

Toto zvýšení množství VOC bylo způsobeno zvýšenou poptávkou po nákladních 

automobilech v poměru s předchozími roky. Byla použita nátěrová hmota s vyšším 

obsahem VOC. VOC jsou látky, na které se Tatra, a. s. zaměřila při snižování vypouštění 

škodlivých látek. Začaly se používat nátěrové hmoty s vysokým obsahem sušiny, s nízkým 

obsahem organických rozpouštědel. Podíl Tatry, a. s. na znečištění v roce 2007 na území 

Kopřivnice je znázorněn v grafu č. 1. 

 Graf č. 1: Podíl Tatry, a.s. na znečištění v roce 2007 na území Kopřivnice 

 

    Zdroj: [9, 20] 

Z následujících grafů č. 2, 3, 4 je patrné množstevní složení znečištění v roce 2007 

u Tatry, a. s., středně velkých a velkých znečišťovatelů. V Tatře, a. s. byly nejvýznamnější 
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znečišťující látkou VOC, nejméně bylo vypouštěno SO2. Středně velké zdroje vypouštěly 

také nejvíce VOC, naopak nejméně vypouštěly TZL. Zvláště velké a velké zdroje dosáhly 

nejvyšší hodnoty u SO2 a nejnižší hodnoty stejně jako středně velké zdroje u TZL. Z grafů 

je patrné, že struktura znečištění byla ve sledovaném období zcela rozdílná. 

 

Graf č. 2: Struktura vypouštěných látek Tatrou, a.s. v roce 2007 

 

 Zdroj: [9] 

 

Graf č. 3: Struktura vypouštěných látek středně velkými zdroji v roce 2007 

  

Zdroj: [20] 
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Graf č. 4: Struktura vypouštěných látek zvláště velkými a velkými zdroji v roce 2007 

  

Zdroj: [20] 

4.2 ODLUČOVAČE POUŽÍVANÉ V TATŘE, A. S. 

V lakovnách ve větším množství vznikají TZL, TOC, NOX, VOC a CO, aby bylo 

eliminováno vypouštěné množství těchto látek, jsou lakovny vybaveny systémy 

pro snižování emisí. Dopalovací hořáky DÜRR slouží ke snižování množství VOC.  Vodní 

pračky zachycují přestřiky nátěrových hmot, a tím snižují množství TZL. Kazetové filtry 

s tkaninou firon zachycují aerosol a TZL z přestřiků a broušení. U lakovny práškových 

nátěrových hmot slouží k zachycování TZL filtrační jednotka s automatickým oklepem 

filtrační tkaniny a cyklónem.[6] 

V kalírně je větší výskyt NOX, CO, TZL. Pro snižování emisí je zde umístěno 

tryskací zařízení vybaveno mokrým hladinovým odlučovačem umístěným na střeše haly. 

Dalším zařízením je tryskací agregát METCO, což je mokrý odlučovač, který v současné 

době funguje jako usazovací komora. [6] 

Linky ostřírny produkují větší množství TZL. Opatřením proti zvýšené emisi je to, 

že odpadní plyn je odsáván přes odlučovač a následně je odpadní plyn odtahovým 

potrubím vyveden mimo halu. [6] 

 U termické opalovny byl zaznamenán výskyt TZL, TOC, PCDD, PCDF, azbestu, 

Be, Cd, Hg, Pb, Cu, ale jen v zanedbatelném množství, takže nebylo zapotřebí instalovat 

vybavení pro snižování emisí.[6] 
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4.3 ANALÝZA VYPOUŠTĚNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ V LETECH 

2005 – 2011 

 Následující podkapitola se věnuje analýze množství vypouštěných látek do ovzduší 

během let 2005 – 2011 v Tatře, a.s.. Analyzováno je množství TZL, SO2, NOX, CO, C a 

VOC. Pro každou znečišťující láku je sestavena tabulka obsahující naměřené množství 

v jednotlivých letech (t/rok) a graf. 

 

Tabulka 7: TZL 

Rok Množství (t/rok) 

2005 0,054 

2006 0,005 

2007 3,360 

2008 3,360 

2009 1,260 

2010 0,537 

2011 0,420 

      Zdroj: [9] 

 

Množství vypouštěných TZL v letech 2005 – 2011 představuje graf č. 5. V letech 

2005 a 2006 byly naměřené hodnoty velmi nízké. Následně došlo ke skokovému navýšení 

v letech 2007 a 2008 až na hodnotu 3,36 t/rok. V dalších letech docházelo k postupnému 

snižování vypouštěného množství. Lze se domnívat, že zvýšení množství vypouštěných 

TZL souvisí s ekonomickou situací v automobilovém průmyslu. V letech, kdy 

se ekonomice dařilo, se vyrábělo více produktů a úměrně s tím rostlo i množství 

vypouštěných TZL. V dalších letech se ekonomická situace zhoršovala, snižovala 

se poptávka, méně se vyrábělo, takže množství vypouštěných TZL výrazně klesalo. 

K poklesu zajisté přispěla i environmentální politika Tatry, a. s. usilující o neustálé 

snižování množství vypouštěných látek. Byly instalovány zařízení na záchyt TZL – např. 

filtry Firon, zvyšovala se efektivita technologických postupů, u zaměstnanců docházelo 

k systematickému zvyšování povědomí o environmentální problematice. 
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Graf č. 5 : Množství vypouštěných TZL v jednotlivých letech v Tatře, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 

Další tabulka se věnuje množství vypouštěného SO2. Pro názornost je opět 

doplněna grafem. 

Tabulka 8: SO2 

 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj: [9] 

 

Z grafu č. 6 je patrné množství vypouštěného SO2 v letech 2005 -  2011. Produkce 

SO2 v jednotlivých letech je značně rozkolísaná. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v letech 

2005, 2007 a 2008. V letech 2006 a 2011 byly hodnoty na úrovni 0,002 t/rok. V letech 

2009 a 2010 byly hodnoty SO2 nulové. Z analyzovaných látek je SO2 znečišťující látkou, 

Rok Množství (t/rok ) 

2005 0,042 

2006 0,002 

2007 0,041 

2008 0,041 

2009 0,000 

2010 0,000 

2011 0,002 
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kterou Tatra, a. s. vypouští nejméně. K poklesu vypouštění SO2 přispělo hromadné 

odsiřování podniků na počátku 90. let a nahrazení uhlí zemním plynem. 

Graf č. 6: Množství vypouštěných SO2 v jednotlivých letech v Tatře, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 

 

Tabulka č. 9 zobrazuje množství vypouštěného NOX v jednotlivých letech. 
Nezbytným doplňkem je opět sloupcový graf. 

Tabulka 9: NOX 

Rok Množství (t/rok) 

2005 9,153 

2006 0,484 

2007 8,062 

2008 8,062 

2009 2,187 

2010 3,411 

2011 4,176 

              Zdroj: [9] 

Z grafu č. 7 je patrné, že vypouštěné množství NOX nemělo žádný trend. Hodnoty 

byly, stejně jako u SO2, značně rozkolísané. Nejvyšší produkce bylo dosaženo v prvním 

roce analyzovaného období, následoval prudký pokles, který byl vystřídán strmým 

nárůstem v letech 2007 a 2008. V roce 2009 došlo k poklesu a následnému postupnému 
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růstu až k hodnotě 4,176 t/rok v roce 2011, což je cca polovina množství vypouštěného 

v letech nejvyšší produkce. 

 

Graf č. 7: Množství vypouštěného NOX v jednotlivých letech v Tatře, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 

 

V tabulce č. 10 je uvedeno množství vypouštěného CO. Graf přehledně 

znázorňuje stav v jednotlivých letech. 

Tabulka 10: CO 

Rok Množství (t/rok) 

2005 16,891 

2006 0,081 

2007 1,169 

2008 1,169 

2009 12,244 

2010 16,249 

2011 18,028 

                Zdroj: [9] 

Z grafu č. 8 je patrné množství vypouštěného CO v jednotlivých letech. Již na první 

pohled je patrné, že množství vypouštěného CO má významný podíl na celkovém 

množství vypouštěných látek. V roce 2005 bylo množství vypouštěného CO 
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na úrovni cca 17 t/rok. Poslední roky docházelo k růstu vypouštění NOX a CO, které bylo 

způsobeno větším využíváním kalicích pecí. Kalící pece byly využívány i pro zpracování 

zakázek externích firem. Produkce těchto znečišťujících látek se snižuje používáním nízko 

emisních hořáků, pravidelnou revizí a údržbou. 

 

Graf č. 8: Množství vypouštěného CO v jednotlivých letech v Tatře, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 
 

  
Tabulka č. 11 analyzuje množství vypouštěného C, opět je doplněna o nezbytný 

sloupcový graf. 
 

Tabulka 11: C 

Rok Množství (t/rok) 

2005 0,245 

2006 0,016 

2007 0,165 

2008 0,165 

2009 0,000 

2010 0,000 

2011 0,000 

                Zdroj: [9] 

 Graf č. 9 znázorňuje množství vypouštěného C. V porovnání s předchozím 

ukazatelem, je vypouštěné množství malé. Nejvyšší množství bylo naměřeno v roce 2005, 
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následně docházelo k poklesu naměřených hodnot, od roku 2009 legislativa 

nestanovuje povinnost sledovat množství vypouštěných organických C. 

 

Graf č. 9: Množství vypouštěného C v jednotlivých letech v Tatře, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 

Posledním analyzovaným ukazatelem je množství VOC vypouštěných 

ve sledovaném období. I tentokrát je tabulka č. 12 doplněná grafickým zobrazením. 

Tabulka 12: VOC  

Rok Množství (t/rok) 

2005 62,527 

2006 36,353 

2007 77,540 

2008 77,540 

2009 29,747 

2010 23,372 

2011 21,646 

                         Zdroj: [9] 

 

Graf č. 10 znázorňuje množství vypouštěných VOC. Je patrné, VOC mají největší 

podíl na celkovém vypouštění znečišťujících látek. Hodnoty jsou rozkolísané a 

ve sledovaném období nemají jednotný trend. V roce 2005 bylo vypuštěné množství 
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poměrně vysoké, v dalším roce následoval prudký pokles. Roky 2007 a 2008 byly 

ve sledovaném období rekordní. Naměřené množství dosáhlo 77,540 t/rok. Mezi lety 2008 

a 2009 došlo ke skokovému omezení vypouštěného množství VOC. Od roku 2009 dochází 

k neustálému poklesu vypouštěného množství. Příčinou skokového výkyvu v letech 2007 a 

2008 byla navýšená poptávka po nákladních automobilech a větší použití nátěrových hmot 

s vyšším obsahem VOC. V dalších letech se snížila produkce VOC, protože se snížila 

poptávka po nákladních automobilech, začaly se používat lepší nátěrové hmoty s nižším 

obsahem VOC. Byly nainstalovány modernější zařízení na zachycování VOC – např. 

vodní pračky, termické dopalovací hořáky DÜRR) 

 

Graf č. 10: Množství vypouštěného VOC v jednotlivých letech v Tatře, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 
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DISKUZE 

 Znečišťování ovzduší je problémem, který je nucen řešit každý průmyslový 

podnik. Není však pouze otázkou příkazů příslušné legislativy a z ní vyplývajících 

limitních hodnot, ale i otázkou etickou – znečišťování ovzduší výrazně ovlivňuje živou a 

neživou přírodu a v neposlední řadě také člověka. Cílem každého podniku by mělo být 

snižovat svůj podíl na znečištění a omezovat vypouštění škodlivých látek. Úkolem této 

bakalářské bylo podrobněji prozkoumat vliv průmyslového podniku na ovzduší. 

Jako analyzovaný objekt byla vybrána Tatra, a. s. Vliv tohoto podniku byl zkoumán 

na území Kopřivnice, kde se Tatra, a. s. nachází. 

Měření znečišťujících látek je v Tatře, a. s. prováděno externí firmou, která 

ji provádí podle své vlastní metodiky. Monitorování se provádí ve třech periodicitách. 

Nejčastěji se monitoruje množství TOC, TZL, NOX a CO na úseku lakoven u procesu 

nanášení nátěrových hmot. Na úseku lakovny podvozků na odtazích z nanášených 

nátěrových hmot jsou měřeny hodnoty TOC a TZL. Třetím nejpřísněji hlídaným zdrojem 

je odtah z plynové kotelny, měří se zde hodnoty NOX a CO. Tyto tři procesy mají 

pravděpodobně největší vliv na znečištění, proto se zde monitoring provádí 1x ročně.  

 Díky dostupnosti rozptylové studie pro město Kopřivnici za rok 2007 bylo možné 

provést analýzu podílu vypouštěných látek Tatrou, a. s. na celkovém znečištění ovzduší 

v tomto městě. Podíl jednotlivých zkoumaných látek (TZL, SO2, NOX, CO, VOC) 

na celkovém znečištění byl různý. Nejmenší podíl měl SO2, naopak podíl VOC dosáhl 

hodnoty 73,43 %. Tatra, a. s. zareagovala na tento nepříznivý stav a snaží se snižovat podíl 

VOC používáním nátěrových hmot s nižším obsahem této látky. Dále došlo k nainstalování 

modernějších zařízení k zachycování VOC – např. vodních praček a termických 

dopalovacích hořáků DÜRR. 

 Opatření pro snižování vypouštěného množství škodlivin jsou zavedeny napříč 

celým podnikem. U lakoven se používají vodní pračky zachycující přestřiky nátěrových 

hmot, čímž se snižuje množství TZL. Pro zachycení aerosolu a TZL z přestřiků a broušení 

slouží kazetové filtry s tkaninou Firon. Kalírna používá tryskací zařízení s mokrým 

hladinovým odlučovačem umístěným na střeše haly a dále tryskací agregát METCO. 

Mokrý odlučovač v současné době plní funkci usazovací komory. U ostřírny je odpadní 

plyn odsáván přes odlučovač a následně je odtahovým potrubím vyveden mimo halu. 
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Používání odlučovačů vypovídá o tom, že se Tatra, a. s. neustále snaží snižovat množství 

vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší využitím moderních technologií. 

  Struktura vypouštěných látek byla v porovnání se středními a zvláště 

velkými a velkými zdroji značně rozdílná. Je to zřejmě způsobeno oborem 

činnosti podniku Tatra, a. s., v němž je nutné lakovat mnoho dílů.  

 Při analýze vypouštěného množství jednotlivých látek v letech 2005 – 2011 bylo 

zjištěno, že dosažené hodnoty jsou značně rozkolísané a jednotný trend se zde hledá 

velmi těžko. U většiny látek, kromě CO, byl zaznamenán skokový nárůst hodnot v letech 

2007 a 2008, v následujících letech byly dosažené hodnoty o mnoho nižší. Co mohlo být 

příčinou skokového nárůstu vypouštěného množství škodlivin a následného poklesu? 

Jednou z možností je zhoršení zabezpečení úniku škodlivin v těchto letech a následné 

zavedení nápravných opatření. Pravděpodobnější příčinou však je nestejnorodá 

ekonomická situace ve sledovaném období. Léta 2007 a 2008 byly pro ekonomiku 

velmi úspěšné, rostla poptávka, čímž se zvyšovala výroba a v konečném důsledku také 

množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. V dalších letech již nebyla 

ekonomická situace tak příznivá, docházelo ke snižování poptávky, k omezování výroby a 

tím pádem i ke snížení množství vypouštěných látek. Otázkou zůstává zcela opačná situace 

u CO, kdy dosažené hodnoty byly v letech 2007 a 2008 nejnižší a v následných letech 

docházelo k neustálému nárůstu vypouštěného množství. Důvodem je větší vytížení 

kalících pecí, které byly využívány i pro zpracování externích zakázek. 

  Škodlivé látky vypouštěné do ovzduší by měly být i v následujících letech 

pravidelně monitorovány, aby bylo možné analyzovat trendy vypouštěného množství 

škodlivin a na základě výsledků přijímat příslušná opatření a zavádět moderní postupy a 

nejmodernější technologie. 
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ZÁVĚR 

 Tato bakalářská práce se zabývala vlivem strojírenského průmyslu na znečištění 

ovzduší. Hlavním cílem práce byla analýza množství vypouštěných látek Tatrou, a. s. 

v letech 2005 – 2011 a analýza podílu vypouštěných látek tímto podnikem na celkovém 

znečištění ovzduší na území města Kopřivnice v roce 2007.  

 První část práce je teoretická a obsahuje nejdůležitější poznatky nezbytné 

k provedení samotné analýzy. Je zde představen analyzovaný podnik i analyzovaná oblast. 

Několik odstavců se věnuje atmosféře a samotné problematice znečišťování ovzduší a 

dopadům znečištění na živou a neživou přírodu a na člověka. Neopomenutelnou součástí 

je popis metod měření znečišťování ovzduší a způsoby měření emitujících 

látek v Tatře, a. s. 

 Druhá část tvoří praktickou část této bakalářské práce. Je zde provedena analýza 

množství vypouštěných látek Tatrou, a. s. a analýza podílu vypouštěných 

látek na celkovém znečištění tohoto území v roce 2007.  

 Při analýze bylo zjištěno, že měření je prováděno ve třech různých periodicitách. 

Monitoring je prováděn externí firmou vybranou na základě výběrového řízení. Všechny 

měřící místa jsou umístěny na střechách jednotlivých částí podniku. Struktura 

vypouštěných látek se značně liší od celkové struktury pro střední a zvláště velké a velké 

znečišťovatele. 

 Při analýze vypouštěného množství jednotlivých látek v letech 2005 – 2011 bylo 

poukázáno na možnou souvislost mezi ekonomickou situací a vypouštěným množstvím 

škodlivých látek. Skokové navýšení u většiny hodnot bylo zaznamenáno v letech 2007 a 

2008, což jsou roky, v nichž byla ekonomická situace velmi příznivá, rostla poptávka, 

zvyšovala se výroba a tím pádem vznikalo i větší množství škodlivých látek. V dalších 

letech byly hodnoty u většiny látek nižší, což odpovídá i ekonomickému poklesu, který 

v té době nastal. Vliv na rozkolísanost vypouštěného množství u jednotlivých 

látek ve sledovaném období mělo zajisté i mnoho jiných faktorů, např. modernizace 

zařízení. 

 Škodlivé látky se Tatra, a. s. snaží snižovat pomocí odlučovačů látek znečišťujících 

ovzduší. U lakoven to jsou vodní pračky, které zachycují přestřiky nátěrových hmot, a tím 
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snižují množství TZL. Kazetové filtry s tkaninou Firon zachycují aerosol a TZL z přestřiků 

a broušení. U kalírny je používáno tryskací zařízení s mokrým hladinovým odlučovačem 

umístěným na střeše haly a tryskací agregát METCO. U ostřírny je odpadní plyn odsáván 

přes odlučovač a následně je odtahovým potrubím vyveden mimo halu. 

 Závěrem lze konstatovat, že Tatra, a. s. je podnikem, který se chová zodpovědně 

k životnímu prostředí. Snaží se neustále snižovat množství vypouštěných škodlivých látek, 

zavádí nové technologie, dodržuje BAT, což znamená, že má zaveden 3bodový program 

pro prevenci znečištění. Množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší 

je pod stanovenými limity. Tatra, a. s. by měla i nadále pokračovat v započaté práci, aby 

i v budoucnu byla podnikem šetrným k životnímu prostředí. 
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