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1 Úvod
Hlavním cílem projektu AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA - Společná studie pro
zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v
československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje je vytvořit společnou
studii zaměřenou na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v příhraničním regionu
Moravskoslezského a Žilinského kraje.
Pro dosažení hlavního cíle projektu byla vytvořena společná informační databáze, ve
které byla pro celou zájmovou oblast shromážděna sociodemografická data, popsány zdroje
znečištění, zpracována nezbytná meteorologická a prostorová data. Nedílnou součástí projektu
byla také společná měření znečištění ovzduší. Doplňková měření kvality ovzduší sloužila
dokreslení situace v místech, kde není státní síť imisní monitoringu dostatečně hustá a k získání
další informací o přenosu znečištění v oblasti – měření vertikálních profilů znečištění bezpilotní
vzducholodí.
Na základě této databáze Vysoká škola báňská zpracovala Model rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší [1] a Žilinská univerzita vytvořila Model dopravy zájmové
oblasti [2]. Popis kvality ovzduší v regionu a analýza příčin znečištění byly provedeny
matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v ovzduší systémem ADMOSS
(VŠB) a následnými analýzami v GIS. Celkovou situaci dokreslila společná měření.
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2 Zájmová oblast
Zájmovou oblast tvoří na české straně příhraniční část území Moravskoslezského kraje,
příhraničí Zlínského kraje a na slovenské straně pak Žilinský kraj. Lokalita severně sousedí
s Polskem. Všeobecná geografická a topografická situace jsou patrné z následujícího Obr. č. 1.
Obr. č. 1: Geografická a topografická situace
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Do oblasti spadá přibližně 163 obcí na české a přibližně 136 obcí na slovenské straně.
Zahrnuty jsou okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín (částečně), Opava (částečně),
Ostrava-město, Přerov (částečně), Vsetín (částečně) v ČR. V SR do modelování spadají okresy
Bytča, Čadca, Dolný Kubín (částečně), Kysucké Nové Město, Martin (částečně), Námestovo
(částečně), Ružomberok (částečně) a Žilina (částečně).
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3 Jednotná datová základna
Proto, aby mohla být celá studie provedena, byla nejprve vytvořena společná datová
základna, ve které byla pro celou zájmovou oblast shromážděna sociodemografická data,
popsány zdroje znečištění, zpracována nezbytná meteorologická a prostorová data. Všechna
data byla zpracována jednotným způsobem a uložena do jednotné datové struktury v rozdělení
na prostorová data, meteorologická data a data o zdrojích.

3.1

Prostorová data

Za účelem vyhotovení této studie byla pořízena a zpracována prostorová data nezbytná
pro modely, analýzy a prezentaci výsledků. Data byla upravena do jednotné databáze, tak aby je
bylo možné následně využít pro modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, provádění
prostorových analýz a pro tvorbu mapových kompozic. Pro zájmové území byla zakoupena tato
data:


ZABAGED® – území v ČR;



ZB GIS – území v SR.

Základní báze geografických dat (ZABAGED®) je sada prostorových dat, která je
vytvořena Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK) za základní zdroj
topografických prostorových dat s přesností mapy 1:10 000. Pro účely projektu byly z databáze
vybrány a zpracovány kategorie objektů: Bod výškového pole, budova/blok budov,
silnice/dálnice, kótovaný bod, ulice, vodní plocha, vodní tok, vrstevnice doplňková, vrstevnice
hlavní, vrstevnice zesílená, lesy. Data o všech typech vrstevnic, kótovaných bodech a bodech
výškového pole byla využita pro přípravu digitálního modelu terénu (viz níže). Data o
silnicích/dálnicích a o ulicích byla spojena do jedné silniční sítě.
Slovenským ekvivalentem ZABAGED® je Základná báza údajov pre geografický
informačný systém (ZB GIS), jenž je součástí informačního systému geodézie, kartografie a
katastru, který zpracovává a provozuje Úrad geodézie kartografie a katastra SR (ÚGKK).
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V této geodatabázi jsou se stejnou přesností zachyceny základní topografické objekty na
slovenské části zájmového území. Pro účely projektu byla z této databáze zpracována data o
budovách, vodních tocích, vodních plochách, adresních bodech, územním členění, silniční síti a
vegetaci.
Za účelem pořízení digitálního modelu terénu byl jako doplňkový zdroj dat pro území
mimo zájmovou oblast využit digitální model reliéfu pořízený v rámci topografické mise
raketoplánu Endeavour v roce 2002 – Shuttle Radar Topographical Mission (SRTM). Tato data
jsou k dispozici volně ke stažení z webových stránek USGS (US Geological Survey). Pro oblast
zájmu jsou data k dispozici ve formě rastru s krokem 90 metrů. Deklarovaná přesnost
radarových měření je 20 výškových metrů. Data byla pro účely zpracování dat o reliéfu terénu
převedena ze souřadného systému WGS84 do S-JTSK.
Nakonec byla potřebná data spojena do jednotných datových vrstev, tak aby na
hranicích lícovala, a byla zpracována do formy jednotné prostorové geodatabáze pro celé
zájmové území. Podrobněji je celý proces popsán v Rozptylové studii [1].

3.2

Meteorologická data

Pro modelování dlouhodobým modelem, který byl použit v Rozptylové studii [1], se
pracuje s meteorologickými daty statisticky zpracovanými pro určité období. Tato data
zpracovává ČHMÚ, resp. SHMÚ, v podobě matice hodnot, které jsou procentuálním výskytem
určitého generalizovaného typu počasí v daném období. Počasí je zařazeno do kategorie podle
kombinace třídy teplotní stability ovzduší (reprezentované průměrným teplotním gradientem γ)
a rychlosti větru. Používají se třídy podle Bubníka a Koldovského. Celá sada takto upravených
dat se nazývá stabilitní větrná růžice. Pro modelování zdrojů znečišťování ovzduší
v posuzované lokalitě byly použity vždy územně příslušné stabilitní větrné růžice platné pro rok
2012.
Za českou stranu je dodavatelem těchto dat Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ),
pro slovenskou část území dodal data Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pro
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modelování zdrojů na území Polska byly převzaty stabilitní větrné růžice z projektu AIR
SILESIA [1].

3.3

Data o zdrojích znečišťování ovzduší

Dle českého zákona č. 201/2012 Sb. [1] je stacionární zdroj ucelená technicky dále
nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly
znečišťovat. Spalovacím stacionárním zdrojem se pak rozumí stacionární zdroj, ve kterém se
oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla. Dále tento zákon vymezuje mobilní zdroje,
což jsou samohybné a další pohyblivé, případně přenosné technické jednotky vybavené
spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná
součást technologického vybavení.
Dle slovenského zákona č. 137/2010 Z. z. [4] je stacionárny zdroj technologický
celek, sklad nebo skládka paliv, surovin a produktů, skládkování, lom nebo jiná plocha
s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek nebo jiná stavba, objekt, zařízení a
činnost, která znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší. Je vymezený jako souhrn všech
zařízení a činností v rámci funkčního a prostorového celku. Mobilní zdroj je pak podle tohoto
zákona pohyblivé zařízení se spalovacím motorem nebo jiným hnacím motorem, které
znečišťuje ovzduší.
Pro účely této studie je za zdroj považován jednotlivý komín, výduch či výfuk
stacionárního zdroje či mobilního zdroje. Proto se v této studii používá pojem zdroj právě
v tomto smyslu.
Předmětem zpracování byly všechny relevantní skupiny zdrojů znečišťování
ovzduší, které mají vliv na kvalitu ovzduší na zájmovém území česko-polského pohraničí.


Byly vyčleněny tyto skupiny zdrojů:



Průmyslové stacionární zdroje na území zájmové oblasti a území okolních obcí
do 25 km od hranice oblasti (v případě PM10 včetně zdrojů na území Polska)
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Lokální topeniště na území zájmové oblasti a území okolních obcí do 20 km od
hranice oblasti (včetně lokálních topenišť na území Polska)


3.3.1

Silniční doprava na území zájmové oblasti a území okolních obcí do 10 km
Průmyslové stacionární zdroje

V ČR jsou data o zdrojích znečišťování ovzduší uchovávána v rámci Registru emisí a
zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Správou databáze REZZO za celou Českou republiku
je pověřen ČHMÚ. Během posuzovaného roku 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb. Sběr a vyhodnocení údajů souhrnné provozní evidence, která je
základem pro emisní bilanci bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 (velké
stacionární zdroje) a REZZO 2 (střední stacionární zdroje), byly však v tomto roce provedeny
ještě podle náležitostí předchozí legislativy. Z tohoto důvodu se většina změn zahrnujících nové
členění zdrojů podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. [1] projeví až v bilanci za rok 2013.
Data o průmyslových stacionárních zdrojích za českou část zájmového území byla
dodána v souhrnné databázi, obsahující všechny bodově sledované stacionární zdroje souhrnně.
Data byla poskytnuta ve formě XLS souboru. Struktura dodaných dat odpovídá exportu pro
modelování doporučenou metodikou MŽP SYMOS’97. Dodaná data jsou platná k roku 2012.
Do zpracování byla zahrnuta na českém území data o průmyslových stacionárních
zdrojích v zájmové oblasti a do 25 km od hranice oblasti (tedy zdroje územně příslušející
do krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského).
V SR jsou data o zdrojích znečišťování ovzduší uchovávána v rámci databázového
systému Národný Emisný Informačný Systém (NEIS). Správou systému NEIS je pověřen
SHMÚ. Prostřednictvím tohoto systému SHMÚ v souladu s povinnostmi vyplývající ze
slovenské legislativy zabezpečuje kontinuální sběr a zpracování údajů o zdrojích znečišťování
ovzduší, sběr a zpracování údajů o provozech spadajících pod zákon č. 245/2003 Z. z.
o integrované prevenci (část ovzduší) a zpracování inventarizace emisí znečišťujících látek
vypouštěných do ovzduší.
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Data o průmyslových stacionárních zdrojích za slovenskou část zájmového území byla
z SHMÚ dodána v souhrnné databázi, obsahující všechny bodově sledované stacionární zdroje.
Data byla poskytnuta ve formě XLS souboru. Data byla dodána ve struktuře odpovídající
českému exportu pro modelování doporučenou metodikou MŽP SYMOS’97. Dodaná data jsou
platná k roku 2012.
Do zpracování byla zahrnuta na slovenském území data o průmyslových
stacionárních zdrojích v zájmové oblasti a do 25 km od hranice oblasti (tedy zdroje
územně příslušející do krajů Žilinského, Trenčínského a Bánsko Bystrického).
Data o polských průmyslových zdrojích znečišťování ovzduší byla převzata
z projektu AIR SILESIA - Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého
pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu (CZ.3.22/1.2.00/09.01610) [9]. Data jsou
dostupná na: <http://www.air-silesia.eu/cz/a1170/V_stupy.html>. Tato data obsahovala údaje
platné k roku 2010 a emisní charakteristiky pro PM10.
Podrobněji o zpracování těchto dat pojednává Rozptylová studie [1]. Souhrnné emisní
charakteristiky PM10 průmyslových stacionárních zdrojů zpracovaných v rámci projektu uvádí
následující Tab. č. 1., souhrnné emisní charakteristiky NOx průmyslových stacionárních zdrojů
zpracovaných v rámci projektu uvádí následující Tab. č. 2.
Tab. č. 1: Souhrnné emisní charakteristiky PM10 průmyslových stacionárních zdrojů
Počet zdrojů a emise
Počet zdrojů
Počet provozoven
Emise PM10 [t/rok]

Zájmová
oblast
ČR
2621
760
1382,73

Okolní Zájmová
zdroje
oblast
ČR*
SR
1036
762
429
260
118,00
230,69

Okolní
zdroje
SR*
609
325
82,03

Okolní
zdroje
Polsko
1541
1192
2538,26

Tab. č. 2: Souhrnné emisní charakteristiky NOx průmyslových stacionárních zdrojů
Počet zdrojů a emise
Počet zdrojů
Počet provozoven
Emise NOx [t/rok]

Zájmová
oblast
ČR
2548
878
18690,82

Okolní Zájmová
zdroje
oblast
ČR*
SR
1249
538
537
243
1291,36
984,37

Okolní
zdroje
SR*
480
306
613,83
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3.3.2

Lokální topeniště

Lokálními topeništi rozumíme energetické zdroje určené pro lokální vytápění prostor
k individuálnímu bydlení (rodinné domy a byty). Řadí se mezi malé stacionární zdroje
znečišťování ovzduší se jmenovitým tepelným výkonem do 200 kW. Tvoří významnou skupinu
zdrojů znečišťování ovzduší s ohledem na jejich velké množství, umístění přímo v obytné
zástavbě, relativně nízké komíny, tepelné výkony, použitá paliva a nižší kvalitu spalovacích
zařízení.
Provozovatelům lokálních topenišť legislativa v ČR ani SR neukládá oznamovací
povinnost. Jediná povinnost, která pro ně ze zákona vyplývá, je provozovat zdroje znečišťování
ovzduší v souladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení.
Podkladem pro výpočet emisí z lokálních topenišť byla v ČR používaná metodika
ČHMÚ [10], [11]. Při výpočtu se vycházelo z informací ze Sčítání lidu, bytů a domů (SLBD),
které poskytuje ČSÚ, resp. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB), které poskytuje
Štatistický úrad SR. Poslední celostátní sčítání proběhlo shodně po obou stranách hranice v roce
2011. Údaje ze SLBD 2011 a SODB 2011 byly prostorově lokalizovány na základní sídelní
jednotky a převedeny do digitálních prostorových dat v GIS. Na základě těchto dat byly
vypočteny emise lokálních topenišť.
Metodika použitá pro výpočet emisí z lokálních topenišť vychází z tepelné bilance. Pro
vytápění 1 m2 domu v topné sezóně je zapotřebí určité množství tepla, které je nutno hradit
chemickou energií obsaženou v palivech pro lokální topeniště, která je závislá na výhřevnosti
paliva. Ze znalostí struktury spotřeby paliv pro určitou oblast a výhřevností jednotlivých druhů
paliv je pak možno vypočítat jejich celkovou spotřebu. Ze spotřeby, struktury paliv a emisních
faktorů je pak možno podle metodiky vypočítat emise, vztažené na územní jednotku, za kterou
jsou generalizována vstupní statistická data ze SLBD a SODB (ZSJ). Pro výpočet byly použity
aktuální emisní faktory z Výzkumné zprávy Výzkumného energetického centra, VŠB – TU
Ostrava [12].
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Do modelování byla zařazena kromě lokálních topenišť na zájmovém území
rovněž lokální topeniště ve vzdálenosti do 20 km od hranice zájmové oblasti, včetně
lokálních topenišť na území Polska.
Data pro výpočet emisí z lokálních topenišť na území Polska byla převzata z projektu
AIR SILESIA - Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve
Slezském a Moravskoslezském regionu (CZ.3.22/1.2.00/09.01610) [9]. Data jsou dostupná na:
http://www.air-silesia.eu/cz/a1170/V_stupy.html a vychází z podrobného výzkumu v rámci
projektu VEC VŠB – TU Ostrava: Zlepšení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska
(CZ.3.22/1.2.00/08.00104). (Podrobněji viz www.cleanborder.eu). Data z těchto projektů byla
přepočtena pro meteorologické charakteristiky roku 2012.
Souhrn za všechna lokální topeniště zpracovaná v rámci projektu uvádí Tab. č. 3.
Podrobné informace uvádí Rozptylová studie [1].
Tab. č. 3: Souhrnné emise z lokálních topenišť zpracovaných v rámci studie
Území
PM10 [t/rok]
NOx [t/rok]

3.3.3

Zájmová
oblast
ČR
805,85
582,21

Okolí
ČR
422,61
313,10

Zájmová
oblast
SR
870,68
594,67

Okolí
SR

Okolí
Polsko

521,78 5658,45
324,11 1442,90

Automobilová doprava

Automobilová doprava je významným zdrojem znečišťování ovzduší zejména ve
městech. Jedná se o skupinu zdrojů, která v současnosti nabývá na významu. Stanovení emisí
z těchto zdrojů spočívá především ve vyhodnocování údajů o struktuře, plynulosti, intenzitě
automobilové dopravy a průběhu silniční sítě.
Podkladem pro výpočet emisí z dopravy byl Dopravní model zájmového území, který
v rámci projektu vytvořil hlavní přeshraniční partner – Žilinská univerzita. Podrobněji je popsán
ve zprávě z tohoto úkolu [2].
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Vstupními daty pro výpočet emisí z automobilové dopravy byly údaje o intenzitě
dopravy, strukturované na počet projíždějících osobních automobilů, lehkých a těžkých
nákladních automobilů, dále pak informace o rychlosti projíždějících automobilů, plynulosti
provozu a počtu jízdních pruhů.
Emise z vozidel byly pro celou zájmovou oblast a okolí do 10 km od hranice
zájmové oblasti stanoveny jednotným výpočtem pomocí emisních faktorů platných v ČR.
Hodnoty emisních faktorů byly získány z aktualizované verze Programu MEFA v. 06 (ATEM,
DINPROJEKT, VŠCHT Praha). Jejich hodnota pro určitý rok závisí na technickém a
legislativním vývoji v oblasti silniční dopravy a na kategorii vozidla.
Pro výpočet emisí byly použity emisní úrovně Konvenční a EURO 1 – 5. Vozidlům
byly dle roku výroby přiřazeny emisní úrovně a dle procentuálního zastoupení vozidel v emisní
úrovni byly vypočítány emisní faktory se zahrnutím statického složení vozového parku. Statické
složení vozového parku platné pro rok 2012 bylo za jednotlivé okresy v ČR získáno
z Centrálního registru vozidel ČR [13], za jednotlivé okresy v SR z Evidencie vozidiel
Ministertva vnútra SR.
Takto získané emisní faktory byly dále podle analýzou v GIS získaného sklonu vozovky
a podle přiřazené plynulosti provozu násobeny příslušnými koeficienty, které byly určeny za
použití Programu MEFA v. 06. Dále byly z údajů Centrálního registru vozidel ČR, resp.
Evidencie vozidiel SR, podle procentuálního zastoupení jednotlivých typů vozidel a druhu
pohonných hmot, vypočítány souhrnné emisní faktory použité ke konečnému výpočtu emisí.
Tímto postupem vypočtené emise byly přiřazeny jednotlivým úsekům komunikací.
Souhrn za automobilovou dopravu zpracovaná v rámci projektu uvádí Tab. č. 4. Podrobné
informace uvádí Rozptylová studie [1].
Tab. č. 4: Souhrnné emise z dopravy zpracované v rámci studie
Území
PM10 [t/rok]
NOx [t/rok]

Zájmová
oblast
ČR
241,65
5781,91

Okolí
ČR
33,19
914,18

Zájmová
oblast
SR
81,09
1508,92

Okolí
SR

Okolí
Polsko

39,65 254,98
730,69 6944,47
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Rekapitulace emisí ze všech zdrojů v zájmové oblasti

3.3.4

Souhrnné údaje o emisích z jednotlivých modelovaných skupin zdrojů znečišťování
ovzduší jsou rok 2012 uvedeny pro ČR v následující Tab. č. 5, pro SR v Tab. č. 6 a pro Polsko
v Tab. č. 7.
Tab. č. 5: Souhrnné emise podle jednotlivých skupin zdrojů použité pro modelování
rozptylu znečišťujících látek na zájmovém území v ČR pro rok 2012
Okres
CELKEM v oblasti

Průmyslové zdroje
PM10
NOx
[t/rok]
[t/rok]
1382,73 18690,82

Lokální topeniště
PM10
NOx
[t/rok]
[t/rok]
805,85
582,21

Doprava
PM10
NOx
[t/rok]
[t/rok]
241,65
5781,91

- Přerov

26,07

865,41

33,44

26,48

23,35

505,09

- Vsetín

30,09

963,26

102,41

66,78

15,20

363,48

- Frýdek-Místek

494,15

3436,90

332,20

204,39

53,13

1367,37

- Karviná

146,95

3949,00

151,43

105,67

23,97

658,18

27,81

280,96

116,43

100,96

36,70

947,42

0,00

0,04

3,32

4,98

0,94

27,37

- Ostrava-město

657,66

9195,24

66,63

72,95

88,36

1913,01

CELKEM v okolí

118,00

1291,36

422,61

313,10

33,19

914,18

- Nový Jičín
- Opava

Tab. č. 6: Souhrnné emise podle jednotlivých skupin zdrojů použité pro modelování
rozptylu znečišťujících látek na zájmovém území v SR pro rok 2012
Okres
CELKEM v oblasti

Průmyslové zdroje
PM10
NOx
[t/rok]
[t/rok]
219,27
1005,04

Lokální topeniště
PM10
NOx
[t/rok]
[t/rok]
521,78
324,11

Doprava
PM10
NOx
[t/rok]
[t/rok]
39,65
730,69

- Bytča

4,51

14,41

63,40

47,40

7,89

157,72

- Čadca

34,06

52,43

247,92

164,32

16,17

269,65

- Dolný Kubín

0,55

0,18

13,21

7,88

3,81

71,33

17,18

36,14

66,60

49,78

5,50

91,58

0

0

196,00

118,43

15,97

290,07

26,48

332,66

12,30

7,18

0,13

2,23

- Ružomberok

0

0

20,74

12,23

1,43

26,18

- Žilina
CELKEM v okolí

0

0

250,52

187,45

30,20

600,15

82,03

613,83

870,68

594,67

81,09

1508,92

- Kysucké Nové Mesto
- Martin
- Námestovo
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Tab. č. 7: Souhrnné emise podle jednotlivých skupin zdrojů použité pro modelování
rozptylu znečišťujících látek v Polsku pro rok 2012
Průmyslové zdroje*
Lokální topeniště
Doprava
PM10
NOx
PM10
NOx
PM10
NOx
[t/rok]
[t/rok]
[t/rok]
[t/rok]
[t/rok]
[t/rok]
CELKEM v okolí
2538,26
5658,45
1442,90
254,98
6944,47
* Pro průmyslové zdroje v Polsku nebyly dostupné emise NOx.
Okres

Celkové emise byly za účelem zobrazení převedeny na emisní čtverce o velikosti strany
500 m. Emise PM10, resp. NOx, jsou takto vyobrazeny pro zájmové území a jeho okolí na
mapách s odborným obsahem v Mapových přílohách.
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4 Limitní hodnoty znečištění ovzduší v ČR a SR
V České republice platný zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší [3] definuje
nejvýše přípustnou úroveň znečištění ovzduší jako imisní limit stanovený tímto zákonem.
Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou stanoveny v Příloze č. 1 tohoto
zákona a pro zájmové znečišťující látky jsou uvedeny v Tab. č. 8. Hodnoty imisních limitů
podle tohoto zákona jsou shodné s hodnotami, které byly v platnosti v roce 2012 dle
předchozího zákona o ovzduší, zákona č. 86/2002 Sb.
Tab. č. 8: Imisní limity pro zájmové znečišťující látky na území ČR
Imisní limit*
Účel vyhlášení
[μg.m-3]
24 hodin
50(35x)*
PM10
1 kalendářní rok
40
Ochrana zdraví lidí
1 hodina
200(18x)*
NO2
1 kalendářní rok
40
NOx
1 kalendářní rok
30
Ochrana ekosystémů
*V závorce je uveden maximální počet překročení uvedeného limitu za rok.

Znečišťující látka Doba průměrování

Na Slovensku stanovuje limity kvality ovzduší zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší [4].
Jako přípustnou úroveň znečištění ovzduší definuje koncentraci znečišťující látky v ovzduší
nebo její depozici na zemském povrchu v daném čase. Přípustnou úrovní znečištění se rozumí
limitní hodnota („limitná hodnota“).
Limitní hodnotou je podle tohoto zákona úroveň znečištění ovzduší určená na základě
vědeckých poznatků s cílem zabránit, předcházet nebo snížit škodlivé účinky na lidské zdraví
nebo životní prostředí, které se má dosáhnout v daném čase a od té doby nemá být již
překročena. Tato limitní hodnota se od určeného termínu nesmí překročit více než o mez
tolerance, tedy o jisté stanovené procento mezní hodnoty. Limitní hodnoty uvádí Příloha č. 11,
resp. Příloha č. 13, Vyhlášky č. 360/2010 Z. z. [5]
Pro zájmové znečisťující látky uvádí limitní hodnoty následující Tab. č. 9.
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Tab. č. 9: Limitní hodnoty pro zájmové znečišťující látky na území SR
Imisní limit*
Mez tolerance
Účel vyhlášení
[μg.m-3]
1 deň
50(35x)*
50 %
Kalendárny rok
40
20 %
Ochrana zdraví lidí
1 hodina
200(18x)*
žádná
Kalendárny rok
40
žádná
Kalendárny rok
30
žádná
Ochrana ekosystémů
*V závorce je uveden maximální počet překročení uvedeného limitu za rok.

Znečišťující látka Doba průměrování
PM10
NO2
NOx

Z porovnání Tab. č. 8 a Tab. č. 9 vyplývá, že Česká i Slovenská republika mají
v případě sledovaných znečišťujících látek shodné limity pro nejvyšší přípustnou úroveň
znečištění ovzduší. Jediný rozdíl je v mezích tolerance pro PM10, kdy v ČR je tato mez podle
platné legislativy nulová, v SR je stanovena pro roční průměr 20 % a pro denní pak 50 %.
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5 Kvalita ovzduší v zájmové oblasti
Úroveň znečištění ovzduší lze dle legislativy ČR [3] i SR [4] hodnotit s využitím
měření, výpočtu či jejich kombinací. Pro účely posouzení kvality ovzduší v zájmovém území
byla nejprve provedena rešerše. Oficiální data o kvalitě ovzduší poskytuje pro území ČR Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a pro území SR Slovenský hydrometeorologický ústav
(SHMÚ). Jejich poznatky jsou shrnuty v kapitole 5.1. Kromě těchto dat byla provedena
podrobná rešerše dokumentů (místní a integrované programy ke zlepšení kvality ovzduší,
projekty, strategie, rozptylové studie), které napomohly získat prvotní informace o situaci a
jejím vývoji v zájmové lokalitě. Celkem bylo prostudováno přes 30 pramenů z let 2005 – 2013.
Dále byl za účelem posouzení kvality v ovzduší v oblasti v roce 2012 zpracován Model
rozptylu znečišťujících látek v ovzduší (Rozptylová studie [1]) a na základě tohoto modelu byly
následně provedeny analýzy významnosti jednotlivých skupin zdrojů znečišťujících ovzduší na
kvalitu ovzduší v oblasti, zatížení ekosystémů a obyvatelstva, viz dále.
Konečně byla kvality ovzduší posouzena měřením v místech, kde není síť monitoringu
dostatečně hustá (slovenská strana území) a byl podrobněji zkoumán přeshraniční přenos
znečištění. Za tímto účelem proběhly dvě společné měřící kampaně na hranicích (Svrčinovec,
Makov), kdy byly sledovány jednak pozemní koncentrace znečišťujících látek (ŽU), a jednak
vertikální profily znečištění (VŠB).

5.1

Rešerše

Nejvýznamnější podkladem pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší
v zájmové oblasti je monitorování koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry
v síti měřicích stanic a případně následný výpočet, zpracované odpovědnými subjekty, tedy
ČHMÚ a SHMÚ. Při hodnocení úrovně znečištění ovzduší je především sledován vztah
zjištěných imisních hodnot k příslušným limitům (viz výše).
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Na celém zájmovém území je provozováno 26 stanic imisního monitoringu, která
poskytuje úplné roční hodnoty o zájmových znečišťujících látkách. 24 stanic se přitom
nachází na české straně území, pouze 2 stanice na straně slovenské. Vybrané imisní
charakteristiky PM10 a NO2 z těchto stanic pro rok 2012 uvádí v Tab. č. 10.
Tab. č. 10: Roční aritmetické průměry PM10 a NO2 na imisních monitorovacích
stanicích v zájmové oblasti, 2012
Název stanice
Bílý Kříž
Bohumín
Čeladná
Český Těšín
Důl ČSA u Karviné
Frýdek-Místek
Havířov
Karviná
Karviná-ZÚ
Orlová
Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Ostrava-Fifejdy
Ostrava-Mariánské Hory
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Ostrava-Přívoz
Ostrava-Radvanice ZÚ
Ostrava-Zábřeh
Petrovice u Karviné OÚ
Studénka
Třinec-Kanada
Třinec-Kosmos
Valašské Meziříčí - Masarykova
Valašské Meziříčí-Hranická
Věřňovice
Martin
Žilina

Roční průměr
PM10
[µg/m3]
16,6
52,8
27,8
46,1
43,4
38,3
44,3
45,8
46,2
45,6
42,4
41,3
42,6
35,1
43,9
49,5
40,9
58,7
35,9
32,4
38,8
37,1
36,1
56,7
29,1
34,9

Roční průměr
NO2
[µg/m3]
6,9
23,7
26,5
20,6
23
25,9
28,1
43,1
25,1
22,9
28,6
25,5
25,7
19,5
17,8
17,3
20,7
18,9
21,9
26,5

Územní
příslušnost
ČR/SR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
SR
SR

Zdroj: ČHMÚ [6], SHMÚ [7]
Podle vyhodnocení monitoringu ČHMÚ za rok 2012 se česká část zájmového území
nacházela v oblasti, kde došlo k překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí.
Pro rok 2012 ČHMÚ (poprvé dle nového zákon č. 201/2012 Sb.[3]) vymezil oblasti
s překročením imisních limitů hromadně pro všechny znečišťující látky, které jsou sledovány
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z hlediska ochrany lidského zdraví. To znamená, že bylo souhrnně vyhodnoceno překračování
imisních limitů pro roční průměrné koncentrace PM10, PM2,5, NO2, olova a benzenu,
překračování 8hodinového limitu CO, překračování denních limitů pro PM10 a SO2 a
překračování hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2 (viz bod 1, Příloha č. 1 zákona č.
201/2012 Sb. [3]. Dále bylo vyhodnoceno překračování imisních limitů pro roční průměrné
koncentrace benzo(a)pyrenu, kadmia, arsenu a niklu a pro nejvyšší max. denní 8hodinovou
koncentraci přízemního ozonu (viz body 3 a 4, Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. [3]).
Z důvodu návaznosti na hodnocení v předešlých letech ČHMÚ zvláště vymezil i území
s překročením imisních limitů stanovených bodem 1 (dříve tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší) a území s překročením imisních limitů stanovených bodem 3 (dříve oblasti s
překročením cílových imisních limitů bez zahrnutí ozonu). Viz obrázky níže.
Na české straně území byl rovněž překročen 24 hodinový limit pro PM10 a povolená
četnost jeho překročení. Viz pole 36. nejvyšších 24hodinových koncentrací PM10 na Obr. č. 4.
Obr. č. 2: Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, ČR, 2012

Zdroj: ČHMÚ [6]
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Obr. č. 3: Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (bez
zahrnutí ozonu), ČR, 2012

Zdroj: ČHMÚ [6]
Obr. č. 4: Pole 36. nejvyšších 24hodinových koncentrací PM10, ČR, 2012

Zdroj: ČHMÚ [6]
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Podle vyhodnocení monitoringu SHMÚ za rok 2012 [7] se rovněž slovenská část
zájmového území nacházela v oblasti, kde došlo k překračování limitů pro ochranu zdraví
lidí. V zóně Žilinského kraje byla podle SHMÚ [7] překročena denní mezní hodnota pro
ochranu zdraví lidí pro PM10 na stanicích Ružomberok-Riadok a Žilina-Obežná. Ve srovnání
předchozím rokem byla zóně pozorována výrazná tendence poklesu znečištění částicemi PM10.
(Na obou stanicích byla překročena i mezní hodnoty plus mez tolerance pro PM2,5).
Výsledky modelování SHMÚ (2011) ukazují, že v případě NO2 nedocházelo v zájmové
oblasti k překračování roční limitní hodnoty. Viz Obr. č. 5. V případě PM10 výsledky
interpolace SHMÚ (2012) ukazují, že průměrné roční koncentrace byly v zájmové oblasti
překročeny okrajově (blízký Ružomberok), počet dní s překročeným denním průměrem přesáhl
legislativní limity v Žilině a Martinu. Viz Obr. č. 6 a Obr. č. 7.

Obr. č. 5: Průměrná roční koncentrace NO2 [µg/m-3], SR, 2011

Zdroj: SHMÚ [7]
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Obr. č. 6: Průměrná roční koncentrace PM10 [µg/m-3], SR, 2012

Zdroj: SHMÚ [7]
Obr. č. 7: Počet dní s překročením limitní hodnoty pro 24-hodinovou koncentraci PM10,
SR, 2012

Zdroj: SHMÚ [7]
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5.2

Posouzení

kvality

ovzduší

v zájmovém

území

modelováním
Úkolem Rozptylové studie [1] bylo pomocí modelování rozptylu znečišťujících látek
v ovzduší posoudit úroveň znečištění ovzduší částicemi PM10 a oxidem dusičitým NO2 na
zájmovém území k roku 2012. Byly modelovány průměrné roční koncentrace PM10 a NO2
podle doporučené metodiky Ministerstva životního prostředí ČR „SYMOS'97“. Studie byla
zpracována podle Metodického pokynu pro zpracování rozptylových studií Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů..
Do modelování byly zahrnuty:


Průmyslové stacionární zdroje na zájmovém území a okolních obcí do 25 km
(v případě PM10 včetně zdrojů na území Polska)



Lokální topeniště na zájmovém území a okolních obcí do 20 km (včetně
lokálních topenišť na území Polska)



Silniční doprava na zájmovém území a okolních obcí do 10 km (podle
dopravního modelu zpracovaného Žilinskou univerzitou [2])

Výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší z uvedených zdrojů byl proveden
v podrobné síti referenčních bodů s krokem 200 m. Výsledky modelování byly kalibrovány a
verifikovány.
Podle výsledků modelování došlo v roce 2012 na zájmovém území k překročení
ročního imisního limitu, resp. roční limitní hodnoty pro PM10. Dotčena byla zejména česká
část zájmového území sousedící s Polskem (Ostravsko – Karvinská aglomerace a Třinecko), na
území SR se pak jednalo zejména o centrum Žiliny. Lokálně modelování předpokládá rovněž
překročení ročních limitních hodnot v okolí některých významných průmyslových zdrojů.
Nejvýznamněji přispívala podle výsledků modelování k celkové imisní situaci v případě
PM10 lokální topeniště (10 – 20 µg/m3), a to zejména v důsledku vlivu polských lokálních
topenišť na zájmové území. Dalším významnou skupinou zdrojů byly průmyslové zdroje
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(zejména na území ČR plošně okolo 5 µg/m3, místně však příspěvky dosahovaly 20 µg/m3).
Silniční doprava působila na roční průměrné koncentrace PM10 podle výsledků modelování
spíše lokálně okolo frekventovaných komunikací (2 – 6 µg/m3). Rozložení průměrných ročních
koncentrací v zájmové oblasti zobrazují mapy s odborným obsahem v Mapových přílohách
k této studii.
Podle výsledků modelování došlo v roce 2012 na zájmovém území pouze
k lokálnímu k překročení ročního imisního limitu pro NO2, a to v centru Ostravy.
Koncentrací nad 30 µg/m3 bylo dosahováno zejména v centru měst (zejména Ostrava a Žilina) a
v blízkém okolí frekventovaných komunikací v oblasti. Mimo města a okolí významných
komunikací se koncentrace NO2 pohybovaly do 20 µg/m3.
Nejvýznamněji přispívala podle výsledků modelování k celkové imisní situaci
v případě NO2 místní silniční doprava. V zastavěných oblastech její příspěvek činil plošně
5 µg/m3, okolo frekventovaných komunikací pak 10 – 20 µg/m3. Nejvyšších koncentrací NO2
z dopravy bylo dosaháno v centrech měst, na křižovatkách a okolo frekventovaných
komunikací. Rozložení průměrných ročních koncentrací v zájmovém území zobrazují mapy
s odborným obsahem v Mapových přílohách k této studii.

5.3

Posouzení kvality ovzduší v zájmovém území měřením

Měření bylo prováděno v několika kampaních, a to především na místech, kde není síť
monitoringu dostatečně hustá (slovenská strana území). Podrobněji byl společně pomocí měření
zkoumán přeshraniční přenos znečištění, a to v rámci dvou společných měřících kampaní na
hranicích (Svrčinovec, Makov), kdy byly sledovány jednak pozemní koncentrace znečišťujících
látek (ŽU), a jednak vertikální profily znečištění (VŠB).
5.3.1

Pozemní monitoring ŽU

V rámci projektu byl realizován pozemní monitoring kvality ovzduší zaměřený na
monitorování příhraničních lokalit frekventovaných mezinárodních tahů silnic prvních tříd.
Vzhledem k dopravnímu zatížení těchto komunikací bylo hlavním cílem monitoringu
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zdokumentovat zatížení ovzduší především oxidy dusíku NOx, oxidem dusičitým NO2, oxidem
dusnatým NO a částicemi PM10.
Pro monitorování kvality ovzduší v rámci projektu byla využita mobilní monitorovací
stanice ŽU se zabudovanými analyzátory pro monitorování znečišťujících látek. Viz Obr. č. 8.
Obr. č. 8: Mobilní stanice imisního monitoringu ŽU

Vzorek ovzduší pro analýzu plynných znečišťujících látek ve stanici je v nadbytku
odebírán přes odběrovou sondu nainstalovanou ve výšce cca 1,0 m nad střechou měřící stanice.
Vzorkovaný vzduch pro měření NO, NOx, NO2, SO2, CO, O3 je přes sací potrubí veden do
jednotlivých kontinuálních analyzátorů plynných znečišťujících látek, nadbytek odebraného
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vzduchu je vyfukované ven z měřícího vozu. Vzorek vzduchu pro kontinuální měření
koncentrace polétavého prachu je ve stanici odebírán samostatnou sondou prachoměru s
odběrovou hlavou pro PM10 ve výšce 1,8 m nad střechou měřící stanice. Viz Obr. č. 9.
Obr. č. 9: Vnitřní vybavení mobilní stanice imisního monitoringu ŽU

Analyzátor
tuhých částic
PM10

Klimatizace
Analyzátor
ozónu
Analyzátor
oxidů dusíku

GPRS
modem

Kalibrátor

Tlakové lahve
s kalibračními
plyny

Analyzátor
oxidu
siřičitého
Analyzátor
oxidu
uhelnatého

Pneumatický teleskopický
meteorologický stožár

PC stanice

Současně s hodnotami znečišťujících látek byly ve výšce 10 m nad povrchem stanice
kontinuálně měřeny meteorologické parametry - atmosférický tlak vzduchu, teplota a relativní
vlhkost vzduchu, směr větru a rychlost větru. Pro toto měření slouží meteorologické snímače
upevněné na 10 m vysokém teleskopickém meteorologickém stožáru.
Měřicí stanice je kromě prostředků pro měření kvality ovzduší (analyzátory
znečišťujících látek) a meteorologických parametrů (teleskopický stožár a snímače) vybavena
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řídicím a vyhodnocovacím systémem a GPRS modemem pro dálkový přenos naměřených
údajů. Dále disponuje rovněž kalibračním zařízením, umožňujícím vícebodovou kalibraci
imisních analyzátorů automaticky řídícím systémem ve zvolených cyklech.
5.3.2

Hraniční přechod Svrčinovec – silnice I/11

Měřicí stanoviště pozemního monitoringu se nacházelo v blízkosti hraniční přechodu
Svrčinovec, přičemž stanice imisního monitoringu byla umístěna cca 15 m od okraje pozemní
komunikace. Viz Obr. č. 10.
Stanice byla situována v údolí, které se částečně otevírá z jižní a jihovýchodní strany.
V ose tohoto údolí leží i silniční komunikace I/11, při níž bylo monitorování prováděno.
Zjišťována byla taktéž intenzita dopravy, která byla měřena separátně ve dvou směrech. Měření
probíhalo v období 28.5. - 11.6.2014.
Obr. č. 10: Měřící stanoviště Svrčinovec – silnice I/11
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Převládající směry větru na tomto měřicím stanovišti jsou patrné z následujících Obr. č.
11, resp. Obr. č. 12.
Obr. č. 11: Větrná a koncentrační růžice pro PM10 v lokalitě Svrčinovec silnice I/11

Obr. č. 12: Větrná a koncentrační růžice pro NOx v lokalitě Svrčinovec silnice I/11
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Převládal směr od silniční komunikace k měřícímu stanovišti, tj. jihovýchodní resp. jižní
směr. Z převládajícího směru větrů vyplývá předpoklad primárního zdroje znečištění šířícího se
v okolí silniční komunikace, což je v tomto případě silniční doprava. Největší průměrné
koncentrace znečišťujících látek byly naměřeny právě ze strany převládajících větrů, tedy od
silniční komunikace. Viz Obr. č. 11 a Obr. č. 12.
V některých dnech, jako např. z 31.5. na 1.6. 2014 nebo ze 7.6. na 8.6. 2014, lze
pozorovat úbytek hrubé frakce PM 2,5 – 10. Tyto dny jsou víkendy, kdy intenzita nákladní
dopravy viditelně poklesla a lze předpokládat, že nedocházelo k tak výrazné resuspenzi
deponovaných částic v okolí silniční komunikace. Viz Obr. č. 13.
Obr. č. 13: Procentuální zastoupení částic ve frakci PM10, Svrčinovec silnice I/11

Závislost znečištění ovzduší na intenzitě dopravy uvádí graf na Obr. č. 14. V některých
částech měřicího období je zde viditelný pokles znečištění ovzduší v souvislosti s poklesem
intenzity dopravy. Patrnější je tato závislost pro oxidy dusíku, ale i u suspendovaných částic je
patrná jejich provázanost se silniční dopravou, především v případě hrubé frakce PM 2,5-10.
Jemná frakce PM2,5 je do větší míry podřízena meteorologickým parametrům. Průměrné
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koncentrace znečišťujících látek za monitorovací období byly následující: PM10 23 μg/m3,
PM2,5 15 μg/m3, NOx 36 μg/m3, NO2 13 μg/m3, NO 15 μg/m3.

Obr. č. 14: Průběh intenzity dopravy a koncentrací znečišťujících látek za sledované
období Svrčinovec I/11
Složení dopravního proudu na předmětné komunikaci bylo převážně rovnoměrně
rozložené mezi nákladní a osobní vozidla. Výjimku tvoří víkendy, kdy lze pozorovat výrazný
pokles nákladní dopravy. Rozložení intenzity silniční dopravy do směrů na ČR nebo na SR je
rovnoměrné, tj. silniční dopravy směřující ze SR do ČR je přibližně stejná jako v opačném
směru. Maximální intenzita dopravy ve sledovaném období dosáhla cca 9800 vozidel/24h
v profilu.
5.3.3

Hraniční přechod Makov – silnice I/18

I v případě hraničního přechodu Makov bylo měřicí stanoviště pozemního monitoringu
umístěno při komunikaci (silnice I/18). Viz následující Obr. č. 15. Okolní terén zde má podobný
tvar jako na monitorovacím stanovišti Svrčinovec, tedy tvoří jakési údolí, ve kterém prochází
příslušná silniční komunikace. Z jižní strany se mírně otevírá do rovinatého terénu, což je patrné
i z převládajících směrů větru. Měření zde probíhalo v období 13.6. - 24.6.2014.
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Obr. č. 15: Měřící stanoviště Makov – silnice I/18

Převládající větry na tomto stanovišti byly z východního, jihovýchodního, jižního
směru. Podobně nejvyšší koncentrace znečišťujících látek byly naměřeny z těchto směrů, tedy
ze směru od silniční komunikace k monitorovacímu stanovišti. Viz Obr. č. 16 a Obr. č. 17.
Obr. č. 16: Větrná a koncentrační růžice pro PM10 v lokalitě Makov silnice I/18
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Obr. č. 17: Větrná a koncentrační růžice pro NOx v lokalitě Makov silnice I/18
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Pozorované zastoupení jednotlivých frakcí částic bylo na této lokalitě vyrovnanější a
v průměru za celé monitorovací období byla jemná frakce PM2,5 zastoupena ve frakci PM10
56 %. Podíl nákladních automobilů na silnici I/18 není až tak výrazný jako na silnici I/11, takže
i trendový vývoj koncentrací částic různých frakcí je rovnoměrnější. Viz následující Obr. č. 18.
Obr. č. 18: Procentuální zastoupení částic ve frakci PM10, Makov silnice I/18
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Také na této lokalitě byl pozorován pokles koncentrací měřených znečišťujících látek
o víkendech (14.6. - 15.6.2014 a 21.6. - 22.6.2014), kdy viditelně poklesla intenzita dopravy.
Viz Obr. č. 19. Průměrné koncentrace znečišťujících látek za monitorovací období byly
následující: PM10 13 μg/m3, PM2,5 8 μg/m3, NOx 27 μg/ m3, NO2 16 μg/m3, NO 7 μg/m3.
Obr. č. 19: Průběh intenzity dopravy a koncentrací znečišťujících látek za sledované
období Makov I/18

Rozložení silniční dopravy do směrů SR-ČR a SR-ČR bylo jako na předchozím měřícím
stanovišti rovnoměrné. Maximální dosažená intenzita dopravy byla cca 4500 vozidel/24h
v profilu.
5.3.4

Vyhodnocení měření ŽU

Pozemní měřicí lokality při silnicích I/11 Svrčinovec a I/18 Makov se vykazovaly
významně odlišné hodnoty intenzit dopravy. Na silnici I/11 Svrčinovec byla naměřena intenzita
dopravy dvojnásobně vyšší než na silnici I/18 Makov. Na silnici I/11 byl výrazně vyšší také
podíl nákladní dopravy. Na obou lokalitách se vyskytovaly převládající větry směrem od
silniční komunikace k měřícímu stanovišti, z čehož vyplývá, že hlavní složku znečištění
v dotčené oblasti determinoval primární zdroj, tedy silniční doprava. Vliv dvojnásobné intenzity
dopravy na silnici I/11 oproti silnici I/18 lze pozorovat i na cca dvojnásobně větších
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koncentracích znečišťujících látek, především částic. Krátkodobé imisní limity (resp. mezní
hodnoty) stanovené pro ochranu zdraví obyvatelstva však nebyly ani v jednom případě
překračovány.
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6 Analýzy
Analýzy byly provedeny prostřednictvím nástrojů geografických informačních systémů.
Byl zkoumán vliv jednotlivých skupin zdrojů na imisní situaci určením procentuální převahy
těchto skupin zdrojů a přeshraniční přenos znečištění, tj. vliv českých zdrojů na slovenském
území a naopak. Dále byly výsledky modelování podrobeny analýze zatížení obyvatel imisemi
sledovaných znečišťujících látek a analýze zatížení ekosystémů imisemi oxidů dusíku.
Výsledky analýz byly zpracovány do mapových a tabelárních výstupů.

6.1

Určení převahy zdrojů

Pro účely Rozptylové studie [1] byly zdroje znečišťování ovzduší rozděleny do tří
skupin, s ohledem na možnosti správy zdrojů (rozdílné možnosti evidence vypouštěných emisí)
i s ohledem na jejich územní působení (dálkový vliv průmyslových zdrojů, lokální vliv
ostatních). Dále byl analyzován vliv jednotlivých skupin zdrojů na imisní situaci v zájmové
oblasti. Jednalo se o:
•

průmyslové zdroje,

•

lokální topeniště,

•

automobilovou dopravu.

Výsledky provedených analýz jsou procentuální hodnoty převahy působení dané
skupiny zdrojů nad skupinami ostatními (bez zahrnutí pozaďových koncentrací).
Kromě vlivu jednotlivých skupin zdrojů na kvalitu ovzduší v oblasti byl rovněž určen
souhrnný vliv českých zdrojů na zájmové území (místa, kde svým vlivem převažují české
zdroje), vliv slovenských zdrojů na zájmové území (místa, kde svým vlivem převažují
slovenské zdroje) a vliv polských zdrojů na zájmové území (místa, kde svým vlivem převažují
polské zdroje).
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Z výsledků analýz byly vytvořeny mapy s odborným obsahem v Mapových
přílohách. Oblasti reprezentované červenou barvou vyjadřují převahu dané skupiny zdrojů nad
ostatními, zelené oblasti naopak převahu ostatních skupin. Žluté oblasti označují, že vliv skupin
zdrojů je vyrovnaný.

6.2

Imisní zátěž obyvatelstva

Analýza imisního zatížení obyvatelstva byla provedena s využitím adresních bodů, ke
kterým byly přiřazeny údaje o počtu trvale žijících obyvatel k roku 2012. Každému adresnímu
bodu bylo přiřazeno imisní zatížení, získané modelováním průměrných ročních koncentrací
PM10 a NO2 [1]. Výsledkem analýzy jsou Tab. č. 11 – Tab. č. 13, které vypovídají o počtech
obyvatel trvale žijících v zájmové oblasti, kteří jsou zatíženi imisemi v určeném rozmezí
koncentrací dané znečišťující látky.
Z níže uvedených tabulek vyplývá, že z celkových 1 394 808 obyvatel, kteří k roku
2012 trvale žili v zájmové oblasti, jich podle výsledků modelování bylo 27,5 % zatíženo
koncentracemi, které překračují roční limitní hodnotu pro PM10 40 μg/m3. Koncentracemi
překračujícími roční limitní hodnotu pro NO2 bylo zatíženo méně než 1 % obyvatel trvale
žijících v zájmové oblasti.
Tab. č. 11: Zatížení obyvatelstva SR v zájmové oblasti imisemi PM10, 2012

Bytča

PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
pod 20
<20-25> <25-30> <30-35> <35-40> <40-50> nad 50
[μg/m3] [μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
30609
268
26059
4204
59
14
5
0

Čadca

91710

0

21068

54113

15194

1257

32

45

3132

138

2958

36

0

0

0

0

33308

0

8068

18621

5139

1119

290

71

93305

2172

31304

48784

10973

36

25

13

2856

0

1436

642

742

36

0

0

Okres

Počet
obyvatel

Dolný Kubín
Kysucké Nové
Město
Martin
Námestovo
Ružomberok

3070

30

602

1963

475

0

0

0

Žilina

152145

194

51971

23654

26468

36296

12883

680

CELKEM

410136

2801

143466

152017

59051

38758

13234

809
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Tab. č. 12: Zatížení obyvatelstva ČR v zájmové oblasti imisemi PM10, 2012

26344

PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
<20-25> <25-30> <30-35> <35-40> <40-50> nad 50
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
0
5173
20546
625
0
0
0

Počet
obyvatel

Okres
Přerov
Vsetín

PM10
pod 20
[μg/m3]

65115

0

11112

31741

17101

5148

13

0

Frýdek-Místek

226957

0

11040

50456

30723

76284

57080

1374

Karviná

254300

0

0

0

0

3985

214881

35434

Nový Jičín

130151

0

679

40381

68068

20757

192

75

5295

0

0

0

2028

3208

60

0

Ostrava-město

276511

0

0

0

37268

178459

60648

135

CELKEM

984673

0

28004

143124

155812

287841

332874

37018

Opava

Tab. č. 13: Zatížení obyvatelstva SR v zájmové oblasti imisemi NO2, 2012

Bytča

NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
pod 10
<10-15> <15-20> <20-25> <25-30> <30-40> nad 40
[μg/m3] [μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
30609
17659
10501
2423
26
0
0
0

Čadca

91710

54897

30998

5590

221

4

0

0

3132

2783

349

0

0

0

0

0

33308

12784

17923

2315

286

0

0

0

93305

18066

24602

31465

17293

1878

0

0

2856

2856

0

0

0

0

0

0

Počet
obyvatel

Okres

Dolný Kubín
Kysucké Nové
Město
Martin
Námestovo
Ružomberok

3070

2308

762

0

0

0

0

0

Žilina

152145

40384

36517

19256

26712

22438

6830

10

CELKEM

410136

151737

121652

61050

44538

24320

6830

10

Tab. č. 14: Zatížení obyvatelstva ČR v zájmové oblasti imisemi NO2, 2012

Přerov

NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
pod 10
<10-15> <15-20> <20-25> <25-30> <30-40> nad 40
[μg/m3] [μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
26344
1782
18697
5809
53
3
0
0

Vsetín

65115

19845

26605

10642

Frýdek-Místek

226957

23775

53095

Karviná

254300

0

0

Nový Jičín

130151

2047

5295

0

Okres

Počet
obyvatel

Opava

6249

1721

54

0

64048

70008

13540

2491

0

13842

161113

66473

12856

15

52028

68446

7280

338

13

0

1356

2196

1715

28

0

0

Ostrava-město

276511

0

2314

124101

84604

33545

28865

3082

CELKEM

984673

47449

154095

289083

331022

115649

44278

3097
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6.3

Imisní zátěž ekosystémů

Analýza imisního zatížení ekosystémů byla provedena s využitím prostorových dat o
poloze chráněných území (ZABAGED, ZB GIS). Analogickým způsobem jako výše bylo
k těmto polygonům určujícím hranice maloplošných i velkoplošných chráněných území
přiřazeno imisní zatížení, získané modelováním průměrných ročních koncentrací NOx. [1].
Výsledkem analýzy je Tab. č. 15, která vypovídá o ploše ekosystémů zatížených imisemi
v určeném rozmezí koncentrací NOx.
Tab. č. 15: Zatížení ekosystémů v zájmové oblasti imisemi NOx, 2012

ČR

NOx
NOx
NOx
NOx
NOx
NOx
pod 10
<10-15> <15-20> <20-25> <25-30> nad 30
[μg/m3] [μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
939
796
102
39
2
0
0

SR

679

669

8

1

0

0

0

1618

1465

111

40

2

0

0

Plocha
[km2]

Území

CELKEM

Z uvedené tabulky vyplývá, že z celkových 1618 km2 chráněných území v zájmovém
území, není podle výsledků modelování žádná část zatížena koncentracemi, které by
překračovaly roční limitní hodnotu pro ochranu ekosystémů.

6.4

Výsledky analýz

Výsledky provedených analýz, tedy určení procentuálního vlivu jednotlivých skupin
zdrojů na imisní situaci a přeshraniční přenos znečištění, zatížení obyvatel imisemi sledovaných
znečišťujících látek a analýza zatížení ekosystémů imisemi jsou shrnuty v kapitolách níže.
6.4.1

PM10

Podle analýzy výsledků modelování převažoval v průměrných ročních koncentracích
PM10 v roce 2012 na zájmovém území vliv lokálních topeniště. Jednalo se o plošně
nejvýznamnější skupinu zdrojů. Jejich vliv převládá na převážné části zájmového území,
výjimku tvoří oblasti s působením významných průmyslových zdrojů či lokálním vlivem
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dopravy. Tato skutečnost je významně určena vlivem polských lokálních topenišť v zájmovém
území.
Analýza procentuální převahy skupiny průmyslových zdrojů ukázala, že tyto zdroje
podle výsledků modelování byly druhou nejvýznamnější skupinou zdrojů. Jejich působení je
však méně plošné, než je tomu u lokálních topenišť. Na české straně je jejich vliv významný na
Ostravsku, v Třinci, Kopřivnici, Hranicích, Frýdku – Místku, Hranicích a Valašském Meziříčí.
Na slovenské straně je patrný významný vliv průmyslových zdrojů v oblasti obcí Varín,
Kysucké Nové Město, Rajec, Sučany.
Automobilová doprava ovlivňuje okolí frekventovaných komunikací. Na české straně
zájmového území je patrný významnější vliv dopravy okolo dálnice D1, silnic E462, E442, E75
a rovněž v intravilánu Ostravy. Na slovenské straně se jedná o okolí D3, E50 a E75.
Z analýzy souhrnného vlivu českých a slovenských zdrojů na zájmové území obecně
vyplynulo, že české zdroje ovlivňují svým působením českou část území a slovenské
slovenskou část. Po obou stranách pohraničí zájmového území však analýza ukázala v případě
PM10 významný vliv polských zdrojů, způsobený podle výsledků modelování zejména
lokálními topeništi (nutno podotknout, že pro modelování polských zdrojů byla použita data
z roku 2010, novější data nebyla k dispozici).
Analýza imisního zatížení obyvatel částicemi PM10 ukázala, že podle výsledků
modelování k roku 2012 trvale žilo 27,5 % obyvatel na území v zájmové oblasti, kde byl
překročen roční imisní limit hodnotu pro tuto znečišťující látku. Jednalo se zejména o
obyvatelstvo Ostravsko – Karvinské aglomerace (Bohumín, Český Těšín, Frýdek – Místek,
Havířov, Karviná, Ostrava, Třinec) na české straně území a obyvatelstvo města Žiliny na straně
slovenské.
6.4.2

NO2

Podle analýzy výsledků modelování převažoval v průměrných ročních koncentracích
NO2 v roce 2012 na většině zájmového území vliv silniční dopravy. Výjimku tvořily některé
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oblasti s působením významných průmyslových zdrojů. Nejvýznamnější vliv dopravy byl
zaznamenán podle očekávání v okolí frekventovaných komunikací a v intravilánech měst.
Průmyslové zdroje byly podle výsledků analýz druhou nejvýznamnější skupinou zdrojů
znečišťování ovzduší. Na české straně byl jejich vliv významný na Ostravsku, v Bohumíně,
Třinci, Kopřivnici a Valašském Meziříčí. Na slovenské straně byl jejich vliv patrný zejména u
obce Varín.
Vliv lokálních topenišť byl místně patrný zvláště na slovenské části zájmového území.
Z analýzy vlivu českých a slovenských zdrojů na zájmové území obecně vyplynulo, že
české zdroje zasahovaly svým působením rovněž na slovenskou část zájmového území. Jejich
vliv byl patrný zejména mimo zastavěné oblasti a mimo komunikace. V případě NO2 analýza
ukázala rovněž vliv polských zdrojů v českém i slovenském příhraničí. Nutno podotknout, že
pro modelování polských zdrojů byla použita data z roku 2010 (novější nebyla k dispozici),
přičemž data o emisích průmyslových zdrojů nebyla dostupná vůbec.
Z výsledků analýzy imisního zatížení obyvatel vyplynulo, že více než 99 % obyvatel
v zájmové oblasti v roce 2012 trvale žilo na území, kde nedošlo k překročení ročního imisního
limitu pro NO2. Podle modelování bylo nadlimitními koncentracemi postiženo především
obyvatelstvo města Ostravy. Celkem v oblasti bylo nadlimitně zatíženo 3 107 obyvatel.
Analýza imisního zatížení cenných ekosystémů v zájmové oblasti ukázala, že podle
výsledků modelování v roce 2012 nebyl žádný z nich postižen koncentracemi, které by
překračovaly roční limitní hodnotu pro ochranu ekosystémů.
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7 Závěry
Hlavním cílem projektu AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA - Společná studie pro
zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší
v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje bylo vytvořit společnou
studii zaměřenou na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v příhraničním regionu
Moravskoslezského a Žilinského kraje.
Pro dosažení hlavního cíle projektu byla nejprve vytvořena jednotná informační
databáze, ve které byla pro celou zájmovou oblast shromážděna a zpracována
sociodemografická data, data o zdrojích znečišťování ovzduší, meteorologická data a
prostorová data.
Na základě této databáze vytvořila Žilinská univerzita Model dopravy zájmové oblasti
[2] a Vysoká škola báňská zpracovala Model rozptylu znečišťujících látek v ovzduší [1].
Popis kvality ovzduší v regionu a následná analýza příčin znečištění byly provedeny
matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v ovzduší systémem ADMOSS
(VŠB) a následnými analýzami v GIS.
Podle výsledků Modelu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší [1] došlo v roce 2012
na zájmovém území k překročení ročního imisního limitu, resp. roční limitní hodnoty pro
PM10. Dotčena byla zejména česká část zájmového území sousedící s Polskem (Ostravsko –
Karvinská aglomerace a Třinecko), na území SR se pak jednalo zejména o město Žilina.
Nadlimitními koncentracemi znečištění suspendovanými částicemi bylo podle analýz
postiženo 27,5 % obyvatel trvale žijících na zájmovém území.
Nejvýznamněji podle výsledků modelování a analýz přispívala k průměrným
ročním koncentracím PM10 v zájmové oblasti lokální topeniště. Dalším významnou
skupinou zdrojů byly průmyslové zdroje. Silniční doprava působila lokálně okolo
frekventovaných komunikací. Z analýz dále v případě PM10 vyplynulo, že české zdroje
ovlivňují svým působením českou část území a slovenské slovenskou část, významný se
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však v celém zájmovém území ukázal vliv polských zdrojů, způsobený podle výsledků
modelování zejména lokálními topeništi (nutno podotknout, že pro modelování polských zdrojů
byla použita data z roku 2010, novější data nebyla k dispozici).
Rozložení průměrných ročních koncentrací PM10 v zájmové oblasti a analýzy převahy
zdrojů zobrazují mapy s odborným obsahem v Mapových přílohách k této studii.
Podle výsledků modelování došlo v roce 2012 na zájmovém území pouze
k lokálnímu k překročení ročního imisního limitu pro NO2, a to v centru Ostravy.
Nadlimitními koncentracemi znečištění oxidem dusičitým tak bylo podle analýz postiženo
méně než 1 % obyvatel trvale žijících na zájmovém území. Cenné ekosystémy nacházející se
na zájmovém území nebyly podle výsledků analýz vystaveny působení nadlimitního znečištění.
Nejvýznamněji podle výsledků modelování a analýz přispívala k průměrným
ročním koncentracím NO2 silniční doprava. Rozložení průměrných ročních koncentrací
v zájmovém území a analýzy převahy zdrojů zobrazují mapy s odborným obsahem v Mapových
přílohách k této studii.
Nedílnou součástí projektu byla také společná měření znečištění ovzduší. Měření bylo
prováděno v několika kampaním, a to především na místech, kde není síť monitoringu
dostatečně hustá (slovenská strana území). Podrobněji byl společně pomocí měření zkoumán
přeshraniční přenos znečištění, a to v rámci dvou společných měřících kampaní na hranicích
(Svrčinovec: 28.5. - 11.6.2014.; Makov: 13.6. - 24.6.2014), kdy byly sledovány jednak pozemní
koncentrace znečišťujících látek (ŽU), a jednak vertikální profily znečištění (VŠB).
Pozemní imisní monitoring byl proveden mobilní stanicí imisního monitoringu ŽU,
vybavenou rovněž meteostanicí a sčítačem dopravy. Pozemní monitoring ukázal, že ve
sledovaném období nebyly překročeny krátkodobé imisní limity (resp. mezní hodnoty) pro
koncentrace PM10 ani NO2.
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9 Použité zkratky
AIM

…

Automatizovaný imisní monitoring

CO

…

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

…

Český hydrometeorologický ústav

ČR

…

Česká republika

ČSÚ

…

Český statistický úřad

GIS

…

Geografický informační systém

MŽP

…

Ministerstvo životního prostředí

NEIS

…

Národný Emisný Informačný Systém

NO2

…

Oxid dusičitý

NOx

…

Oxidy dusíku

PM1

…

Suspendované částice frakce PM1

PM10

…

Suspendované částice frakce PM10

PM2,5

…

Suspendované částice frakce PM2,5

RSO

…

Registr sčítacích obvodů a budov

SAŽP

…

Slovenská agentúra životného prostredia

SHMÚ

…

Slovenský hydrometeorologický ústav

SLBD

…

Sčítání lidu, bytů a domů

SODB

…

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SRTM

…

Shuttle Radar Topographical Mission

SR

…

Slovenská republika
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ÚGKK

…

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VEC

…

Výzkumné energetické centrum

VŠB – TU …

Vysoká škola báňská – Technická univerzita

ZB GIS

…

Základná báza údajov pre geografický informačný systém

ZSJ

…

Základní sídelní jednotka

ŽU

…

Žilinská univerzita
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