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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení výskytu a vlivu znečišťujících látek v ovzduší, 

především pak jejich škodlivosti a dopadu na zdraví člověka. V teoretické části 

je zpracováno základní rozdělení znečišťujících látek, v praktické části se bakalářská práce 

věnuje zhodnocení emisní a imisní situace na území města Ostravy. 

Další část bakalářské práce se věnuje posouzení vlivu znečištění ovzduší a jeho dopadů 

na zdraví člověka. Dále je v bakalářské práci zhodnocen výskyt alergických onemocnění 

na území města Ostravy a na území vymezeném městským obvodem Radvanice 

a Bartovice.  

Klíčová slova: alergie, astma, znečištění, znečišťující látka, životní prostředí 

 

Summary 

This Bachelor thesis focuses on the assessment of air pollutant occurency and effects, 

especially on their harmful and negative influence on human health. The theoretical part 

contains the basic classification of pollutants, while the practical part of the thesis includes 

the assessment of air emission and pollutant situation in the area of the city of Ostrava. 

The next part of the thesis analyses the effects of air pollution in relation to human health. 

Then the thesis evaluates allergic diseases occurence rate in the Ostrava City area and its 

municipal district of Radvanice and Bartovice. 

Key words: allergies, asthma, pollution, pollutant, environment 
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SEZNAM ZKRATEK 

AMO   ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

As   Arsen 

B(a)P   Benzo(a)pyren 

˚C   stupňů Celsia 

Cd   Kadmium 

CO   Oxid uhelnatý 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

ha   hektar 

HNO2   Kyselina dusitá 

HNO3   Kyselina dusičná 

H2O   Voda 

hυ   světelné záření 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

IRZ   Integrovaný registr znečištění 

ISKO   Integrovaný systém kvality ovzduší 

ISPOP   Integrovaný sstém plnění ohlašovacích povinností 

km   kilometr 

LZO   látky znečišťující ovzduší 

MMO   Magistrát města Ostravy 

m n.m.   metrů nad mořem 

m.s
-1

   metrů za sekundu 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MW   megawatt 

mzp   Ministerstvo životního prostředí 

Ni   Nikl 

nm   nanometr 

NOx   Oxidy dusíku 



NO2   Oxid dusičitý 

O3   Ozon 

PAU   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb   Olovo 

RaB   Radvanice a Bartovice 

REZZO  Registr emisí zdrojů znečištujících ovzduší 

Sb.   sbírka zákonů 

SMO   statutární město Ostrava 

SO2   Oxid siřičitý 

s.š.   severní šířky 

SVRS   Smogový varovný a regulační systém 

TZL   Tuhé znečišťující látky 

UV   ultrafialové záření 

ÚEM AV ČR  Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky 

v.d.   východní délky 

VOC   Těkavé organické látky 

ZL   Znečišťující látky 

ZÚ   Zdravotní ústav 

ŽP   životní prostředí 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Oblast životního prostředí je v dnešní době jedním z nejaktuálnějších a nejdiskutovanějších 

témat. Zákon vymezuje životní prostředí jako vše, co vytváří přirozené podmínky pro 

existenci rostlinných a živočišných organismů, a co je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Za součásti životního prostředí lze označit především ovzduší, vodu, horniny, půdu, 

organismy, ekosystémy a energie. Životní prostředí je tedy vše, co se vyskytuje okolo nás. 

Činností člověka životní prostředí do určité míry ztratilo svůj obvyklý charakter, často se 

lze setkat se zřetelnými a někde i nenapravitelnými škodami na životním prostředí.  

Nečistoty v ovzduší patří k jednomu z hlavních problémů, které dnes ovlivňují zdraví a 

životy lidí. Značná část populace je vystavena nadměrným koncentracím znečišťujících 

látek v ovzduší, což způsobuje např. chronické respirační potíže a prokazatelně zkracuje 

délku života.  

Dopady znečištění ovzduší na Ostravsku lze označit za jeden ze zásadních vlivů na zdraví 

obyvatel této oblasti. Díky lokalizaci značného počtu zdrojů znečišťování ovzduší na 

poměrně malé ploše a geomorfologickým podmínkám hornoslezské pánve, ve které 

Ostrava leží, je toto území všeobecně považováno za jedno z nejvážněji postižených v celé 

Evropě. Obzvlášť exponovanou oblastí je ostravský obvod Radvanice a Bartovice. 

Převážně malé děti zde extrémně trpí alergiemi, astmatem a jinými nemocemi dýchacího 

ústrojí.  

Bakalářská práce se zabývá přehledem znečišťujících látek v ovzduší, zhodnocení jejich 

účinků a dopadů na zdraví člověka a porovnání nárůstu alergických onemocnění. 

Bakalářská práce se z části odchyluje od názvu „Znečištění ovzduší – nárůst alergických 

onemocnění v Ostravě – Radvanicích“. Posuzováno bylo území ostravského městského 

obvodu Radvanice a Bartovice. 

Cílem  bakalářské práce je: 

1) charakteristika a vyhodnocení znečišťujích látek v ovzduší 

2) zhodnocení vlivu znečištěného ovzduší na nárůst onemocnění u dětí v Ostravě – 

Radvanicích a Bartovicích 
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2. CHARAKTERISTIKA OSTRAVSKA JAKO    

PRŮMYSLOVÉ OBLASTI 
 

V této kapitole bude vymezeno zájmové území, stručně popsána historie vzniku města 

Ostravy a shrnuty geografické, klimatologické a demografické vlastnosti zájmového 

území. 

2.1.  OSTRAVSKO 

Ostravsko leží ve východní části ČR na hranici mezi Moravou a Slezskem. Severozápadní 

část kraje tvoří jesenická podsoustava s vysočinami a pahorkatinami, z nichž nejvyšší je 

Hrubý Jeseník s vrcholem Pradědem o výšce 1 491,3 m n.m. Východní část kraje a zároveň 

hranici se Slovenskou republikou tvoří Západní Karpaty s nejvyšším vrcholem Lysou 

horou o výšce 1323,4 m n.m. V regionu je zastoupeno i několik klimatických oblastí. 

K chladné patří především Hrubý a Nízký Jeseník a Vnější Západní Karpaty. Ostravská 

pánev, Moravská brána a okolní pahorkatiny leží v mírně teplé klimatické oblasti. 

(www.msk.cz, Weissmannová et al., 2004)  

Většinu území Ostravska odvodňuje řeka Odra a její přítoky (levostranná Opava a 

Moravice, pravostranná Ostravice a Olše) do Baltského moře. (Koutecká, 2001)  

V regionu lze najít i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných 

krajinných oblastí:  

 Beskydy (o rozloze 1160 km²; včetně zlínské části je největší CHKO v Česku), 

 Jeseníky (o rozloze 740 km
2
) 

 Poodří    (o rozloze 81,5 km
2
)     (Koutecká, 2001, www.msk.cz)  

Ostravský region vystihuje obzvláště Ostravsko-karvinská uhelná pánev, což je území 

v okolí Ostravy, Karviné, Českého Těšína a Frýdku-Místku, kde se nacházejí uhlonosné 

vrstvy. (www.okd.cz) 

2.2. HISTORIE MĚSTA OSTRAVY 

Nejvýznamnějším městem regionu, které je svou rozlohou třetím největším městem ČR 

a třetím v pořadí podle počtu obyvatel, je Ostrava. Město bylo založeno v roce 1267 poblíž 

soutoku dvou řek, Odry a Ostravice. Získalo jméno podle řeky Ostravice, která ji člení na 

moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí 

řeku“. (Koutecká, 2001, www.mmo.cz) 

Polohu, na které v současné době Ostrava leží, lze označit za velmi atraktivní již od 

pravěku. Územím vedla kupecká „Jantarová“ stezka od Baltského moře přes Moravskou 

bránu až ke Středozemnímu moři. (Jiřík et al., 1993) 
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V první polovině 16. století se ve městě rozvíjela řemeslná výroba, především soukenictví, 

tkalcovství a krejčovství, velký význam mělo rybníkářství. Objev uhlí v roce 1763 v údolí 

Burňa v Polské Ostravě znamenal pro město velké oživení hospodářského života. 

Obrovský růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 založení železáren ve Vítkovicích 

olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským, a dále napojení na Severní dráhu 

Ferdinandovu v roce 1847. Dvacáté století lze pak ve vývoji hornictví a průmyslu na 

Ostravsku označit za zlomové. Ostrava se stala oblastí, v níž dlouhodobě probíhal proces 

preference těžkého průmyslu, zejména těžby uhlí, hutnictví železa a těžkého strojírenství. 

(Koutecká, 2001, Weissmannová et al., 2004, www.okd.cz, www.ostrava.cz)   

Skoro dvě století trvající intenzivní průmyslová činnost za sebou zanechala řadu zejména 

ekologických problémů. Těžba uhlí a s ní spojené změny v okolním prostředí měly vliv na 

tvář krajiny, demografii, sociální podmínky i kvalitu prostředí regionu. Zřetelné jsou stopy 

poddolování, haldy vytěžené hlušiny, usazovací nádrže na flotační hlušiny a především  

produkce emisí tuhých znečišťujících látek. (Jiřík et al., 1993, www.okd.cz) 

Přestože v roce 1994 byla na území města Ostravy ukončena těžba uhlí, těžký průmysl je 

zde zachován v podobě hutnictví (ArcelorMittal Ostrava, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL), koksárenství (OKK, Koksovny a.s.) a energetiky i chemie (BorsodChem MCHZ, 

a.s., Dalkia ČR). Velký rozmach stále zaznamenává zejména obchodní sféra - na území 

města je soustředěno, ve srovnání s ostatními velkými městy v republice, nejvíce hyper a 

supermarketů. (www.ostrava.cz) 

V důsledku restruktualizací podniků docházelo v minulých letech k uzavření jednotlivých 

průmyslových podniků a vznikly tvz. „Brownfields“, nevyužité průmyslové budovy, areály 

a pozemky, které se nacházejí v blízkosti centra města. Mezi největší taková území lze 

zařadit oblast „Nové Karoliny“ a oblast „Dolních Vítkovic“, které v současnosti prošly 

velkými obměnami a také se již zapojily do současného života města. Třetím největším 

územím je „ zóna Hrušov“, která vznikla postupným vysídlováním obyvatelstva z důvodu 

zániku okolních závodů a také díky  následkům povodní v roce 1997. Jednu z nejhorších 

ekologických zátěží v Ostravě představuje areál bývalé společnosti Ostramo, kde je dosud 

skládka odpadu z rafinérské výroby a je v ní uloženo asi 200 tisíc tun ropného kalu, který 

svým zápachem obtěžuje obyvatele přilehlé oblasti. (www.dychamproostravu.cz) 

Podle současného správního rozdělení ČR leží Ostrava v Moravskoslezském kraji a je jeho 

správním, ekonomickým, vzdělávacím i kulturním centrem. Postavení a působnost města 

definuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

který město člení na 23 městských obvodů. Jako obec s rozšířenou působností vykonává 

správní činnosti i pro sousední města Klimkovice, Šenov, Vratimov a obce Čavisov, Dolní 

Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, 

Václavovice a Velká Polom. Obrázek č. 1 vystihuje polohu jednotlivých městských 

obvodů společně s přidruženými obcemi a městy. (www.mmo.cz) 

 



Alena Holmanová: Znečištění  ovzduší – nárůst alergických onemocnění v Ostravě - Radvanicích 

2013  4 

 

Obrázek č.1: Správní obvod města Ostravy, zdroj:mapový server města Ostravy, www.ostrava.cz 

2.3.      RADVANICE  

Radvanice leží v jihovýchodní části města a od 24. listopadu 1990 jsou součástí městského 

obvodu Radvanice a Bartovice (RaB) s celkovou rozlohou 1665,92 ha. 

(www.radvanice.ostrava.cz) 

První zmínka o Radvanicích pochází z roku 1305. V této době byly Radvanice převážně 

zemědělskou oblastí. Na konci 19. století zde bylo nalezeno uhlí, v roce 1912 pak byla na 

území Radvanic založena Jáma Ludvík. O rok později důl zaměstnával 965 mužů a 

vytěžilo se 197 635 tun uhlí, v roce 1929 těžba dosáhla již 400 000 tun uhlí s 1098 

zaměstnanci a v roce 1938 dosáhla těžba 427 300 tun s 1260 zaměstnanci. V souvislosti 

s nárůstem těžby se měnil i počet obyvatel v tehdejší samostatné obci. V roce 1900 jich 

bylo 4882, v roce 1910 pak jejich počet dosáhl 7139. I v době první republiky měla tato 

křivka stoupající tendenci. Svého vrcholu dosáhla v roce 1940, kdy bylo v Radvanicích 

9366 obyvatel. Křivka grafu č. 1 vyjadřuje vývoj počtu obyvatel ve vymezeném území od 

roku 1900 do roku 2013, v příloze č. 2 je zobrazena historická mapa samostatné obce 

Radvanice z roku 1930. (Joklová, Semecký, 2005, www.mistopisy.cz, 

www.radvanice.ostrava.cz) 

Příliv nových obyvatel pracujících v dolech a průmyslových závodech v okolí měl vliv na 

stavbu hornických kolonií, rozšiřovala se síť služeb a dopravní infrastruktura. 

Pravděpodobně v souvislosti s uzavřením dolů v Ostravě docházelo na území RaB 

k postupnému snižování počtu obyvatel, nejméně obyvatel hlášených k trvalému pobytu 
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bylo zaznamenáno v roce 1994, a to 6086. K 1.1.2013 mají RaB 6433 obyvatel, z toho je 

961 mladších 15ti let. (Joklová, Semecký, 2005, www.radvanice.ostrava.cz) 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v RaB od roku 1900 do roku 2013, zdroj: Joklová, Semecký, 2005, 

www.ostrava.cz 

 

2.3.1.  Charakteristika území obvodu Radvanice a Bartovice 

Podnebí území spadá do mírného klimatického pásu, léto je zde převážně teplé a suché, 

zima mírná s krátkým sněhovým pokryvem. Průměrná teplota na území dosahuje +8,8 ˚C, 

úhrn celoročních srážek dosahuje 759 mm, průměrná rychlost větru je 1,48 m.s
-1

, viz. 

tabulka č. 1. Hodnoty úhrnu srážek, průměrných teplot a průměrných rychlostí větru 

v daném území jsou získány z údajů automatických měřících stanic ZÚ Ostrava 

umístěných na území RaB, a to na ulicích Nad Obcí a Poláškova, viz. příloha č. 1. 

(Weissmanová et al., 2004, www.chmu.cz, www.isk-msk.cz) 

Tabulka č.1 : Klimatická charakteristika území RAB rok 2012, zdroj: ims-msk.cz, vlastní zpracování 

Měsíce roku 2012 Úhrn srážek v mm Průměrná teplota ˚C  Prům. rychlost větru 

m.s
-1 

    
Leden  93 -0,56 2,05 
Únor 50 -5,67 1,81 
Březen  28 +5,45 1,55 
Duben 40  +10,2 2,8 
Květen 48  +15,4 1,18 
Červen  111   +12,2      0,98 
Červenec 80 +20,03       1,3 
Srpen 67 +19,15       1,01 
Září  72 +15,2    1,05 
Říjen 101 +9,08 1,2 
Listopad 
Prosinec                                               

39 
   30  

+6,08 
-0,96 

1,53 
1,33 

Průměrné hodnoty/rok 63 +8,8 1,48 

Územím obvodu protéká řeka Lučina, která pramení pod horou Prašivá v Beskydech ve 

výšce 580 m n.m. Řeka meandruje od Žermanické přehrady otevřenou osídlenou krajinou, 

na okraji Havířova (cca 7 km od Radvanic) se na jejím toku vyskytuje přírodní památka 

„Meandry Lučiny“. (www.infoglobe.cz)    
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Obvodem prochází i velmi významné silniční komunikace, jejichž polohu prezentuje 

obrázek č. 3. 

 silnice I. třídy č. 11 Rudná, tah Ostrava, Havířov, Žilina, 

 silnice I. třídy č. 59 Fryštácká, tah Ostrava, Orlová, Karviná  

 silnice II. třídy č. 479 Těšínská, tah Ostrava – Šenov, Havířov, Žilina. 

(www.mapy.cz) 

V příloze č. 3 jsou zobrazeny fotografie silniční komunikace Těšínská. 

 

Obrázek č. 3: Mapa nejvýznamnějších silničních komunikací v RaB, zdroj: www.mapy.cz 

 

 

 

 

 

Fryštácká 

Rudná 

  Těšínská   

Těšínská 

http://www.m/
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3.  ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ 

V této kapitole bude popsáno složení a rozvrstvení atmosféry a charakteristika teplotních 

změn, které v ní probíhají. Dále budou shrnuty základní právní předpisy ČR a EU, týkající 

se ochrany ovzduší, dále budou charakterizovány znečišťující látky v ovzduší, které jsou 

stanoveny přílohou č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jako imisní limity 

znečišťujících látek v ovzduší tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví, způsobená 

tímto znečištěním. 

3.1. SLOŽENÍ ATMOSFÉRY 

Obroučka (2003) uvádí, že plynný obal Země neboli atmosféra, je nejdůležitějším 

prostředím pro život na Zemi (volný překlad z řečtiny znamená atmos – pára a sfaira – 

obal).  

V obalu se objevuje různorodá směs plynů, které na svém místě zachovává zemská 

gravitace. Tuto směs lze charakterizovat chemickým složením a vrstevnatostí. (Herčík, 

2006)   

Z hlediska chemického složení lze atmosféru rozdělit na tyto složky: 

 suchý vzduch bez znečišťujících příměsí, který je směsí plynů (dusík N2 – 78,8 %, 

kyslík O2 – 20,95 %, argon Ar – 0,93 %, oxid uhličitý CO2 – 0,03 %), 

 plynné složky - převážně vzácné plyny (He, Ne, Kr, Xe – 0,01%) 

 vodní páru nebo její kondenzační produkty (vodní kapky nebo ledové krystalky) 

(Hůnová, Janoušková, 2004)  

Podle charakteru teplotních změn s výškou lze atmosféru dělit na: 

 Troposféru - nejnižší část atmosféry, dosahuje výšky 8-15km. Pojímá veškerou 

atmosférickou vlhkost, je zásadní pro vývoj počasí. Teplotní rozsah této vrstvy se 

pohybuje mezi +17°C až -52°C, 

 Stratosféru - dosahuje výšky 50km, je zcela bez vzdušné vlhkosti. Důležitou 

součástí této vrstvy je ozonosféra, teplota dosahuje -3 - 0 ˚C (způsobeno absorpcí 

UV záření), 

 Mezosféru – dosahuje výšky 50km až 85km. V této vrstvě teplota s rostoucí 

výškou opět klesá až na úroveň -93°C, 

 Termosféru – dosahuje  výšky  kolem 600km, teplota opět  výrazně  roste  až  na       

1 700°C (sluneční záření), 

  Exosféru.    (Hůnová, Janoušková, 2004, Obroučka, 2003) 

Země je v důsledku svého mírně zploštělého tvaru a neustálé rotace nerovnoměrně 

ozařována slunečním zářením. Pohlcením části slunečního záření některými plyny dochází 

k pohybu vzdušných mas v její nejspodnější vrstvě. Tento pohyb způsobuje nepřetržitou 

transformaci meteorologických veličin a lze jej pojmenovat jako počasí. (Hůnová, 

Janoušková, 2004) 
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3.2.   TEPLOTNÍ INVERZE 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje vertikální přenos hybnosti, tepla, vodní páry, nebo 

různých příměsí v atmosféře, jsou tzv. stabilní podmínky. Ty závisí na rozdílu průběhu 

teploty s výškou mezi adiabatickým teplotním gradientem a aktuálním teplotním 

zvrstvením dané vrstvy. Čím větší je stabilita v atmosféře, tím jsou horší podmínky pro 

vertikální promíchávání vzduchu. (Braniš, Hůnová, 2009, Herčík, Dirner, 2007) 

Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, který nastává, 

pokud v určité vrstvě ovzduší teplota s výškou roste a promíchávání vzduchu je silně 

potlačeno. Vertikální teplotní gradient ovzduší, tj. změna teploty vzduchu na jednotku 

výšky, pak charakterizuje tento pokles teploty vzduchu a činí asi 0,65 °C na 100 m. 

(Braniš, Hůnová, 2009) 

K inverzi dochází stékáním chladného vzduchu po svazích dolů. U dna kotliny se vytváří 

vrstva studeného vzduchu, v níž často kondenzuje vodní pára a vzniká mlha (nízká 

oblačnost). Inverzi může způsobit nasunutí teplejší masy vzduchu nad vrstvu vzduchu 

studeného. Inverzi lze popisovat: 

 výškou (přízemní, výšková) 

 mocností vrstvy inverze 

 rozdílem teploty mezi dolní a horní hranicí inverze 

 teplotním gradientem  (Braniš, Hůnová, 2009) 

Rozeznáváme několik typu inverzí: radiační, advekční, frontální, subsidenční a turbulentní. 

Jedním z následků inverze teploty vzduchu je výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z 

výfuků a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. K inverzním situacím, trvajícím 

i řadu dní, dochází zpravidla v podzimních a zimních měsících. Charakteristická je nízká 

oblačnost zahalující nížiny. Obrázek č. 4 znázorňuje nejprve inverzní situaci a poté pohled 

po odeznění inverze. (Braniš, Hůnová, 2009, Silva et al., 2007) 

 

          

Obrázek č. 4 : Inverzní situace v RaB, únor 2013,  zdroj: autorská fotografie 



Alena Holmanová: Znečištění  ovzduší – nárůst alergických onemocnění v Ostravě - Radvanicích 

2013  9 

3.3.   LEGISLATIVA V OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

Za znečišťující látku lze označit každou látku, která svou přítomností v ovzduší způsobí 

nebo může způsobit škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje 

zápachem. Stav atmosféry, kdy se v ní nacházejí cizorodé látky, může ovlivnit klimatické 

procesy, měnit její fyzikální (viditelnost, teplota), chemické (acidita) nebo biologické 

(potlačení růstu či vývoje) vlastnosti. (Braniš, Hůnová, 2009, zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší). 

K vnášení škodlivých látek do ovzduší dochází při přenosu fyzikálních, chemických nebo 

biologických látek přirozenými procesy (výbuch sopky) nebo v důsledku antropogenní 

činnosti (spalování fosilních paliv). (Obroučka, 2003) Procesy vnášení znečišťujících látek 

pocházejících z antropogenní činnosti jsou v České republice a v Evropské Unii ošetřeny 

platnou legislativou. 

Nejdůležitějšími právními předpisy v ČR v oblasti ochrany ovzduší jsou: 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

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

skleníkových plynech, 

 vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou 

vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů (prováděcí právní předpis k zákonu č. 

73/2012 Sb.), 

 vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 

rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, 

 vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 

 vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro 

vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, 

 nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. (www.mzp.cz) 

Právními předpisy EU v oblasti ochrany ovzduší, kterými je ČR vázana: 

 rámcová směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu, 

 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, 

 z hlediska ochrany ozonové vrstvy Země jsou zásadními nařízeními Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v 

platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 

17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. (www.mzp.cz) 
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3.4. ZPŮSOBY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

Znečištění ovzduší lze rozdělit podle velikosti zasaženého území na jevy globální – 

skleníkový efekt, narušování ozonosféry, regionální – dálkový přenos ZL, kyselé deště, 

fotochemický smog a lokální - způsobené určitými emisními zdroji. (Hůnová, Janoušková, 

2004) 

Lokální znečištění ovlivňuje několik hlavních faktorů, především typ a množství emisních 

zdrojů, reliéf krajiny a meteorologické podmínky oblasti. (Hůnová, Janoušková, 2004) 

3.4.1. Emise a emisní zdroje 

Znečišťováním ovzduší se rozumí vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší 

- emise. (zákon o ochraně ovzduší) Při stanovení kvality ovzduší je velmi důležitý proces 

vypouštění škodliviny ze zdroje. Emisní zdroje lze dělit podle několika kritérií: 

 podle původu na přirozené (sopečná činost, bakteriální činnost, prašné bouře)  a 

antropogenní (zemědělství, průmysl, doprava) 

 podle umístění na přízemní (zemědělská činnost, skládky odpadů, lomy nebo 

automobilová doprava), vyvýšené  a výškové (komíny elektráren, tepláren 

a průmyslových závodů), 

 podle uspořádání na bodové (vrchol komínu), liniové (doprava na dálnici či řece), 

plošné (město jako celek) a objemové (jaderný výbuch). (Braniš, 2009) 

Emisní zdroje se dále z hlediska stálosti povahy dělí na stacionární, mobilní a spalovací 

stacionární. (www.mzp.cz, zákon o ochraně ovzduší) 

Z hlediska doby trvání lze emisní zdroje dále dělit na kontinuální – nepřetržité 

a diskontinuální – přetržité. (Braniš, 2009) 

Antropogenní činností jsou emise do ovzduší emitovány v koncentracích, které překračují 

svou běžnou úroveň a mají prokazatelný vliv na obyvatelstvo a ekosystémy. ( Lazaris, 

Colbeck, 2010) Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány 

v rámci Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).  

REZZO 1 - velké stacionární zdroje znečišťování ke spalování paliv o tepelném výkonu    

vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů. Jedná se hlavně 

o velké elektrárny, spalovny a další bodové zdroje 

REZZO 2 - střední stacionární zdroje znečišťování  ke spalování paliv o tepelném výkonu 

od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy 

s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek 

REZZO 3 - malé stacionární zdroje znečišťování stacionární zařízení ke spalování paliv 

o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW 

REZZO 4 -  mobilní zdroje znečišťování - pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými 

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

(www.mzp.cz) 



Alena Holmanová: Znečištění  ovzduší – nárůst alergických onemocnění v Ostravě - Radvanicích 

2013  11 

3.4.2. Imise 

Imisí se dle zákona o ochraně ovzduší rozumí úroveň znečištění, tedy hmotnostní 

koncentrace znečišťující látky v ovzduší nebo její depozice na zemský povrch za jednotku 

času. Znečišťující příměsi obsažené v atmosféře přecházejí na příjemce nebo jsou s ním 

v kontaktu. (Braniš, 2009)  

Imise lze vyjádřit pomocí hmotnosti sledované látky na objem vzduchu, uvádíme je 

zpravidla v µg.m
-3

 či mg.m
-3

. Často jsou také uváděny v jednotkách ppm (pars per 

million), případně ppb (pars per billion). (Hůnová, Janoušková, 2004)  

Pro přepočty podílového složení ppm (1 ppm = 1 cm
3
 škodliviny v 1 m

3 
ovzduší) na 

hmotnostní koncentraci v mg.m
-3 

( hmotnostní množství 1 cm
3
 škodliviny v mg v 1 m

3
 

ovzduší) platí vztah: 

1 ppm = M/m 

kde  M ……….molekulová hmotnost škodliviny [mg.mol
-1

] 

        m ……….molární objem škodliviny [22,414 cm
3
.mol

-1
]   (Herčík, Dirner, 2007) 

3.5. LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ 

LZO lze klasifikovat podle chemického složení (sloučeniny síry, dusíku, uhlíku, 

halogenové sloučeniny, oxidanty, kovy), skupenství (tuhé, kapalné, plynné), místa 

definování, nebo způsobu vzniku. (Bartoňová, 2009, Herčík, 2006).     

V  bakalářské práce jsou dále popsány LZO, které jsou přílohou č. 1 zákona o ochraně 

ovzduší stanoveny jako imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a je stanoven 

maximální počet jejich překročení za kalendářní rok.  

Dále jsou touto přílohou stanoveny imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky 

v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, a to pro látky Arsen, Kadmium, Nikl 

a Benzo(a)pyren a troposférický ozon. 

3.5.1 Tuhé a kapalné znečišťující látky 

Tuhé a kapalné látky TZL jsou typické formováním dvojfázových disperzních systémů. 

Atmosférický aerosol lze označit za disperzní prostředí a tuhou nebo kapalnou látku za 

dispergovanou. Podle stability disperzního systému je dělíme na prachy a aerosoly. 

(Obroučka, 2003) 

Prachy – malé částice tuhých látek, v klidném ovzduší mají pádovou rychlost odpovídající 

zákonu volného pádu, řadíme sem polétavé prachy, hrubé a jemné prachy a různé 

nečistoty. (Herčík, Dirner, 2007)  

Aerosoly – tuhé a kapalné částice, v ovzduší tvoří stabilní systém. 

Velký význam z hlediska ochrany zdraví má velikost částic - účinek je závislý na jejich 

složení, tvaru a velikosti. Velikost těchto částic se pohybuje v rozmezí od 10
-2

  do 10
2
 µm, 
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tj. od makromolekul až po částice dýmů a kouřů, které dohromady tvoří komplexní směs 

různých druhů látek, např. částic síranů, kovů a anorganických solí. (Herčík, Dirner, 2007, 

Hůnová, Janoušková, 2004) 

Prašné částice jsou svým vzhledem koulí, krychliček nebo vláken velmi pestré, často se 

spojují do tzv. agregátů neboli hroznů. Velikost částeček prachu zachycených na obrázku 

č. 5 je v rozmezí od 2 nanometrů do 10 mikrometrů, fotografie byla pořízena elektronovým 

mikroskopem ZÚ Ostrava. (www.dychamproostravu.cz) 

 

Obrázek č. 5: Částice prachu, zdroj: ZÚ Ostrava, www.dychamproostravu.cz 

Množství polétavého prachu v ovzduší se hodnotí pomocí imisních limitů. Pro částice 

PM10 v ovzduší je stanoven roční imisní limit 40 µg.m
-3

 a denní imisní limit 50 µg.m
-3

, 

který může být překročen maximálně ve 35 dnech během jednoho kalendářního roku. 

Pro částice PM2,5 je stanoven roční imisní limit 25 µg.m
-3

. (příloha č. 1 zákona o ochraně 

ovzduší) 

3.5.2. Oxid uhelnatý 

Oxid uhelnatý CO je plynnou anorganickou sloučeninou uhlíku. Je toxický a lehčí než 

vzduch. Lze jej označit za nejběžnější a nejrozšířenější látku znečišťující ovzduší. Vzniká 

nedokonalým spalováním uhlíkatých materiálů a jako produkt v některých průmyslových a 

biologických procesech, je obsažen také v cigaretovém kouři. (www.irz.cz) 

Oxid uhelnatý působí na srdce, cévní a nervový systém. Při nízkých koncentracích lze 

pocítit únavu, případně bolest na prsou. Při vyšších koncentracích může dojít k poruchám 

vidění a koordinace, bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a žaludeční 

nevolnosti. Velmi vysoké koncentrace jsou smrtelné. (www.irz.org) 

Imisní limit pro oxid uhelnatý je stanoven jako maximální denní 8 hodinový klouzavý 

průměr ve výši 10 000 µg.m
-3

. (příloha č. 1 zákona o ochraně ovzduší.) 
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3.5.3. Oxid dusičitý  

Oxidy dusíku jsou atmosférické škodliviny, ke kterým se řadí oxid dusný, dusnatý, dusičitý 

a dusičný. NO2 se spolu s těkavými organickými látkami a ultrafialovým zářením podílí na 

vzniku přízemního ozónu (fotochemický smog), s oxidy síry je součástí kyselých dešťů. 

(Obroučka, 2003, www.irz.org) 

Za škodlivý plyn lze označit oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2. (Obroučka, 2003) 

Většina analytických metod udává sumu těchto oxidů a lze je označit jako NOx. Značná 

část emisí NOx pochází ze spalovacích procesů při výrobě energie a chemické výroby, jsou 

také součástí výfukových plynů z dopravy. (Gurjar et al., 2010, Vohlídal et al., 1999) 

V ovzduší jsou NOx účastny celé řadě reakcí, emitovaný NO je v atmosféře samovolně 

oxidován na NO2 a dále se tvoří kyselina dusičná: 

2 NO + O2 → 2 NO2 

2 NO2 + H2O → HNO3 + HNO2 

HNO2 je pak dále ve formě svých solí součástí aerosolových částic. (Obroučka, 2003) 

Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale 

zavedla imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí. (www.irz.cz, www.mzp.cz) 

Imisní limity pro oxid dusičitý NO2 jsou stanoveny v průměrné hodinové koncentraci 

na 200 µg.m
-3

, který může být překročen maximálně 18 dní v jednom kalendářním roce. 

Průměrná roční koncentrace NO2 je stanovena ve výši 40 µg.m
-3

. (příloha č. 1 zákona 

o ochraně ovzduší) 

3.5.4.    Oxid siřičitý 

Oxid siřičitý SO2 je jedovatý a vysoce dráždivý plyn. Vzniká především spalováním 

sirnatého uhlí. Jeho dalšími zdroji jsou lokální topeniště a některé technologické procesy 

v metalurgii a chemickém průmyslu, v přírodě se vyskytuje v sopečných plynech 

a rozpuštěný jako kyselina siřičitá v podzemních (minerálních) vodách nebo se uvolňuje 

vulkanickou činností. (Gurjar et al., 2010, Herčík, Dirner, 2007, Obroučka, 2003)   

Vedle aerosolových částic je nejrozšířenější ZL v ovzduší. SO2 se jako hlavní plyn podílí 

na vzniku kyselých srážek. (Gurjar et al., 2010, Obroučka, 2003, Vohlídal et al., 1999) 

Oxid siřičitý působí dráždivě na sliznice dýchacích cest, způsobuje rozvoj zánětů průdušek 

a astma. Uvedené komplikace způsobují tyto koncentrace: 

 100 µg.m
-3 

  -  dráždění očí a horních cest dýchacích 

 500 µg.m
-3 

  -  činnost mozkové kůry 

 2500 µg.m
-3 

 
 
-  snížení průchodnosti plic 

 dlouhodobé působení při koncentraci 50 µg.m
-3 

– úmrtí. (Herčík, Dirner, 2007, 

www.irz.cz) 
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Imisní limit pro oxid siřičitý SO2 je v průměrné hodinové koncentraci stanoven na 350 

μq.m
-3

 a smí být překročen maximálně 24 dní v jednom kalendářním roce, imisní limit 

SO2 pro 24 hodin je stanoven ve výši 40 μq.m
-3

 a smí být překročen maximálně 3 dny 

v jednom kalendářním roce. (příloha č. 1 zákona o ochraně ovzduší.) 

3.5.5. Těkavé organické látky  

Volatile organic compouds  VOC – těkavé organické látky – jsou organické sloučeniny 

nebo jejich směsi. (Obroučka, 2003) Za nejznámější lze označit benzen a toluen. 

Benzen C6H6 se vyrábí  jako čirá, bezbarvá kapalina. Antropogenním zdrojem benzenu 

jsou výfukové plyny automobilů, spalování uhlíkatých paliv (uhlí, oleje), rafinerie ropy 

a plynu, chemický průmysl. Dlouhodobá expozice benzenu vede ke snížení počtu 

červených krvinek (anémii či leukémii), jedná se  lidský karcinogen. Zvyšuje krvácivost a 

oslabuje imunitní systém člověka. (www.irz.cz) 

Imisní limit pro benzen je stanoven ve výši 5 µg.m
-3

 v jednom kalendářním roce. (příloha 

č. 1 zákona o ochraně ovzduší) 

Toluen C7H8 je hořlavá kapalná látka, jejíž páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. 

Antropogenním zdrojem toluenu je spalování benzínu, výroba koksu, styrenu a dalších 

chemikálií. Toluen se mimo jiné používá jako výchozí surovina při výrobě polymerů, ze 

kterých se vyrábí nylon, plastové lahve a polyuretany. (www.irz.cz) 

Páry toluenu působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí 

a dýchacích cest. Při vstřebávání pokožkou dochází k dráždění a odmaštění pokožky, při 

dlouhotrvajícím a intenzivním kožním kontaktu dochází k zánětu kůže. (www.arnika.org) 

Imisní limit pro toluen přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší stanoven není, prahová 

koncentrace toluenu, při které se projevují účinky na centrální nervovou soustavu 

a dráždění očí se uvádí při koncentraci 375 mg.m
-3

, čichový práh je 1 mg.m
-3

. 

(www.arnika.org) 

3.5.6.         Olovo 

Olovo Pb je nejrozšířenější ze skupiny těžkých kovů. Antropogenním zdrojem olova je 

sklářský, elektrotechnický, chemický a strojírenský průmysl. Olovo se uvolňuje do 

životního prostředí i při výrobě pyrotechniky či při zpracování kovového odpadu. 

V některých oblastech způsobují problémy prašné emise z těžby a zpracování olovnatých 

rud. (Benczko et al., 1998, Brandl, 2005, ww.irz.cz, www.arnika.org) 

Olovo ovlivňuje krvetvorný a nervový systém, při vyšších dávkách se hromadí v kostech, 

játrech a ledvinách. Trvalá expozice nízkými koncentracemi může vést hlavně u dětí k 

poruše jejich chování, např. k hyperaktivitě. (Brandl, 2005, www.arnika.org) 

Imisní limit pro olovo je stanoven ve výši 0,5 µg.m
-3

 (příloha č. 1 zákona o ochraně 

ovzduší) 
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3.5.7.       Arsen 

Arsen je prvek, který má vlastnosti kovů i nekovů. Antropogenním zdrojem arsenu je 

spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl, výroba barviv, koželužny, aplikace 

některých insekticidů a herbicidů, textilní a sklářský průmysl. Značné množství arsenu je 

obsaženo ve výluzích z elektrárenských popílků (drenážní vody z odkališť mohou 

obsahovat až jednotky mg.l
-1

 ) a v některých důlních vodách. (Benczko et al., 1998, 

www.irz.cz, www.arnika.org) 

Arsen je značně jedovatý.Má vliv na výskyt srdcecévních chorob, zvyšuje výskyt potratů, 

je rakovinotvorný a mutagenní. Patří mezi nervové kumulativní jedy (např. ve vlasech). 

(www.arnika.org) 

Imisní limit As pro celkový obsah znečišťující látky obsažený v částicích PM10  vyhlášený 

pro ochranu zdraví lidí je stanoven ve výši 6 ng.m
-3 

v jednom kalendářním roce. (příloha č. 

1 zákona o ochraně ovzduší) 

3.5.8.  Kadmium 

Kadmium Cd patří do skupiny těžkých kovů. Uplatňuje se jako přísada do různých slitin, 

na výrobu galvanických článků nebo jako stabilizátor při výrobě plastů (PVC). (Benczko et 

al., 1998, www.arnika.org) 

Do těla se může dostat několika cestami, buď společně s malými částicemi prachu 

dýchacími cestami nebo zažívacím traktem při polykání hlenů. Jedná se o mimořádně 

kumulativní jed. Přijaté Cd se z organismu vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně, většina 

se koncentruje především v ledvinách a v menší míře v játrech. (www.arnika.org) 

Imisní limit Cd pro celkový obsah znečišťující látky obsažený v částicích PM10  

vyhlášený pro ochranu zdraví lidí je stanoven ve výši 5 ng.m
-3 

v jednom kalendářním roce. 

(příloha č. 1 zákona o ochraně ovzduší) 

3.5.9. Nikl 

Nikl Ni je stříbřito-bílý kov, v prostředí se vyskytuje přirozeně a poměrně hojně. Nalézáme 

ho v půdě, vodě, potravinách. Používá se například při výrobě nerezové oceli, nejčastěji 

v kombinaci s železem, mědí, chromem, hliníkem a zinkem. (Benczko et al., 1998, 

www.arnika.org) 

Niklový prach způsobuje podráždění očí, nosu a krku. Jeho dlouhodobější vdechování 

může vést k rozvinutí akutní chronické bronchitidy, snížení funkce plic, ale i k propuknutí 

rakovinového onemocnění. (www.arnika.org) 

Imisní limit Ni pro celkový obsah znečišťující látky obsažený v částicích PM10  vyhlášený 

pro ochranu zdraví lidí je stanoven ve výši 20 ng.m
-3

. (příloha č. 1 zákona o ochraně 

ovzduší) 



Alena Holmanová: Znečištění  ovzduší – nárůst alergických onemocnění v Ostravě - Radvanicích 

2013  16 

3.5.10.  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Další skupinu ZL tvoří polycyklické aromatické uhlovodíky – PAU. Znečištění nejvíce 

ovlivňují látky se čtyřmi až sedmi benzenovými jádry v molekule. (Obroučka, 2003) 

PAU se v ovzduší vyskytují jako emise vzniklé nedokonalým spalováním  tuhých paliv při 

výrobě tepelné a elektrické energie, dále jsou to emise z automobilového provozu 

a některých průmyslových technologií – výroba železa, koksu, zpracování ropy a dehtu. 

(Benczko, 1988)  

Obroučka (2003) uvádí, že PAU mají schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním 

prostředí. Lze je označit za typické představitele perzistentních organických polutantů 

(POPs), které lze vyjádřit jako sumu PAU. Tyto látky mají výraznou schopnost vázat se na 

pevných sorbentech nebo částicích prachu i v živých organismech (schopnost 

bioakumulace). Významnou vlastností PAU je schopnost tvořit další sloučeniny. Jedním 

z nejvíce sledovaných PAU je benzo(a)pyren B(a)P. (www.irz.cz) 

B(a)P patří mezi nejsledovanější organické látky znečišťující ovzduší. Jde o látku s velmi 

negativními dopady na zdraví lidí i dalších živých organismů. Je obsažen ve výfukových 

plynech, vzniká při spalování uhlí, ale také jiných organických materiálů včetně dřeva či 

tabáku. Jeho větší množství lze nalézt i v pečených a grilovaných potravinách. B(a)P má 

mutagenní a karcinogenní vlastnosti, ohrožuje zdravý vývoj plodu. (www.irz.cz, 

www.ucebnice3.enviregion.cz) 

Imisní limity B(a)P jsou stanoveny jako celkový obsah znečišťující látky v PM10  

vyhlášené pro ochranu zdraví ve výši 1 ng.m
-3

 za jeden kalendářní rok. (příloha č. 1 

zákona o ochraně ovzduší) 

3.5.11.        Troposférický ozon 

Sloučenina O3 byla poprvé popsána v Basileji v roce 1839 svým objevitelem 

Schönbeimem jako ozon (z řečtiny -  zapáchající). (Herčík, Dirner, 2007) 

Ozon lze označit za sekundární ZL v ovzduší, nemá vlastní emisní zdroj, vzniká 

v troposféře celou řadou fotochemických reakcí, nejčastěji společně s oxidy dusíku a VOC 

pocházejících z dopravy. (Hůnová, Janoušková, 2004) 

V přízemní vrstvě atmosféry troposféře v menší míře vzniká fotolýzou kyslíku, převážná 

část ale vzniká fotolýzou NO2 a následnou oxidací atmosférického kyslíku: 

NO2 + hυ (280-430 nm) → NO + O
. 

O
.
 + O2 + M → O3 + M                

Ozon jako ukazatel především fotochemického smogu je monitorován z důvodu jeho 

účinků na lidské zdraví, živočichy, vegetaci, materiály a konstrukce. Jeho účinky na lidské 

zdraví jsou popsány jako dráždění dýchacích cest, očí, kašel a bolesti hlavy, při 

dlouhodobém působení může dojít ke změnám plicní tkáně, předčasné úmrtnosti, 
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karcinogenním a genotoxickým účinkům. (Herčík, Dirner, 2007, Hůnová, Janoušková, 

2004) 

Imisní limit troposférického ozonu pro ochranu zdraví lidí je stanoven jako maximální 

denní osmihodinový průměr ve výši 120 µg.m
-3 

a dále jako maximální denní 

osmihodinový průměr, který se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů 

počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu, ve výši 120 µg.m
-3

. 

Plnění tohoto limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky, překročeno 

může být 25 x. (příloha č. 1  zákona o ochraně ovzduší) 

3.5.12.       Dioxiny 

Dioxiny vznikají pouze antropogenní činností.. Pod souhrnným názvem dioxiny jsou 

uváděny dvě skupiny látek plným názvem polychlorované dimenzo-p-dioxiny 

a polychlorované dibenzofurany (PCDD a PCDF), které zahrnují 210 látek, z nichž se 

sleduje 17 nejvíce nebezpečných pro lidské zdraví. (www.arnika.org) 

Dioxiny vznikají jako vedlejší produkt v chemickém průmyslu, papírenství a textilním 

průmyslu při práci s chlórem. Hlavními zdroji úniků dioxinů jsou dnes spalovací procesy. 

Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, ke 

změnám endokrinního systému a reprodukčních funkcí. Je prokázán také jejich vliv na 

snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). 

Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. Do lidské potravy se dostávají 

prostřednictvím potravních řetězců, přičemž nejvýznačnější cesta vede přes vodní 

ekosystémy do rybího masa. Váží se i na prachové částice. (www.arnika.org) 

Pro dioxiny nejsou zákonem o ochraně ovzduší stanoveny specifické imisní limity, 

přílohou č. 4 tohoto zákona je však pro tyto látky stanovena povinnost činit jednorázové  

měření emisí  u zákonem definovaných stacionárních zdrojů. (zákon o ochraně ovzduší) 

3.6.  ZHODNOCENÍ ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA OSTRAVSKU 

Ostrava patří k nejhůře postiženým oblastem České republiky. Dnů, kdy je překračován 

zákonem povolený limit polétavého prachu v ovzduší, neustále přibývá. Nejhorší jsou dny 

s inverzní povětrnostní situací, kdy jsou tyto limity mnohonásobně překračovány. 

(www.chmi.cz) 

3.6.1.  Zdroje znečištění ovzduší v Ostravě  

Studie „Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší“, 

zpracovaná ZU Ostrava v roce 2008-2009 měla za cíl popis imisní a emisní situace na 

území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst a dálkového přenosu z Polska. 

Z výsledků studie vyplynulo, že: 

 zhoršená imisní situace částicemi PM10 je způsobena kombinací průmyslových 

zdrojů, dopravy a lokálních topenišť,  
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 největším zdrojem NO2 je doprava, 

 největším zdrojem SO2, B(a)P a As jsou zvláště velké a velké zdroje znečišťování 

(90%), místně lokální topeniště, 

 převážně v zimním období při smogových situacích dochází k přenosu škodlivin 

z Polska. (www.dychamproostravu.cz) 

3.6.2. Smog 

Zejména v zimních měsících se v regionu často vyskytuje teplotní inverze počasí, která je 

společně s charakteristickou tlakovou výší a nízkou rychlostí větru příčinou velké 

kumulace škodlivin v ovzduší – vzniká jev, kterému se říká smog. Obecným označením 

smogu je chemické znečištění atmosféry látkami, které se v ní přirozeně nevyskytují. 

Označení bylo převzato z anglického jazyka, a to spojením slov smoke – kouř a fog – 

mlha. (Hůnová, Janoušková, 2004) 

Rozlišují se dva typy smogu, londýnský a losangeleský. Londýnský (zimní smog, 

redukční) odpovídá původnímu významu pojmu smog, je směsí mlhy a kouře a  obsahuje 

zejména oxid siřičitý, oxidy dusíku a polétavý prach, které jsou typickými produkty 

spalování uhlí. Losangeleský smog (fotochemický, oxidační nebo letní) naproti tomu 

neobsahuje mlhu ani kouř. Jeho vznik je typický za horkých letních dnů a má původ 

především ve výfukových plynech automobilů. (Obroučka, 2003) 

3.6.3.  Popis emisní a imisní situace ve městě – vlastní analýza 

Pro popsání emisní situace ve městě Ostrava byly použity údaje z databáze REZZO 

a Integrovaného registru znečištění (IRZ). V grafech č. 2 – č. 5 jsou uvedeny hodnoty 

emisí hlavních znečišťujících látek v okrese Ostrava – město, a to za roky 2000 – 2010, 

zpracované dle databáze REZZO 1, REZZO 2, REZZO 3, údaje dle databáze REZZO 4 

jsou uvedeny pouze pro MSK. Hodnoty všech uvedených ZL jsou udány v tunách/rok. 

 

Graf č.2: Přehled ZL dle REZZO 1, Ostrava – město 2000-2010, zdroj: www.chmi.cz, vlastní zpracování 
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Z grafu č. 2 vyplývá, že produkce TZL z velkých stacionárních zdrojů od roku 2000 klesá,  

pouze v roce 2003 došlo k mírnému nárůstu na 2997 t/rok, nejmenší hodnoty TZL dosáhly 

v roce 2009, a to 1477 t/rok. Největší podíl ZL zaujímá oxid uhelnatý, největší produkce 

byla zaznamenána v roce 2007, a to 78713 t/rok, nejmenší pak v roce 2009, a to 39862 

t/rok. 

Graf č.3: Přehled ZL dle REZZO 2, Ostrava - město 2000 – 2010, zdroj: www.chmi.cz, vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že produkce TZL ze středních zdrojů má klesavou tendenci, největší 

hodnoty byly naměřeny v roce 2002, a to 44 t/rok, nejmenší hodnotu dosáhla v roce 2006, 

a to 6 t/rok. I u ostatních látek lze sledovat klesavou tendenci, pouze u látky NOx lze 

sledovat mírný nárůst, největší pak v roce 2008, a to 97 t/rok. Nejrapidnější úbytek lze 

pozorovat u oxidu uhelnatého. 

Graf č.4: Přehled ZL dle REZZO 3 , Ostrava - město 2000 – 2010, zdroj: www.chmi.cz, vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 4 vyplývá, že produkce všech ZL z malých zdrojů má naopak mírně stoupavou 

tendenci, 50% nárůst lze sledovat u TZL, a to z 74 t/rok v roce 2000 na hodnotu 145 t/rok 

v roce 2007, u VOC došlo k nárůstu z 91 tun/rok v roce 2000 na 166 t/rok v roce 2010. 

O více než 50% stoupla i produkce oxidu uhelnatého z původních 397 t/rok v roce 2000 na 

827 t/rok v roce 2010. 
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Graf č. 5 : Přehled ZL dle REZZO 4, MSK 2000-2010, zdroj: www.chmi.cz, vlastní zpracování 

 

Graf č. 5 znázorňuje přehled ZL pocházejících z mobilních zdrojů, hodnoty jsou dostupné 

pouze pro celý MSK. Největší úbytek lze sledovat u oxidu uhelnatého, hodnoty v roce 

2010 dosahovaly 28722 t/rok, v roce 2010 byly o 50% nižší, a to 12027 t/rok. Z výše 

uvedených grafů vyplývá, že největšími producenty TZL dle databáze REZZO 1 – 4 jsou 

velké a malé stacionární zdroje, největším producentem NOx jsou mobilní zdroje. 

V grafech č. 6 až č. 13 jsou dále uvedeny přehledy hlavních ZL vypuštěných do ovzduší 

v okrese Ostrava – město podle původu zdrojů znečištění, a to za roky 2008 – 2011. 

Množství všech ZL je uvedeno v kg/rok. Nejčastějšími původci ZL v okrese Ostrava – 

město dle IRZ jsou ArcelorMittal Ostrava, a.s., BorsodChem MCHZ, ČEZ, a.s., Dalkia 

ČR, a.s., Evraz Vítkovice Steel, a.s. a OKD, OKK, a.s. 

Graf č.6 : Zdroje SO2, zdroj: www.irz.cz 

 

 

Graf č. 7: Zdroje NOx, zdroj:www.irz.cz 
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Graf č. 8 : Zdroje CO, zdroj: www.irz.cz 

 

 

 

Graf č. 9: Zdroje PM10, zdroj: www-irz.cz 

 

 

 

Graf č. 10: Zdroje Benzenu, zdroj: www.irz.cz 

       

 

Graf č. 11 : Zdroje Olova a jeho sloučenin vyjádřených jako Pb, zdroj: www.irz.cz          
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Graf č. 12: Zdroje Arsenu a jeho sloučenin vyjádřených jako As, zdroj: www.irz.cz 

 

Graf č. 13: Zdroje PAU, zdroj : www.irz.cz 

        

 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že největším znečišťovatelem ovzduší v okrese Ostrava – 

město je společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s., a to u látek SO2, NOx, CO, PM10, Pb, As 

a PAU. Pouze u látky Benzen je v okrese Ostrava – město největším znečišťovatelem 

společnost BorsodChem MCHZ, a.s. 

3.6.4.  ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. (AMO) je největší hutní komplex v ČR. Roční kapacita výroby 

společnosti je 3 miliony tun oceli. Výrobní činnost je zaměřena na výrobu a zpracování 

surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. (www.arcelormittal.com) 

AMO sídlí v jižní části města Ostravy v Kunčicích nad Ostravicí. V těsném sousedství leží 

i městský obvod RaB. Vzdušnou čarou je území obvodu vzdáleno od sídla ocelářské 

společnosti cca 1,5-3 km ve směru kouřové vlečky emisí pocházejících z AMO, viz. 

obrázek  č. 6. 
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Obrázek č. 6 : Satelitní mapa vzájemné polohy RaB a AMO, zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování 

 

V prosinci 2007 byla pro účely posouzení zdravotních rizik na území městského obvodu 

RaB, vzniklých provozováním zdrojů znečišťování ovzduší společnosti AMO, Katedrou 

ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství, 

VŠB - TU Ostrava zpracována „Rozptylová studie Radvanice a Bartovice“, která měla za 

cíl „Modelování rozptylu znečišťujících látek na území městského obvodu Radvanice a 

Bartovice“. Posuzovány byly všechny zdroje znečišťování ovzduší provozované 

společností AMO, všechny relevantní průmyslové zdroje znečišťování ovzduší, lokální 

topeniště a silniční doprava. Modelování bylo prováděno pro tyto znečišťující látky: 

 Suspendované částice vyjádřené jako PM10 

 Suspendované částice vyjádřené jako PM2,5 

 Oxid dusičitý NO2 

 Benzo(a)pyren B(a)P 

 Arsen As      

Výsledky modelovaní pro území Radvanic jsou uvedeny v tabulce č. 2 , u částic prachu 

frakce PM10 a PM2,5 jsou výsledky měření obdobná, proto jsou uvedena v jedné části 

tabulky. 

Tabulka č.2 : Výsledky modelování ZL na území RaB, zdroj: Jančík et al., 2008 

zdroj PM10, PM2,5 B(a)P As NO2 

AMO 20-40    µg.m
-3 

     2-12 µg.m
-3 

    13   µg.m
-3 

6,5-10 µg.m
-3 

Ostatní zdroje        0,5 µg.m
-3 

 0,2-0,3 µg.m
-3 

1,3-1,8µg.m
-3 

   0,2 µg.m
-3 

Doprava      3-5  µg.m
-3 -                 - 

  20   µg.m
-3 

Lokální topeniště      3-6  µg.m
-3 

      0,3 µg.m
-3 

0,15-0,3µg.m
-3 

  0,7  µg.m
-3 

AMO 
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Z uvedených hodnot jasně vyplývá, že společnost AMO má na území RaB dominantní vliv 

na celkovou imisní situaci uvedených ZL, nelze však pominout vliv dopravy. 

 

AMO provozuje několik závodů, které jsou významnými zdroji znečištění ovzduší. 

Z databáze údajů zveřejněných ČHMÚ jsou pak následně sestaveny grafy emisí TZL, PAU 

a As pocházejících z jednotlivých závodů za rok 2010, jednotlivé látky jsou v grafech 

uvedeny v t/rok. 

Graf č. 14:  Zdroje AMO - TZL, zdroj: www.chmi.cz, vlastní zpracování 

    

Z  grafu č. 14 je zřejmé, že největším zdrojem TZL je Závod 12 – Vysoké pece, menší 

podíl mají Závody 10 – Koksovna a Teplárna. 

Graf. č. 15: Zdroje AMO – PAU, zdroj: www.chmi.cz, vlastní zpracování 

               

Z grafu č. 15 je zřejmé, že největším zdrojem PAU je Závod 10 – Koksovna a Závod 12 – 

Vysoké pece. 

Graf č. 16: Zdroje AMO – Arsen, zdroj:www.chmi.cz 
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Z grafu č. 16 je patrné, že největším zdrojem As je  Závod 12 – Vysoké pece, menší podíl 

zaujímají Závody 13 – Ocelárna a Teplárna.  Ze všech tří grafů je evidentní, že největšími 

zdroji společnosti AMO znečišťující ovzduší jsou: Závod 12 – Vysoké pece, Závod 13 – 

Ocelárna a Teplárna. 

3.6.5. Měření kvality ovzduší ve vymezeném území 

Za účelem podrobnějšího posouzení vlivu lokálních topenišť, vlivu průmyslových zón, 

vlivu dopravy a také plošného mapování konkrétních lokalit, průmyslových oblastí, 

ekologických zátěží či přesnějšího zjištění zdrojů znečištění si statutární město Ostrava 

pronajalo imisní vozidlo ZÚ Ostrava na dobu 100 měřicích dnů. Měření se uskutečnilo od 

října 2012 do března 2013 a probíhalo v lokalitách Radvanice a Bartovice, Přívoz a dále 

podle aktuálních potřeb města. (www.dychamproostravu.cz) 

V období od 22.10.2012 do 26.2.2013 proběhlo měření imisního vozidla na území RaB, v 

příloze č. 4 je zachyceno měření imisního vozu na ulici Hviezdoslavova 565/29 v Ostravě 

– Radvanicích. 

Vyhodnocovány byly částice polétavého prachu o velikosti PM10 a benzo(a)pyren. Tabulky 

č. 3 a č. 4 ukazují přehledy měřených lokalit, dny měření, nejmenší a největší naměřené 

koncentrace v daném intervalu měření. 

Tabulka č.3 : Hodnoty koncentrací PM10 v lokalitě RaB, zdroj: ZÚ Ostrava, www.dychamproostravu.cz, 

vlastní zpracování 

Měřená  lokalita Interval 

měření 

2012/2013 

Hodnoty koncentrací PM10 

v µg.m
-3

 

Počet dnů překročení 

limitu pro PM10  

50 µg.m
-3

 

U Garáží 630/18 22.10. - 4.2. 10 - 78 5 

Újezdní 558/15 25.10. - 28.10. 13 - 47 0 

Těšínská 369/484 26.11. – 26.2. 53 - 110 5 

Hviezdoslavova 

565/29 

20.11. – 19.2. 48 - 168 10 

Podlesní 771/2 22.11. – 11.2. 23 - 86 6 

Bémova 135/13 29.11. – 25.2. 14 - 79 3 

 

Největší hodnoty PM10 byly naměřeny ve vilové čtvrti části Radvanice na ulicích Těšínská 

a Hviezdoslavova. Imisní limit byl překročen po dobu 29 dnů z celkem 44 měřících dnů. 
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Tabulka č. 4 : Hodnoty koncentrací B(a)P v lokalitě RaB, zdroj: ZÚ, www.dychamproostravu.cz, vlastní 

zpracování 

Měřená  lokalita Měření ve 

dnech 

Hodnoty koncentrací 

B(a)P v µg.m
-3

 

U Garáží 630/18 23.10.2012 

31.01.2013 

8,7 

1,3 

Újezdní 558/15 27.10.2012 3,6 

Těšínská 369/484 27.11.2012 0,21 

Hviezdoslavova 

565/29 

21.11.2012 

14.02.2013 

26 

14 

Podlesní 771/2 23.11.2012 

06.02.2013 

17 

12 

Bémova 135/13 30.11.2012 9 

 

Koncentrace B(a)P ve všech měřených lokalitách RaB značně převyšují zákonem 

stanovený limit ve výši 1 µg.m
-3

, největší koncentrace B(a)P byly naměřeny na ulici 

Hviezdoslavova, Podlesní, Bémova a U Garáží, viz. tabulka č. 4. 

I při měření v jiných lokalitách byly zjištěny hodnoty, které mnohonásobně překračují 

povolené imisní limity. Pro srovnání se zájmovým územím jsou zde uvedeny hodnoty 

naměřené v lokalitě Přívoz v období 15. až 21.1.2013.  

 

naměřené hodnoty pro PM10 

 ulice Na Náhonu 1139/40      59 – 148 µg.m
-3

 

 ulice Slovenská 1103/4          85 – 164 µg.m
-3

 

naměřené hodnoty pro B(a)P 

 ulice Jungmannova 349/3      48 µg.m
-3

 

 ulice Slovenská 1103/4          36 µg.m
-3

 

 ulice Kosmova 11                  31 µg.m
-3                             

(ZÚ, www.dychamproostravu) 

Imisní limit pro PM10 byl v této lokalitě překročen po dobu 15 dnů z celkem 20 měřících 

dnů, imisní limit 1 µg.m
-3

 pro B(a)P byl mnohonásobně překročen ve všech měřených 

lokalitách Přívozu. Podrobnější zpráva ZÚ Ostrava bude zpracována v průběhu roku 2013, 

proto zde nejsou zhodnoceny veškeré naměřené údaje. (ZÚ, www.dychamproostravu.cz) 

 

 

 

 

 

 



Alena Holmanová: Znečištění  ovzduší – nárůst alergických onemocnění v Ostravě - Radvanicích 

2013  27 

4.   REAKCE LIDSKÉHO ORGANISMU NA ZNEČIŠTĚNÍ 

OVZDUŠÍ 

V této části bakalářské práce jsou popsány účinky těch ZL, které byly v praktické části 

vyhodnoceny jako nejrizikovější pro zdraví obyvatel ve vymezeném území, tj. smog, 

prachové částice, benzo(a)pyren a arsen. Zároveň zde budou k jednotlivým ZL uvedeny 

výsledky studie Zdravotního ústavu Kolín „Hodnocení zdravotního rizika znečištění 

ovzduší částicemi PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenem a arsenem v městské části města Ostravy 

BARTOVICE a RADVANICE“, která byla zpracována v roce 2008. 

4.1. VLIV SMOGU 

Vliv znečištění ovzduší na zdraví lidského organismu lze popsat mnohými způsoby, 

rozhodující je koncentrace látky, délka působení, způsob expozice a fyziologické 

parametry. (Braniš, Hůnová, 2009) 

Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a 

respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, při častém opakování smogových 

situací vede ke snížení délky života. Smogem jsou ohroženy především malé děti a starší 

lidé, těhotné ženy, alergici, astmatici, cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, 

toxikomani a lidé se sníženou imunitou. (Schallerová, 2012, Šrám, 2011) 

Pro ochranu zdraví lidí byl zaveden „smogový varovný a regulační systém“ (SVRS), jeho 

provoz je řízen regulačními řády. Tabulka č. 5 ukazuje přehled signálů SVRS v zimním 

období 2010/2011 a 2011/2012, které byly vyhlášeny pro území Ostravska – Karvinska a 

dále přehled signálů v zimním období 2012/2013, které byly vyhlášeny pro aglomeraci 

Ostrava/Karviná/Frýdek – Místek bez Třinecka. (www.chmi.cz) 

 

 

Tabulka č.5: Přehled signálů SVRS v sezónách 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013, vyhlášených pro 

částice PM10 , zdroj: Ing. Radomír Štěrba, Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 

Ostrava, vlastní zpracování 

Ostravsko – Karvinsko Signál upozornění Signál regulace 

zimní období 2010/2011 22.12.2010 -  26.12.2010 

29.12.2010 - 01.01.2011 

11.01.2011 -  13.01.2011 

27.01.2011 - 03.02.2011 

15.02.2011 - 21.02.2011 

23.02.2011 - 06.03.2011 

15.03.2011 - 18.03.2011 

Celkem 43 dnů 

03.12.2010 - 10.12.2010 

22.12.2010 - 26.12.2010 

28.01.2011 - 03.02.2011 

17.02.2011 - 20.02.2011 

24.02.2011 - 02.03.2011 

 

 

Celkem 30 dnů 
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zimní období  2011/2012 31.10.2011 - 21.11.2011 

20.12.2011 - 23.12.2011 

27.01.2012 - 16.02.2012 

04.03.2012 - 09.03.2012 

23.03.2012 - 25.03.2012 

Celkem 56 dnů 

01.11.2011 -  11.11.2011 

12.11.2011 - 17.11.2011 

20.12.2011 - 22.12.2011 

28.01.2012 - 02.02.2012 

03.02.2012 - 16.02.2012 

Celkem 41 dnů 

Aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek – 

Místek bez Třinecka 

Signál smogové situace Signál regulace 

zimní období 2012/2013 21.10.2012 - 24.10.2012 

15.11.2012 – 22.11.2012 

09.12.2012 – 10.12.2012 

22.12.2012 – 24.12.2012 

15.01.2013 – 18.01.2013 

21.01.2013 – 28.01.2013 

14.02.2013 – 18.02.2013 

24.02.2013 – 27.02.2013 

Celkem 38 dnů 

17.02.2013 – 18.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 2 dny 

Od září roku 2012, kdy vešel v platnost zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, byly 

signály upozornění a regulace změněny na signál smogové situace a signál regulace. 

Pokles počtu vyhlášených signálů regulace v sezoně 2012/2013 je způsoben změnou 

v podmínkách vyhlášení. (www.chmi.cz) 

4.2.  VLIV PRACHOVÝCH ČÁSTIC  

Chemické složení a velikost prachových částic se mění v čase a je závislé na různých 

zdrojích emisí. Jako indikátor pro ochranu zdraví se většinou stanoví částice o velikosti 

PM10, v současnosti velký význam mají především částice o velikosti PM2,5. Na tyto 

nejmenší částice se váží komplexní směsi obsahující např. B(a)P. (Šrám, 2011) 

Účinek prachu a prachových částic na organismus je závislý na složení, tvaru a velikosti 

částic. Větší částice sedimentují velmi rychle a do dýchacích cest se nedostanou. Částice, 

jejichž velikost je mezi 100 – 10 µm, jsou většinou zachyceny v horních cestách 

dýchacích, částice menší než 10 µm pronikají do dolních partií dýchacích cest. (Obroučka, 

2003, Rychlíková, 2009) 

Obrázek č. 8 prezentuje vstup prachových částic o velikosti PM10, PM2,5 a PM1 do 

dýchacích cest a jejich postupné usazování podle jejich velikosti. ( www.arnika.org)     
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Obrázek č. 8: Vstup prachových částic do dýchacích cest, zdroj: www.arnika.cz 

Inhalace prachových částic dráždí sliznice dýchacího ústrojí. Zvyšuje riziko vzniku infekcí, 

při dlouhodobém působení má negativní vliv na dýchací a kardiovaskulární systém. U dětí 

i dospělých pak může dojít k různým reakcím organismu – alergii. (www.bez-alergie.cz) 

4.2.1.  Astma a respirační alergie 

Astma je nejčastější chronické onemocnění plic především v dětském věku.  Společně 

s respiračními alergiemi je astma důsledkem alergických reakcí. (Špičák, 2011) 

Alergickou reakci lze pospat jako nepřiměřenou reakci imunitního systému na vnější 

podnět - alergen. Odezvou imunitního systému  je tvorba histaminu a jeho následné 

vyplavování do organizmu. (Špičák, 2011, Teřl, Rybníček, 2008) 

Spouštěcí podněty alergických reakcí mají svůj původ také v životním prostředí a 

způsobech života. Během posledních let dochází k vzestupu počtu alergických pacientů. 

Tento nárůst si lze vysvětlit: 

 změnami v kvalitě bydlení (zateplení, systém větrání, podlahové krytiny – koberce) 

 vzestupem kuřáctví a expozici dětí tabákovému kouři 

 vzestupem znečištění životního prostředí  (Pohunek, 2009, Špičák, 2011, Teřl, 

Rybníček, 2008) 

Mezi hlavní příznaky počínající alergie patří otoky a svědění očí, vlhkost, opuchlost, 

bolestivost, zarudlost očí. U nosu pak především kýchání, ucpání, rýma, tlak v nosních 

dutinách, svědění a krvácivost. Podružnými příznaky jsou bolesti hlavy, sípavý kašel, 

bolest ucha, krku, celková únava a nechutenství. (Špičák, 2011, Teřl, Rybníček, 2008) 
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Rozlišit lze tato alergická onemocnění: 

 alergická rýma – lze popsat jako působení alergenu na imunitní buňky v nosní 

sliznici a horních cestách dýchacích. Mezi příznaky patří hojná vodnatá sekrece, 

svědění a kýchání a pocit ucpaného nosu, viz obrázek č. 9 (Markvart, 1998, 

www.bez-alergie.cz)  

 

                    
     Obrázek č. 9: Alergická rýma, zdroj:www.zbynekmlcoch.cz 

 alergické astma – lze popsat jako chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. 

Průdušky jsou postiženy neinfekčním, alergickým zánětem, který vyvolává jejich 

stažení, otok sliznice a nadměrnou tvorbu hlenu. Takto vzniklé zúžení průdušek 

vede ke ztíženému dýchání, výdechové dušnosti, sípání, pocitům tíže na hrudi, 

suchému dráždivému kašli, který se objevuje zejména po námaze anebo v noci. 

(Markvart, 1998, Teřl, Rybníček, 2008) Obrázek č. 10 prezentuje stěnu průdušky 

při probíhajícím astmatickém záchvatu. 

 

         

Obrázek č. 10: Stěna průdušky při astmatickém záchvatu, zdroj: MUDr.Alexandra Bartošová, alergoložka 

pro děti a dorost  
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 atopická dermatitis – lze ji popsat jako dědičný sklon k rozvoji alergických 

onemocnění. Mezi tato onemocnění patří: atopický ekzém, alergický zánět 

spojivek. (Markvart, 1998,  www.bez-alergie.cz)  

Rozvinutou alergickou reakci prezentuje obrázek č. 11. 

 

Obrázek č. 11 : Alergická reakce, zdroj: autorská fotografie  

Za ohroženou skupinu náchylnou k alergickým onemocněním lze označit především malé 

děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí. 

(Špičák, 2011, Teřl, Rybníček, 2008) 

Z výsledků ZÚ Kolín vyplývá, že v roce 2005 společnost AMO mohla zavinit produkcí 

emisí PM10 celkem 6 úmrtí obyvatel RaB, 1 úmrtí mohlo být způsobeno nádorem plic 

v důsledku vdechování karcinogenních látek a 1,5 kardiovaskulárního onemocnění 

vedoucího k hospitalizaci. Dopad ročních koncentrací PM10 ze zdrojů  AMO na obyvatele 

RaB ukazuje  obrázek č.12, z něhož je zřejmé, že většina obyvatel obvodu RaB žije na 

území, kde je překračován dlouhodobý imisní limit PM10. (Jančík et al., 2007, Rychlíková, 

2009) 
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Obrázek č. 12: Průměrné roční koncentrace PM10 zdrojů AMO, zdroj: Jančík et al., 2008 

4.3.  VLIV BENZO(A)PYRENU  

B(a)P je látkou obecně nebezpečnou pro životní prostředí i pro zdraví člověka. Jeho 

nebezpečnost je dána tím, že je velmi stabilní a může se šířit na velmi dlouhé vzdálenosti. 

Za nejzávažnější vliv B(a)P na zdraví lze jednoznačně označit jeho toxicitu, karcinogenitu 

a mutagenitu. (www.irz.cz) 

Benzo(a)pyren lze přijímat dýchacím ústrojím nebo prostupem pokožkou. Expozice může 

způsobit:  

 riziko onemocnění rakovinou při vdechování velmi jemných částic, obsažených 

např. v dýmu nebo v cigaretovém kouři, 

 podráždění až popálení kůže, 

 při příjmu potravou může způsobit rakovinu zažívacího traktu, 

 má negativní dopad na plodnost mužů, porodní váhu novorozenců a může ovlivnit 

růst plodu. (www.irz.cz) 

Z výsledků ZÚ Kolín vyplývá pro obyvatele území RaB, že všichni obyvatelé obvodu žijí 

na území, kde je překračován imisní limit pro B(a)P a jsou vystaveni karcinogennímu 

zdravotnímu riziku spojenému s inhalací benzo(a)pyrenu v neúnosné míře. (Rychlíková, 

2009) 

http://www.nebenadostravou.cz/_files/image/obrazky/pm10amo.p
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Dopad ročních koncentrací B(a)P ze zdrojů AMO na obyvatele RaB prezentuje obrázek č. 

13. 

 

Obrázek č. 13: Průměrné roční koncentrace B(a)P ze zdrojů AMO, zdroj: Jančík et al., 2008 

4.4.  VLIV ARSENU 

As lze označit za karcinogenní a mutagenní látku, člověkem je  přijímán ze 70% potravou, 

29% je obsaženo v pitné vodě a 1% ve vzduchu.  

Arsen způsobuje: 

 rakovinu plic a kůže 

 zvyšuje pravděpodobnost nádorů jater, ledvin a močového měchýře, 

 vysoké expozice As poškozují buňky nervového systému, jater, ledvin, žaludku,          

střev a pokožky, 

 inhalační expozice se projevuje bolestí v krku a podrážděním plic 

(www.arnika.org, www.irz.cz) 

Z výsledků ZÚ Kolín pro obyvatele RaB vyplývá, že velká část obyvatel RaB žije v 

hraničním riziku onemocněním nádorem z dlouhodobého působení arsenu. Toto riziko 

souvisí se znečišťováním ovzduší ArcelorMittalem, z menší části pak z jiných zdrojů. 

Obrázek č. 14 pak prezentuje dopad ročních koncentrací As na obyvatele RaB. 

 

http://www.nebenadostravou.cz/_files/image/obrazky/bapamo.p
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Obrázek č. 14: Průměrné roční koncentrace As ze zdrojů AMO, zdroj: Jančík et al., 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nebenadostravou.cz/_files/image/obrazky/asamo.p
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5. NÁRŮST ALERGICKÝCH REAKCÍ V OSTRAVĚ – 

RADVANICÍCH 

Alergická onemocnění a astma jsou jednou z nejčastějších chronických nemocí. V České 

republice žije v současnosti asi 25 % alergiků, z toho 16 % trpí alergicku rýmou, 10 % trpí 

atopickým ekzémem a 8 % astmatem. Přibližně 120 tisíc astmatických dětí je mladších 14 

let. (Šrám, 2011, www.szu.cz) 

Nemocnost dětí, jako důsledek zhoršení kvality ovzduší, je dnes stále aktuálnějším 

tématem. Podle periodicky opakovaného šetření prevalence alergií vzrostl počet 

alergických dětí téměř dvojnásobně: ze 17 % v roce 1996 na 32% v roce 2006. 

Nejčastějším onemocněním je alergická rýma a atopický ekzém. Obě tyto alergie činí přes 

polovinu všech diagnostikovaných alergických onemocnění. Graf č. 17 prezentuje 

porovnání vývoje alergických onemocnění v MSK od roku 2006 do roku 2011. 

Graf č. 17 : Vývoj alergických onemocnění v MSK za roky 2006 – 2011, zdroj: www.szu.cz, vlastní 

zpracování 

 

Pozornost široké veřejnosti poutá již několik let především městský obvod RaB. V tomto 

území na jihovýchodě Ostravy dochází řadu let k nárůstu alergických onemocnění. 

5.1. NEMOCNOST DĚTÍ V RADVANICÍCH 

RaB mají na svém území jedno dětské středisko, kde od roku 1984 vykonává svou praxi 

pediatrička MUDr. Eva Schallerová. Pediatrička uvádí, že nemocnost dětí v obvodě byla 

vždy vysoká, většinou se jednalo o běžné respirační obtíže jako jsou angíny, záněty 

nosohltanu, průdušnice a záněty hrtanu. Nemoci měly obvyklé průběhy. V posledních 

letech se záněty ale „stěhují“ více do dolních dýchacích cest, jsou mnohem častější 

a z medicínského hlediska naprosto nepředvídatelné, narůstají závažné stavy a komplikace 

hlavně u těch nejmenších, kojenců a batolat. (Schallerová, 2012) 

Důsledky působení smogu, které se projevují u dětí a dorostu v RaB, zhodnotila 

pediatrička následovně: 

 vliv na novorozence  - sytá dlouhotrvající žloutenka, zahnisané oči, ucpané oční 

kanálky, ekzémy, nadýmání, kolikovité bolesti bříška, rýma od narození, trvalé 

zahlenění dýchacích cest, dlouhotrvající a opakující se průjmová onemocnění, děti 
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jsou neklidné a ukřičené, délka trvání je 6 týdnů až 3 měsíce. Nejvíce náchylnou 

skupinu dětí tvoří děti narozené v období srpna až prosince 

 vliv krátkodobý  -  způsobuje často opakující se akutní respirační onemocnění 

(nachlazení) zpravidla v období od konce října až do konce února s projevy 

vodnaté, tekoucí rýmy, pálení v očích a v hrdle, dusivý, štěkavý kašel, ekzémy 

a svědění nezakryté kůže, u větších dětí způsobuje únavu až únavový syndrom, 

bolesti hlavy, nespavost, pálení a tlaky za hrudní kostí, pocity deprese 

 vliv střednědobý  -  způsobuje alergie, astma, jedná se o nealergický typ 

astmatu způsobený chemickým znečištěním, začíná již v útlém věku, délka užívání 

kortikoidů je mnohem delší než v jiných oblastech ČR 

 vliv dlouhodobý  -  má vliv na zkracování délky života především u mužů, 

způsobuje kardiovaskulární onemocnění, rakovinu a jiná závažná onemocnění 

(Schallerová, 2012) 

V roce 2007, kdy došlo k největšímu nárůstu alergických onemocnění u dětí v RaB, viz 

graf č. 18, se pediatrička obrátila se svými údaji na odborníka MUDr. Radima Šráma, 

DrSc., českého molekulárního epidemiologa a genetika Ústavu experimentální medicíny 

Akademie věd České republiky (ÚEM AV ČR). 

Graf č. 18 : Křivka vývoje alergických onemocnění v RaB, Zdroj: MUDr. Eva Schallerová, vlastní 

zpracování 

 

V roce 2008 byl následně ÚEM AV ČR spuštěn rozsáhlý výzkum vlivu znečištěného 

ovzduší na zdravotní stav populace, zejména dětí, na studium genotoxicity látek 

přítomných v ovzduší Ostravska a jejich škodlivé účinky na genetický materiál. 

5.2. PROGRAM OSTRAVA 

Program Ostrava byl tvořen projekty AIRGEN (MŽP ČR, čís. SP/1b3/8/08) a AIRTOX 

(MŠMT ČR, čís. 2B08005). První část výzkumu spočívala v „Porovnání nemocnosti dětí 

ve věku 6-15 let z Radvanic (1 středisko, 100 dětí) s dětmi z Prachatic“ (5 středisek, 100 

dětí). Dotazníkové údaje jsou shrnuty v tabulce č.6, dále byly dětem odebírány vzorky 

moče, slin a krve, pediatři poskytli lékařské údaje a výsledky kožních testů. (Schallerová, 

2012, Šrám, 2011) 
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Tabulka č. 6: Dotazníkové údaje při odběru vzorků – srovnání Ostrava versus Prachatice, zdroj: 

Schallerová, 2012,  vlastní zpracování 

Typy onemocnění Ostrava Prachatice 

Respirační infekty ve věku 2-5 let 98 32 

Aktivní astma (posl. 12 měsíců) 75 40 

Astma v kombinaci s atopickým 

ekzémem a s alergickou rýmou 
80 44 

Časnější výskyt astmatu (od věku) 3,4 let 6 let 

Rodinný výskyt sourozenec 60% 26% 

Rodinný výskyt matka 48% 10% 

Rodinný výskyt otec 9% 3% 

Výsledky srovnání ukázaly, že u dětí z Prachatic je příčinou astmatu alergický typ astmatu, 

tedy odpověď na alergen. U dětí z Radvanic byla jako příčina vzniku astmatu stanovena 

reakce na znečištění ovzduší, tedy nealergický typ astmatu. Tento typ je způsoben zejména 

díky vysokým koncentracím B(a)P a virovými infekcemi. (Schallerová, 2012, Šrám, 2011) 

Druhá část výzkumu probíhala v letech 2009-2010, cílem bylo „Srovnání nemocnosti dětí 

žijících na území Radvanic a Bartovic s dětmi z jiných městských obvodů“. 

Pro zjednodušení byly městské obvody rozděleny do čtyř částí – Ostrava – Jih, Ostrava -  

Centrum, Ostrava – Východ a Ostrava – Západ. RaB byly zařazeny do části Ostrava – 

Východ, viz. příloha č. 5. Celkem se výzkumu zúčastnilo deset dětských středisek 

s celkovým počtem 1888 dětí narozených v letech 2001, 2002, 2003 a 2004. Výsledky 

ukázaly, že u dětí z RaB oproti ostatním obvodům dochází již v prvním roce života ke 

zvýšení počtu zánětů dýchacích cest, u dětí předškolního věku pak k vyššímu počtu zánětů 

plic, angín, viróz a střevních infekčních onemocnění a vysoké prevalenci (podíl počtu 

jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci) atopického 

ekzému, alergické rýmy a astmatu. Graf č. 19 znázorňuje prevalenci výskytu onemocnění 

dle rozdělení dětských středisek v Ostravě a graf č. 20 znázorňuje prevalenci onemocnění 

rozdělenou již podle městských obvodů. (Schallerová, 2012, Šrám, 2011) 

Graf č. 19 : Prevalence výskytu onemocnění dle dětských středisek v Ostravě, zdroj: Schallerová, 2012, 

Šrám, 2011, vlastní zpracování 
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Graf. č. 20: Prevalence výskytu onemocnění dle městských obvodů, zdroj: Schallerová, 2012, vlastní 

zpracování 

       
 

Třetí částí byla „Molekulárně – epidemiologická studie“ vlivu znečištěného prostředí na 

lidský organismus s využitím nejnovějších metod genomiky. Studie se zúčastnili městští 

strážníci z Prahy, Karviné a Havířova, úředníci z Ostravy a dobrovolníci z městské části 

Radvanice. Výsledky ukázaly, že největší riziko pro lidské zdraví představují nejen jemné 

prachové částice  PM2,5, ale i PM1 a na ně navázané karcinogenní PAU (k-PAU), zejména 

B(a)P.  

Poslední částí byla studie „In vitro“, která měla za cíl studium mechanismů toxického 

působení látek vázaných na respirabilních prachových částicích. Jak chemická analýza tak 

analýza biologických účinků (genotoxicita, karcinogenní potenciál a mutagenní potenciál) 

ukazují na několikanásobně vyšší toxicitu organických látek vázaných na respirabilní 

prachové částice v RaB. (Šrám, 2012) 

Poznatky programu Ostrava lze shrnout: 

 u dětí z RaB je v prvním roce života diagnostikován více než dvakrát vyšší výskyt 

onemocnění dolních a horních cest dýchacích a virových onemocnění než u dětí 

z jiných oblastí města Ostravy 

 dále je zde zvýšená nemocnost dětí předškolního věku, astma 

 genetické mutace, které jsou zahrnuty v pohlavních buňkách a přenášejí se na 

následující generace 

 vliv k-PAU na výsledky těhotenství – poškození DNA má vliv na snížení porodní 

hmotnosti 

 úmrtnost – kardiovaskulární a nádorová onemocnění 

Současný počet alergických a astmatikých pacientů v RaB je oproti roku 2011 

o 40 % nižší, což prezentuje křivka grafu č. 18 na stránce 36.  K takto dramatickému 

snížení počtu alergiků a astmatiků došlo díky změně zařazování z chronické diagnostiky do 

běžné. Průduškové astma ale dál trápí 37 % dětí, atopický ekzém 36 % dětí  a alergická 

rýma 25 % dětí, které jsou v péči pediatričky v  RaB. 
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Pediatrička MUDr. Eva Schallerová k tomu říká: „ Děti mají stále stejné potíže, užívají 

stále stejné léky, akorát už se tomu oficiálně neříká astma. A protože prach nerespektuje 

hranice, stejný diagnostický problém dřív nebo později čeká i zbytek republiky. Vaší 

pozornosti doporučuji informaci, že za rok 2011 pojišťovny zaplatily více za astmatickou 

léčbu než za léčbu rakoviny.“ (Schallerová, 2013, doslovná citace) 
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6. DISKUZE 

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na vnější podnět - alergen. Někteří lidé 

projevují na alergen takovou citlivost, že ho k vyvolání alergické reakce stačí velice malé 

množství. Je to stejné, jako když na napnutou strunu brnknete prstem. Tímto okamžikem je 

spuštěna celá řada vnitřních mechanizmů, které toto vybuzení doprovázejí. Obvykle mají 

pouze preventivní ochranný charakter - pohotovost. Jedním z těchto mechanizmů je tvorba 

histaminu a jeho vyplavování do organismu. Pokud toto vyplavování překročí určité 

časové hranice, jeho množství v organismu překročí únosnou mez a způsobí následně řadu 

potíží (otoky, zúžení průdušek, poruchy činnosti cév, zvýšenou sekreci hlenu). Průvodními 

jevy jsou průduškové astma, ekzémy, kopřivka, senná rýma.  

V současnosti je za jeden z hlavních alergenů označován smog a prachové částice. Téma 

této bakalářské práce zpracovávám z několika důvodů – žiji od narození v Ostravě, 

konkrétně v městském obvodě Radvanice a Bartovice. Vyrůstala jsem v období, kdy těžba 

a výroba oceli stály na prvním místě a dopady znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel se 

až tolik neřešilo. Také jsem jako dítě nepozorovala na sobě a ani u nikoho v okolí mé 

rodiny jakékoli dopady na zdraví v důsledku znečištěného ovzduší. Anebo jsem si to 

nepřipouštěla. V současnosti mám tři děti, dvě z nich jsou v trvalé péči lékaře specialisty – 

alergologa. U jedné z dcer je již diagnostikováno průduškové astma, druhá je v péči lékaře 

pro časté opakující se vleklé záněty průdušek. Proč mají toto onemocnění? Protože mají 

citlivější dýchací cesty nebo protože žijí poblíž silných zdrojů dopravního nebo 

průmyslového znečištění? Proč se dusí a musí být dokonce hospitalizovány, když 

vyjedeme s rodinou na pobyt mimo území města? Vždyť já jsem tu také žila odmala. 

A tyto problémy nemám.  

Všude je prezentováno, že největším současným problémem jsou emise prachových částic 

a na ně navázané karcinogenní látky. Ty pocházejí nejen z průmyslu a dopravy, ale 

i z lokálních topenišť. Problém prachových částic je v tom, že jsou maličké a gravitace na 

ně působí velmi špatně, proto jsou schopny pohybovat se ve vzduchu i několik týdnů. Nyní 

je již dokázáno, že dlouhodobé působení karcinogenních látek v ovzduší má vliv na vývoj 

různých onemocnění, výsledky těhotenství, kvalitu spermií, genetické mutace, úmrtnost 

a v neposlední řadě právě na výskyt alergických onemocnění u dětí především 

předškolního věku. Imunitní systém a dýchací cesty malých dětí totiž ještě nejsou plně 

vyvinuty, a proto mají často zvyk dýchat ústy. Vzhledem k tomu, že jejich dýchací cesty 

jsou také menší, je větší pravděpodobnost, že se působením dráždidel zablokují. 

Ochrana a čistota ovzduší se sice oproti minulosti výrazně zlepšila – pomohly k tomu 

zákony, které donutily elektrárny odsířit spaliny a velké zdroje znečištění snížit emise. Ale 

stále to nestačí.  

Silniční doprava v našem městě je pouze jedním z negativních faktorů, který má na 

svědomí znečištění ovzduší výfukovými plyny a zátěž hlukem. Tento problém je aktuální 

především v husté městské zástavbě, kde je hojná automobilová doprava. Pro snižování 



Alena Holmanová: Znečištění  ovzduší – nárůst alergických onemocnění v Ostravě - Radvanicích 

2013  41 

emisí z dopravy dnes existuje řada způsobů, mezi něž patří vyšší nároky kladené na kvalitu 

spalovacích motorů, přechod na alternativní paliva (CNG), hybridní automobily, výstavba 

silničních obchvatů mimo obydlené zóny a v neposlední řadě také možnost města zřídit 

tzv. nízkoemisní zóny. 

Co lokální topeniště? Hrají opravdu tak velký vliv při znečišťování ovzduší? Snad. Ale 

není se čemu divit. Stále stoupající náklady na otop nutí obyvatele rodinných domků 

k přechodu zpět na tuhá paliva, kohoutek plynu tak zůstává zavřený. Někteří občané také 

neřeší, co v kotli spálí. Kraj a město se snaží pomocí „kotlíkových“ dotací tuto situaci 

změnit, ale jen čas ukáže, jestli se tato snaha ukáže být přínosnou. 

Průmysl? Výsledky všech dosavadních výzkumů, studií i praktická část bakalářské práce 

prokázaly, že největším původcem znečištění v RaB je především společnost ArcelorMittal 

Ostrava, a.s., hlavními znečišťujícími látkami jsou emise TZL, B(a)P a As. Analýza ZÚ 

Kolín poukázala na to, že obyvatelé RaB žijí na území s překročeným imisním limitem 

pro částice PM10. Více než tři čtvrtiny místních bydlí na území s překročeným limitem 

pro arsen. A všichni čelí vysokým koncentracím rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, čtrnáct 

procent lidí dokonce vdechuje více než desetinásobek zákonem stanoveného imisního 

limitu. Ačkoliv analýza pochází už z roku 2008, podle zpracovaných výsledků měření, 

uvedených v bakalářské práci, se situace v Radvanicích příliš nezměnila. Společnost AMO 

sice instalovala v roce 2011 v současné době nejmodernější a nejvýkonnější zařízení, 

sloužící k odprášení provozu spékání železné rudy v aglomeraci Sever a zaručuje snížení 

emisí TZL až o 270 tun ročně. Hodnoty emisí po uvedení filtru do provozu však ještě 

nejsou známy.  

V současné době probíhá i vyhodnocení studie Ústavu pro životní prostředí, 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ÚEM AV ČR, oddělení genetické 

ekotoxikologie, která vyhodnocuje vliv PAU vázaných na různě velké částice 

atmosférického aerosolu, jejíž měření probíhalo na území RaB v roce 2012. 

Je také všeobecně známo, že česko-polské příhraničí patří k oblastem s nejvíce 

znečištěným ovzduším v Evropě. Zejména v zimě má díky převažujícímu severnímu směru 

větrů znečištění z Polska nemalý vliv na celkovou imisní situaci ve městě. V rámci 

projektu „Air Silesia“, který probíhá od 01.07.2010 do 30.06.2013, budou získána potřebná 

data pro celou zájmovou oblast na obou stranách hranice, provedena budou také společná 

měření znečištění ovzduší včetně analýz a vyhodnocení a dále bude sestaven podrobný 

popis meteorologických podmínek ovlivňujících úroveň znečištění ovzduší v této oblasti. 

Z výsledků obou studíí pak bude možné vyhodnotit skutečný stav a zdroje znečištění. 

Imunitní systém našich dětí se však musí vyrovnat nejen s běžným smogem, ale 

i s mnohými dalšími jedy v ovzduší. Alergický, potažmo astmatický pacient tak vyžaduje 

pozornost, která zasahuje do života všech členů rodiny. V prvé řadě je nutné zabránit 

rozvoji alergického zánětu opatřeními, které snižují riziko kontaktu pacienta s alergenem. 

Tady vyvstává otázka, jak se dá zabránit kontaktu se znečištěným ovzduším, pokud žijeme 
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v Radvanicích. Máme se odstěhovat ze znečištěného území? Kam? A další řada otázek 

následuje. Budu mít v novém bydlišti dobrou práci, uživím své děti, poskytnu jim kvalitní 

vzdělání? Co je přednější? V současné době se stěhovat nechci. Mám to tady ráda, mám 

dobrou práci, mám zde celou svou rodinu a přátele. Ale je jasné i to, že ani AMO se 

odstěhovat nemůže. Práci zde totiž našlo asi 7,5 tisíce lidí z celého regionu. Pro město, kde 

je již nyní přes 24 000 nezaměstnaných lidí (nejvíce od roku 2007), by to totiž mělo 

dalekosáhlé následky. 

Zdálo by se, že celková situace moc řešení nemá. Na území RaB žijí ale naštěstí nejen 

občané, kterým je současný stav lhostejný, ale i lidé, kteří mají opravdový zájem na 

zlepšení celkového stavu. Jedním z nich je i MUDr. Eva Schallerová, která upozorňuje na 

problémy ze znečištěným ovzduším a bojuje za práva dětí na čistý vzduch všemi 

prostředky již několik let. Od roku 2002 pak v RaB vykonává svou činnost i občanské 

sdružení Vzduch, které si dalo za svůj cíl chránit přírodu a krajinu a prosadit zlepšení 

životního prostředí na Ostravsku. Ve spolupráci s Ekologickým právním servisem usilují 

zejména o dodržování zákonem daných imisních limitů v obvodu RaB. 

Nelze upřít ani snahu města Ostravy v boji o zlepšení situace. Výsadbou a obnovou 

zelených ploch nebo intenzivním čištěním komunikací od prachu se město snaží zmírnit 

dopady znečištění, v roce 2009 zakoupilo i speciální samosběrný vůz, který je vybaven 

zametací nástavbou se speciálními polymerovými filtry na zachycování jemného 

polétavého prachu. Pro děti, jejichž zdraví je ohroženo znečištěním ovzduší, zřídilo město 

v květnu 2010 zvláštní fond, do něhož přispívá město a velcí průmysloví znečišťovatelé 

z oblasti určitou finanční částkou. Z fondu jsou pak hrazeny příspěvky na ozdravné pobyty 

žáků mateřských a základních škol, kteří jsou znečištěním ovzduší nejvíce postiženy. Tedy 

i děti z Radvanic a Bartovic. 

Závěry jsou jasné. Část území města má průmyslový charakter, jiná část se potýká se 

značnou dopravní vytížeností. Vývoj města dnes dozrál do stadia, kdy vlivem technické, 

spotřební, dopravní a populační zátěže dochází ke zhoršování kvality prostředí, což je 

všeobecně chápáno jako „daň“. Jen se nesmíme nechat touto daní jen tak ukolébat.
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7. ZÁVĚR 

Bakalářská práce je shrnutím znalostí z oblasti znečištění ovzduší. Dále se zabývá 

zhodnocením vlivu znečištěného ovzduší a jeho dopadu na zdraví obyvatel městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, zejména u dětí předškolního věku.  

V praktické části bakalářské práce byla posouzena emisní a imisní situace ve městě a byly 

vyhodnoceny nejvýznamnější zdroje znečištění. Hodnoty byly získány z měřících stanic 

umístěných na území městského obvodu Radvanice a Bartovice a dále zpracovány údaje 

z databáze REZZO a IRZ. 

Při posouzení nárůstu alergických onemocnění byly použity údaje MUDr. Evy 

Schallerové, pediatričky v městském obvodě Radvanice a Bartovice a shrnuty výsledky 

studie ÚEM AV ČR. Cíle práce byly splněny.  

V diplomové práci bych chtěla na uvedená vyhodnocení navázat a provést porovnání 

soudobých výsledků s hodnotami zjištěnými v aktuálním roce zpracování diplomové práce. 
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Příloha č. 1  Automatická měřící stanice 

 

 
Automatická měřící stanice ZÚ Ostrava, ulice Nad Obcí, zdroj: autorská fotografie 

 

 
Automatická měřící stanice ZÚ Ostrava, ulice Poláškova (OZO), zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 2 Historická mapa samostatné obce Radvanice z roku 1936 

 
Historická mapa samostatné obce Radvanice z roku 1936, zdroj: Joklová, Semecký, 2005 
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Příloha č. 3 Silniční komunikace Těšínská 

 

 

 

 
Silniční komunikace Těšínská, zdroj: autorské fotografie 

 

 

 

 



Alena Holmanová: Znečištění  ovzduší – nárůst alergických onemocnění v Ostravě - Radvanicích 

2013  54 

Příloha č. 4 Imisní vozidlo ZÚ Ostrava 

 

 
Imisní vozidlo ZÚ Ostrava, zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 5  Rozdělení městských obvodů dle dětských středisek 

 

 

 

Rozdělení městských obvodů dle dětských středisek, zdroj: Schallerová, 2012, vlastní zpracování 
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