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Vážené dámy a vážení pánové,

Představení Systému řízení kvality ovzduší města Olomouce, monitoring kvality ovzduší
a informace o připravovaných regulačních plánech v ochraně ovzduší se staly v letošním roce
hlavními tématy květnového Semináře pro pracovníky úseku ochrany ovzduší pořádaného
Magistrátem města Olomouce ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Nikterak potěšující je pro nás skutečnost, že území statutárního města Olomouce je vyhlášeno
Ministerstvem životního prostředí jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Vysloveně
problematickou oblastí v ochraně ovzduší je silniční doprava, kdy je dle mého názoru nutné
zaměřit se společně na vztahy mezi dopravou, ochranou lidského zdraví a životním prostře-
dím a dbát na to, aby odborníci z jednotlivých oborů vzájemně spolupracovali a utvářeli tak
příznivé podmínky pro život všem občanům města Olomouce.

Ovzduší je nedílnou a velmi důležitou složkou životního prostředí a zaslouží si jistě nejen
pozornost nás všech, ale hlavně šetrný a zodpovědný přístup k jeho ochraně. Zákon o ochraně
ovzduší v této souvislosti hovoří o tom, že každý je povinen omezovat a předcházet znečiš-
ťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Jsme si vědomi toho,
že nesmíme v podmínkách měst a obcí rovněž podcenit význam městské zeleně jako
výrobce kyslíku, ale také jako „zachycovače“ prachových částic.

Přeji si, aby se tvorba a ochrana životního prostředí stala prioritou a na letošní odborný
seminář navázaly další úspěšné akce pořádané naším odborem životního prostředí společně
s kolegy z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Mgr. Svatopluk Ščudlík
náměstek primátora

jsem velmi rád, že se vám prostřednictvím odboru
životního prostředí Magistrátu města Olomouce
dostává do rukou publikace prezentující spolupráci
odborných referentů oddělení ochrany ovzduší a zpra-
covatelského týmu tvořeného odborníky z Vysoké školy
Báňské Technické univerzity Ostrava při tvorbě Systé-
mu řízení kvality ovzduší města Olomouce.

„ “

–



SLOVA AUTORA

Vážení spoluobčané,

při tvorbě této publikace bylo našim hlavním cílem popsat, zhodnotit a ve stručnosti seznámit
veřejnost se stavem kvality ovzduší na území statutárního města Olomouce.

Základním právním předpisem pro řízení kvality ovzduší je, od doby jeho vydání již mnohokrát
novelizovaný, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší). Právní výklad tohoto zákona a jeho
prováděcích předpisů neočekávejte. Rádi vás však touto cestou seznámíme s některými postu-
py při tvorbě Systému řízení kvality ovzduší města Olomouce a jeho výsledky, které z uvedené
legislativy vychází.

Za klíčovou považuji naši spolupráci s odborem koncepce a rozvoje, při které je nesmírně
důležité uplatňovat poznatky získané v oblasti ochrany ovzduší v rámci vytváření kontinuál-
ního systému, který vypovídá o struktuře a míře znečištění v zájmovém území. Je nutné stav
kvality ovzduší podrobně vyhodnotit a jednotlivé požadavky na kvalitu ovzduší vhodně
zapracovat do územního plánu města Olomouce s vědomím, že územní plán je velmi důle-
žitým nástrojem ochrany životního prostředí.

S ohledem na skutečnost, že se zcela ztotožňuji s názorem mnoha odborníků z oblasti
ochrany ovzduší, že informování o kvalitě ovzduší by nemělo být omezeno pouze na vyhlašo-
vání varovných informací o překročení limitních hodnot škodlivin v ovzduší při smogových
situacích či nepříznivém inverzním počasí, je žádoucí, aby na sebe veřejnost individuálně
převzala zodpovědnost, a to nejen ve vztahu k čistotě ovzduší, ale i ve vztahu k ostatním
složkám životního prostředí. Čistota ovzduší by měla být motivující pro veřejnost do té míry,
aby k její ochraně přistupovala s takovou vážností, jako k faktu, že ovzduší je nedílnou a velmi
důležitou složkou životního prostředí.
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ÚVOD

IMISNÍ MONITORING

Území města Olomouce bylo v roce 2003 vyhlášeno Ministerstvem životního prostředí
společně s dalšími městy a obcemi jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Ani v nadcházejícím výčtu území vyžadujících zvláštní
ochranu ovzduší, uvedeném ve Sdělení orgánu ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí o hodnocení kvality ovzduší na základě dat z roku 2007, bohužel statutární město
Olomouc nechybí. Na území města dochází k překračování imisních limitů pro ochranu
lidského zdraví, včetně meze tolerance pro suspendované frakce PM .
Zařazení území města Olomouce mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, dlouhodobě
přetrvávající překračování imisních limitů a tehdejší vývoj znečištění ovzduší se staly v roce
2005 impulsem pro Magistrát města Olomouce k vytvoření Systému řízení kvality ovzduší
města Olomouce (SŘKO). V rámci SŘKO již byla provedena řada modelování a analýz, které
podrobně zkoumají imisní situaci, emisně imisní vztahy a zároveň se snaží definovat příčiny
zhoršené kvality ovzduší ve městě Olomouci.
Základní myšlenkou projektu je vytvoření živého, kontinuálního systému, který bude schopen
dlouhodobě vypovídat o aktuální imisní situaci na území města Olomouce, o emisně imisních
vztazích a struktuře znečištění a který bude schopen okamžitě reagovat na potřeby státní
správy při řízení kvality ovzduší. Statutární město Olomouc se rozhodlo využít možností
podrobného modelování emisně imisních vztahů, do kterého jsou zahrnuty všechny relevant-
ní skupiny zdrojů, včetně dálkového přenosu, a s jeho pomocí následně identifikovat příčiny
zhoršené kvality ovzduší ve městě, navrhnout cílená opatření ke zlepšení kvality ovzduší
a simulovat jejich vliv na imisní situaci a na imisní zátěž obyvatel. V rámci systému jsou zkou-
mány suspendované částice frakce PM , NO a SO . Tento projekt současně plní funkci
podkladových materiálů pro utváření aktualizací Programu ke zlepšení kvality ovzduší
Olomouckého kraje.

Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována měřením úrovně znečištění ovzduší v přízemní
vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic. Pro hodnocení imisní situace ve městě Olomouci je
využíváno dat z dlouhodobě provozovaných stanic měření kvality ovzduší, které monitorují
různě zatížené oblasti města. Při hodnocení kvality ovzduší jsou pak především porovnávány
zjištěné úrovně znečištění ovzduší s příslušnými imisními limity, případně s přípustnými
četnostmi překročení těchto limitů.
Na území města bylo historicky provozováno celkem 8 stanic monitorujících kontinuálně
kvalitu ovzduší. Postupným vývojem se jejich počet značně zredukoval a k dnešnímu dni se
ustálil na počtu 4, z čehož dvě stanice jsou provozovány statutárním městem Olomouc.
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První z nich je umístěna v oblasti hustě obydlené a zatížené dopravou na ul. Velkomoravské
(svým charakterem stanice dopravní). Stanice monitoruje imise suspendované částice frakce
PM , NO , SO , ozon a doprovodně jsou sledovány také meteorologické údaje (venkovní
teplota, rychlost a směr větru, úhrn srážek).
Druhá stanice provozovaná statutárním městem Olomouc se nachází na okraji průmyslové
oblasti Hodolany (svým charakterem stanice předměstská) a zde je prozatím výčet sledova-
ných škodlivin zúžen na NO , SO a meteorologický údaj o venkovní teplotě.
Aktuální data ze stanice Velkomoravská mohou občané sledovat ve výloze v podloubí radnice
statutárního města Olomouce, kde byl v rove 2008 instalován a zprovozněn světelný nume-
rický informační panel, který uvádí hodnoty aktuálních naměřených koncentrací vybraných
škodlivin ve srovnání s limitními hodnotami.
Data ze stanic včetně jejich grafického vyjádření jsou rovněž k dispozici on-line na webových
stránkách města <http://www.olomouc.eu/ovzdusi/>.
Nyní se věnujeme modernizaci těchto stanic, kdy kontinuální měření rozšiřujeme a nově
uvádíme do provozu analyzátory monitorující škodlivinu PM (na stanici Velkomoravská)
a PM (na stanici Hodolany).
Další stanice na území města Olomouce na ul. Šmeralově je provozována Zdravotním ústavem
se sídlem v Olomouci a mezi monitorované látky patří NO, NO , NO , O , PM , SO a těžké
kovy. V neposlední řadě je kvalita ovzduší monitorována stanicí, jejíž provoz zajišťuje Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tato stanice je v současné době z důvodu přemísťování
mimo provoz.

10 2 2
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Stanice monitorujících kontinuálně kvalitu ovzduší ul. Velkomoravská, Olomouc–
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KVALITA OV ZDUŠÍ

Kvalitu vnějšího ovzduší lze pro účely této publikace definovat jako úroveň znečištění vnějšího
ovzduší, která může svými účinky ovlivňovat lidské zdraví, vegetaci, ekosystémy i materiály. Úro-
veň znečištění vnějšího ovzduší je především způsobena vnášením znečišťujících látek z různých
zdrojů v důsledku lidské činnosti, např. doprava, spalování, průmyslová výroba a další. Znečišťující
látky jsou po vypuštění ze zdroje přenášeny v atmosféře a ovlivňují tak kvalitu ovzduší nejen v nej-
bližším okolí samotného zdroje znečišťování, ale i ve vzdálenějších oblastech. Je třeba mít neustá-
le na mysli, že ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které
se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra lidského těla
a působí tak přímo na lidské zdraví.
Kvalitě ovzduší je v současné době věnována velká pozornost jak na národní, tak na evropské
úrovni, a právě to je zřejmě vysvětlením pro situaci, proč v této oblasti dochází k tak četným
novelizacím a zásadním legislativním úpravám.
Základní právní normou pro úsek ochrany ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění, upravující mimo jiné hodnocení a řízení kvality ovzduší a dále celá řada
prováděcích předpisů. Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství stanovuje
mimo jiné práva a povinnosti osob, působnost správních orgánů při ochraně vnějšího ovzduší
před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, podmínky pro snižování množství vypouš-
těných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život, zdraví lidí a zvířat, na ži-
votní prostředí nebo na hmotný majetek. Ve svých ustanoveních uvádí rovněž nástroje ke sni-
žování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země.
Zdroje znečišťování ovzduší zákon o ochraně ovzduší rozděluje nejen na mobilní a stacionární,
ale současně stacionární zdroje dělí dle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší do 4 kategorií:

Dle technického a technologického uspořádání zařazujeme zdroje do kategorií:
• spalovací zdroje:

spalovny odpadů a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování odpadu,

jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená
spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu
nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení. Mohou to být doprav-
ní prostředky, nesilniční mobilní stroje nebo přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem.

rozumíme vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí.

• zvláště velké,
• velké,
• střední,
• malé.

zvláště velké spalovací zdroje (tepelný příkon > 50 MW),
velké spalovací zdroje (tepelný výkon od 5 MW do 50 MW),
střední spalovací zdroje (tepelný výkon od 0,2 MW do 5 MW),
malé spalovací zdroje (tepelný výkon < 0,2 MW),

•
• ostatní zdroje ostatní stacionární zdroje.–

Mobilními zdroji

Emisí



Imise je znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncentrací znečišťující látky nebo stanove-
né skupiny znečišťujících látek.

Město Olomouc se jednoznačně staví na přední pozice ve výčtu historicky významných měst
České republiky. Současná Olomouc je střediskem památek, kultury, školství a vzdělání,
obchodu a ekonomického rozvoje regionu. Leží v nivě řeky Moravy, která je součástí Horno-
moravského úvalu. Rovinatý charakter města je na jihozápadě ohraničen výběžky Drahanské
vrchoviny a na severovýchodě masivem Nízkého Jeseníku.
Celková rozloha města je 103,362 km . Střed města je v nadmořské výšce 219 m n. m. a jeho
zeměpisné souřadnice jsou 49° 45´ s.z.š. a 17° 15´ v.z.d. Nejnižší místo v jižní části města je
položeno v 208 m n. m. a nejvyšší místo v severovýchodní části je v 420 m n. m.

Základními vstupnímu údaji pro SŘKO jsou data o zdrojích znečišťování ovzduší, prostorová
data, umožňující zpracování dat o zdrojích znečišťování ovzduší v GIS a modelování rozptylu
znečišťujících látek a dále meteorologická data, nezbytná pro modelování.

2

Statutární město Olomouc je rozděleno na 27 městských částí: Černovír Hradisko, Droždín,
Hejčín, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Tabulový Vrch,
Neředín, Nová Ulice, Nové Hodolany, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc-střed, Olomouc-západ,
Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Staré Hodolany-Bělidla, Svatý Kopeček, Topolany,
Týneček.

K posuzování emisně imisních vztahů je využíváno modelovacího systému ADMOSS
Analytický Disperzní MOdelovací Superpočítačový Systém, který byl vyvinut na Katedře ochrany
životního prostředí, Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava (VŠB TU Ostrava).
Tento systém umožňuje velmi podrobně a v reálném čase modelovat rozptyl znečišťujících látek
v ovzduší podle doporučené metodiky Ministerstva životního prostředí SYMOS'97 nebo pomocí
jiných disperzních modelů. Je schopen modelovat velké množství zdrojů na území o rozloze
řádově stovek až tisíců čtverečních kilometrů a dokáže tak zahrnout všechny relevantní skupiny
zdrojů znečišťování ovzduší zvláště velké, velké a střední průmyslové zdroje, lokální topeniště,
dopravu a dálkový přenos ze vzdálených zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší.
Výsledky modelování jsou následně korigovány s využitím dat získaných imisním monitoringem.
Výstupem je pak realistický popis rozložení imisí na modelovaném území, který je možné
podrobit dalšímu hodnocení a analýzám vlivu jednotlivých zdrojů a jejich skupin na imisní situaci
a obyvatelstvo. Celý systém je zpracován s využitím geoinformačních technologií.

–

–

– –

–

OB ECNÁ CHARAK TERIST IKA ÚZEMÍ

VSTUPNÍ DATA PRO SŘKO
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DATA  O  ZDROJÍCH  ZNEČIŠŤOVÁNÍ  OVZDUŠÍ  PRO  SŘKO

PRŮMYSLOVÉ ZDROJE

Zdroje znečišťování ovzduší byly v rámci tvorby SŘKO rozděleny do dvou základních skupin:

Data o průmyslových zdrojích znečišťování ovzduší jsou získávána z databáze Registru emisí a zdro-
jů znečišťování ovzduší (REZZO), v rámci které jsou celostátně sledovány zdroje emitující do ovzduší
znečišťující látky. Správou databáze REZZO je za celou Českou republiku pověřen ČHMÚ.
Pro potřeby emisní bilance jsou zdroje znečišťování ovzduší děleny do jednotlivých kategorií:

Střední zdroje znečišťování REZZO 2

Výchozím podkladem pro tyto databáze zvláště velkých a velkých zdrojů jsou údaje Souhrnné
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší za daný rok, ověřované Českou inspekcí
životního prostředí a shromažďované krajskými úřady. Pro aktualizaci údajů o emisích střed-
ních zdrojů jsou využity údaje ohlášené provozovateli zdrojů úřadům obcí s rozšířenou
působností (ORP) v oblasti výkonu státní správy.
Z těchto databází jsou získávány emisní charakteristiky a technické parametry stacionárních
zdrojů REZZO 1 3, včetně technologického popisu zdroje, což je důležité pro vyhodnocování
chyb v dodaných datech při prvotním zpracování a následně po zmodelování (identifikace
neočekávaných extrémů v imisích a dohledání chyb v emisních datech). Jedná se o data o míst-
ních zvláště velkých a velkých zdrojích znečišťování ovzduší, středních zdrojích znečišťování
ovzduší a vzdálených zvláště velkých a velkých zdrojích znečišťování ovzduší. Malé zdroje
znečišťování ovzduší jsou zařazeny mezi lokální topeniště, neboť jsou co do emisí s nimi srov-
natelné. Co se týče množství jsou však v porovnání s lokálními topeništi zanedbatelné.
Zdroje vedené v databázích REZZO neobsahují dostatečně přesné informace o poloze.
Ve skutečnosti mohou být výduchy a komíny zdrojů umístěny ve vzdálenosti řádově stovek,
někdy až tisíců metrů od těchto míst. Pro využití v SŘKO města Olomouce jsou tyto zdroje
lokalizovány pomocí prostorových dat. Výstupem jsou bodové vrstvy ve formátu ESRI
shapefile obsahující prostorové a emisní charakteristiky a technické parametry jednotlivých
zdrojů, které dále slouží jako vstupní data pro modelování.
V textu ročenky Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008, vydané úsekem
ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ, je uvedeno, že k termínu dokončení (rok 2009) této ročenky

•

•

•

•

průmyslové zdroje

neprůmyslové zdroje

zahrnující místní zvláště velké a velké zdroje znečišťování ovzduší, střed-
ní zdroje znečišťování ovzduší a vzdálené zvláště velké a velké zdroje znečišťování ovzduší;

jimiž rozumíme lokální topeniště a automobilovou dopravu.

Zvláště velké a velké zdroje znečišťování REZZO 1

Malé zdroje znečišťování REZZO 3
Stacionární zdroje jsou tedy zahrnuty v dílčích databázích REZZO 1 3, mobilní zdroje jsou
začleněny v dílčí databázi REZZO 4.

–

–

–

–

•



nebyly konečné údaje o emisích všech sledovaných zdrojů za rok 2008 k dispozici, proto jsou
tato data uvedena jen předběžně. Z tohoto důvodu jsou data a kartografické interpretace
uvedené v této publikaci vztahovány k údajům z roku 2007.

ZDROJE REZZO 1 NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE 2007

ZDROJE REZZO 2 NA ÚZEMÍ ORP OLOMOUCE 2007
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NEPRŮMYSLOVÉ ZDROJE

LOK ÁL N Í TOPENIŠTĚ

Neprůmyslové zdroje znečišťování ovzduší lze rozdělit na lokální topeniště a automobilovou
dopravu.

Lokální topeniště jsou energetické zdroje určené pro lokální vytápění prostor k individuálnímu
bydlení (rodinné domy a byty). Tvoří ovšem 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.
Problémem vztahu čistoty ovzduší a emisí z lokálních topenišť je skutečnost, že současná
legislativa v oblasti ochrany ovzduší nedává úřadům příliš reálné nástroje k řízení, kontrole
a motivaci provozovatelů lokálních topenišť. Zákon o ochraně ovzduší neukládá těmto provo-
zovatelům oznamovací povinnost, pouze jim klade za povinnost provozovat zdroje znečišťo-
vání ovzduší v souladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení. Proto je u těchto zdrojů velmi
obtížné vést ucelenou databázi s reálnými daty či ovlivnit druh a spotřebu paliva.
Dostupným zdrojem dat o lokálních topeništích jsou údaje Českého statistického úřadu
ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Tato data jsou z důvodu ochrany osobních údajů
poskytována v souhrnech za základní sídelní jednotky. V současnosti nejaktuálnější data po-
cházejí ze SLDB z roku 2001, proto jsou pro účely modelování v systému tato data aktualizována
pomocí dotazníkových šetření (ENERGO 2004, ankety prováděné v rámci studentských prací).

Výpočet emisí z této skupiny zdrojů se provádí podle metodiky ČHMÚ, která vychází z tepelné
bilance. Ze znalosti struktury spotřeby paliv pro určitou oblast a výhřevností jednotlivých
druhů paliv je možno vypočítat jejich celkovou spotřebu a ze spotřeby, struktury paliv a emis-
ních faktorů je pak možno vypočítat emise, vztažené na územní jednotku.
Výsledky studií pořizovaných v rámci SŘKO přiměly odborníky z oddělení ochrany ovzduší,
Magistrátu města Olomouce v letošním roce provést dotazníkové šetření zaměřené na sběr
informací o způsobu vytápění a energetickém vybavení domácností. Účelem tohoto šetření
bylo získat aktuální informace pro přesnější analýzu znečištění produkovaného lokálními
topeništi, která jsou v některých částech města jedním z významných zdrojů znečišťování
ovzduší. Po dohodě se zpracovatelským týmem byly stanoveny reprezentativní oblasti cha-
rakterizující jednak převahu zástavby rodinných domů a dále oblasti reprezentující převahu

Vzhledem k významnosti vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší byla na Katedře ochrany
životního prostředí v průmyslu VŠB TU Ostrava vyvinuta metodika pro analýzu jejich rozložení
v zástavbě a reprezentaci plošnými zdroji. Lokální topeniště jsou pak pro účely modelování
reprezentována pravidelnou čtvercovou sítí plošných zdrojů o straně čtverce 100 m. Plošným
zdrojům jsou pak přiřazeny emise s váhou podle hustoty zástavby rodinných domů. Středy
těchto plošných zdrojů jsou znázorněny zvlášť pro rodinné domy a zvlášť pro bytové domy.

–



ZDROJE Z RODINNÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE 2007

ZDROJE Z BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE 2007

13



14

zástavby bytových domů. Dotazníkové šetření proběhlo v šesti vybraných základních sídelních
jednotkách (Lošov, Chválkovice, Slavonín, Českobratrská, Sady Flora a Kpt. Nálepky), bylo do
něj zahrnuto 612 adres rodinných domů a v případě bytových domů se jednalo o 430 adres.
Takto získaná data jsou nyní zpracovávána a budou dále využita jako „aktuální reálná“ data
pro potřeby analýzy znečišťování ovzduší lokálními topeništi.
Mezi lokální topeniště jsou v rámci SŘKO zahrnuty také malé průmyslové zdroje (REZZO 3).
Jejich emise jsou rovnoměrně rozděleny podle plochy základní sídelní jednotky.

Ve městě Olomouci se na přední pozice v míře znečišťování ovzduší staví automobilová dopra-
va. Stanovení emisí z těchto mobilních zdrojů je zejména ve městech obtížné a spočívá pře-
devším ve vyhodnocování údajů o charakteru automobilové dopravy, její struktuře a intenzitě.
Pro zpracování dat o dopravě byla Městským informačním systémem (MIS) města Olomouce
dodána digitální prostorová data ve formátu ESRI shapefile, která reprezentovala intenzitu
a strukturu dopravy na území města. Podkladem těchto dat bylo Sčítání dopravy na silniční
a dálniční síti ČR v roce 2000 a 2005, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic.
Pro potřeby SŘKO je doprava reprezentována sítí liniových zdrojů, která kopíruje průběh
silniční sítě. Úseky linií (silnic) představují zdroje znečišťování ovzduší. Středy těchto úseků
představují lokalizaci zdrojů, které jsou používány jako vstup pro modelování imisí. Optimální
velikost těchto úseků byla zpracovatelem v rámci tvorby SŘKO testována a pro území města
Olomouce pak vyhodnocena jako optimální velikost 50 m.
Množství emisí z automobilů závisí na mnoha parametrech jako jsou technické parametry
vozidla (typ motoru), používané palivo, typ a technický stav komunikace, režim jízdy, intenzita
dopravy na jednotlivých úsecích komunikací na daném území. Emise z vozidel jsou stanoveny
výpočtem pomocí emisních faktorů.
Hodnoty emisních faktorů byly získány
z Programu MEFA v. 02 (ATEM,
DINPROJEKT, VŠCHT Praha). Jejich
hodnota pro určitý rok závisí na tech-
nickém a legislativním vývoji v oblasti
silniční dopravy a na kategorii vozidla.
Vypočítané emise jsou následně
přiřazeny k vytvořené síti liniových zdro-
jů a slouží jako vstup pro modelování.

S IL N IČN Í DOPRAVA

Reprezentace silnic pomocí liniových zdrojů



PROSTOROVÁ DATA P RO SŘKO

ADR ESN Í BODY

ORTOGONÁLNÍ FOTOMAPY

Z ÁS TAVB A

TERÉN

Pro zpracování geografických údajů o zdrojích je nezbytná vrstva adresních bodů, která byla
dodána MIS města Olomouce ve formě digitálních prostorových dat ve formátu ESRI
shapefile. Jednotlivé body reprezentují konkrétní adresu a její příslušnost k územnímu členění
ČR. Podle nich jsou zdroje primárně lokalizovány.

Pro zpracování geografických údajů o lokálních topeništích je nezbytná vektorová vrstva
zástavby, která byla dodána MIS města Olomouce ve formě digitálních prostorových dat
ve formátu ESRI shapefile. Jednotlivé polygony reprezentují budovy. Vrstva byla pořízena
v měřítku 1: 5 000, tedy s dostačující přesností pro práci s uvedenými ortofotomapami. Podle
této vektorové vrstvy je analyzováno rozložení lokálních topenišť a hustoty osídlení.

Pro modelování metodikou SYMOS´97 je nutno zadat tvar reliéfu celé modelované oblasti.
Proto byl již v rámci předchozích modelování provedených pro SŘKO vytvořen digitální model
terénu celého zájmového území. Základním zdrojem dat pro vytvoření tohoto modelu byly
vrstevnice z digitální mapy DMÚ 25 (© Armáda ČR). Z uvedených dat byl vytvořen vektorový
digitální model terénu v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) a následně rastrový model
terénu (LATTICE) s krokem 10 m.

Digitální ortogonální fotomapy (ortofotomapy) jsou rastrové soubory složené z transformo-
vaných leteckých měřických snímků, které svou přesností a kartografickým zobrazením splňují
požadavky kladené na mapy. Barevné ortofotomapy jsou zdrojem informací o skutečném
stavu terénu. Reálně a nezkresleně odráží situaci v území a umožňují porovnání vektorových
dat se skutečností. Ortofotomapy byly dodány MIS města Olomouce ve formátu JPG spolu
s tabulkou kladu mapových listů v souřadnicovém systému S-JTSK. Ortofotomapy jsou
vyhotoveny z leteckého měřického snímkování z let 2003 2005. Pomocí těchto map se
provádí lokalizace zdrojů a analýzy rozložení lokálních topenišť a hustoty osídlení.

–
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KL IMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ

CHARAK T E RIST IKY ÚZEMÍ

Statutární město Olomouc spadá svou polohou do teplé klimatické oblasti. Podle Quittovy
klasifikace se jedná o oblast W2, resp. severovýchodní cíp města spadá do oblasti MW7. Podle
Köppenovy klasifikace se jedná o oblast Cfb. Teplá klimatická oblast má dlouhé léto, teplé,
suché až mírně suché. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně
teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klima-
tické charakteristiky jsou shrnuty v následující tabulce

Při modelování dlouhodobým modelem, který byl použit v této studii, se pracuje s meteoro-
logickými daty statisticky zpracovanými pro určité období (v tomto případě jeden rok). Data
dodává ČHMÚ v podobě matice hodnot, které jsou procentuálním výskytem určitého genera-
lizovaného typu počasí v daném období. Počasí je zařazeno do určité kategorie podle kom-
binace třídy teplotní stability ovzduší (reprezentované průměrným teplotním gradientem )
a rychlosti větru. Používají se třídy podle Bubníka a Koldovského.
Celá sada takto upravených dat se nazývá větrná růžice. Graficky lze četnost počasí
v jednotlivých kategoriích znázornit jako paprskový graf, ve kterém je na jednotlivých osách
(např. osmi směrů) vynesena četnost výskytu jednotlivých kategorií počasí [%]. Pro modelo-
vání zdrojů znečišťování ovzduší na území města Olomouce byla použita stabilitní větrné
růžice pro lokalitu Olomouc pro rok 2007.

�

stabilitní

Počet letních dnů 50–60 dnů

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160–170 dnů

Počet mrazových dnů 100–110 dnů

Počet ledových dnů 30–40 dnů

Průměrná teplota v lednu –2°C až –3°C

Průměrná teplota v červenci 18°C – 19°C

Průměrná teplota v dubnu 8°C – 9°C

Průměrná teplota v říjnu 7°C – 9°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100 dnů

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 mm – 400 mm

Srážkový úhrn v zimním období 200 mm – 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40–50 dnů

Počet dnů zamračených 120–140 dnů

Počet dnů jasných 40–50 dnů

Zdroj: Atlas podnebí Česka



Použitá dlouhodobá stabilitní větrná růžice pro lokalitu Olomouc za rok 2007

Třídy stability N NE E SE

Údaje v tabulce jsou uvedeny v procentech výskytu dané situace za rok

Grafické znázornění použité stabilitní větrné růžice
pro lokalitu Olomouc za rok 2007
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S SW W NW Bezvětří Součet [%]

I.tř. 9.69

II.tř. 19.96

II.tř. 0.89

III.tř. 20.43

III.tř. 12.89

III.tř. 0.21

IV.tř. 9.70

IV.tř. 17.21

IV.tř. 0.55

V.tř. 3.25

V.tř. 5.22

Součet [%] 14.48 9.80 8.31 11.31 16.35 7.40 6.13 14.61 11.61 100.00

v=1.7m/s

v=1.7m/s

v=5m/s

v=1.7m/s

v=5m/s

v=11m/s

v=1.7m/s

v=5m/s

v=11m/s

v=1.7m/s

v=5m/s

1.10 0.59 0.71 0.84 1.14 0.60 0.51 0.73 3.47

3.48 1.91 2.06 2.15 2.27 1.01 0.75 2.18 4.15

0.08 0.06 0.03 0.08 0.28 0.11 0.10 0.15

3.59 2.27 2.68 2.55 2.46 1.30 0.94 2.74 1.90

1.98 1.51 0.65 1.38 2.49 1.09 0.87 2.92

0.03 0.00 0.01 0.02 0.08 0.02 0.04 0.01

1.29 0.63 0.96 1.37 1.83 0.96 0.70 0.72 1.24

2.22 1.39 0.49 1.83 4.16 1.61 1.86 3.65

0.06 0.06 0.02 0.05 0.16 0.03 0.07 0.10

0.19 0.15 0.15 0.12 0.18 0.10 0.21 1.30 0.85

0.46 1.23 0.55 0.92 1.30 0.57 0.08 0.11
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IMISN Í L IM IT Y

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší definuje přípustné limity úrovně znečištění ovzduší.
Imisní limit je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách
hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku.
Mez tolerance je procento imisního limitu nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být
imisní limit překročen. Meze tolerance se postupně snižují až do roku 2010, kdy budou mít
nulové hodnoty pro všechny znečišťující látky.
Imisní limity a meze tolerance stanovuje Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhod-
nocování kvality ovzduší. Pro zájmové znečišťující látky jsou hodnoty uvedeny v následujících
tabulkách.

Imisní limity pro zájmové znečišťující látky

Znečišťující látka Doba průměrování

V závorce je uveden maximální počet překročení uvedeného limitu za rok

Imisní limit [µg.m ]-3 Účel vyhlášení

PM

NO

NO

SO

10

2

X

2

24 hodin

1 kalendářní rok

1 hodina

1 kalendářní rok

1 kalendářní rok

1 hodina

24 hodin

1 kalendářní rok

50 (35x)

40

200 (18)

40

30

350 (24)

125 (3)

20

Ochrana zdraví

Ochrana ekosystémů

Ochrana zdraví lidí

Ochrana ekosystémů

a zimní období (1. 10 – 31. 3.)

Meze tolerance pro zájmové znečišťující látky (2005–2010) [µg.m ]-3

Znečišťující látka Doba průměrování Účel vyhlášení

NO2 24 hodin

1 kalendářní rok

50

10

Ochrana zdraví lidí

Rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010

40

8

30

6

20

4

10

2

0

0



M ODELOVÁ NÍ

Na zpracování dat o zdrojích znečišťování ovzduší navazuje zkoumání emisně imisních vztahů
pomocí podrobného modelování a na něj navazujících analýz.
Při modelování rozptylu znečišťujících látek pro SŘKO je používán matematický model
SYMOS´97, který byl vydán ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v roce 1998 jako
doporučená metodika a zároveň byl zpracován jako software.
SYMOS´97 je tzv. dlouhodobý model. To znamená, že vstupní meteorologická data, tj.
rychlost větru a stabilita ovzduší, vstupují do modelu po statistickém zpracování skutečných
meteorologických pozorování a roztřídění počasí do tříd, které jsou dány určitým rozsahem
rychlostí větru a průměrného vertikálního teplotního gradientu ve směšovací vrstvě.
Modelování průměrných ročních koncentrací se pak provádí tak, že výpočtová funkce se počítá
pro jednotlivé směry větru (obvykle ve všech směrech po jednom až třech stupních) a výsledku je
přiřazena taková váha, jaká je četnost výskytu použité kombinace tříd počasí v daném směru.
Výsledek je tedy závislý na průměrném výskytu určitého počasí za modelované období. Pokud
jsou známy průměrné emise zdrojů za stejné období, je možno správně vyhodnotit průměrné
koncentrace za období, pro které jsou statisticky zpracována meteorologická data.
Základem přesného modelování je kromě zahrnutí všech relevantních zdrojů znečišťování
ovzduší a jejich dostatečně přesného umístění také hustá síť výpočtových bodů, tzv.
receptorů. Území města Olomouce je proto pro účely modelování rozděleno pravidelnou
čtvercovou sítí o straně 1500 m. Jedná-li se o REZZO 1, které ovlivňují svými emisemi velké
oblasti, používá se v celém zájmovém území pravidelná síť receptorů o kroku 100 m. Pokud se
jedná o nižší zdroje s lokálním dosahem REZZO 2, liniové zdroje, lokální topeniště, používá se
síť receptorů skládající se ze dvou částí. První část, která zahrnuje obalovou zónu 2500 m
okolo zdrojů REZZO 2, resp. 1500 m okolo lokálních topenišť a liniových zdrojů, tvoří pravi-
delná síť receptorů s krokem 100 m. Druhou tvoří pravidelná síť receptorů s krokem 1500 m,
pokrývající zbytek zájmového území vně obalových zón. Tímto postupem je možno získat
detailní informace o hodnotách znečištění v oblasti, kde se tyto hodnoty prudce mění,
a zároveň mít pod kontrolou hodnoty znečištění v celém zájmovém území.
V rámci modelování a následných analýz se vždy vyhodnocují:

Tímto detailním zkoumáním emisně imisních vztahů je pak možné identifikovat příčiny
zhoršené kvality ovzduší ve městě a navrhnout cílená opatření ke zlepšení kvality ovzduší tak,
aby u co nejvyššího počtu obyvatel byla imisní zátěž snížena pod limitní hodnoty.

• rozložení imisí,
• podíly jednotlivých skupin zdrojů znečišťování na celkové imisní situaci ve městě,
• převažující vlivy průmyslových či neprůmyslových zdrojů,
• imisní zátěž obyvatelstva.
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Pro rok 2007 byla odhadnuta
hodnota pozadí pro
16 , pro NO byla odhad-
nuta konstantní hodnota
8 . U S je tato hodnota
považována za nulovou.
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µg.m O
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KOR EKCE V Ý SLEDKŮ MODELOVÁNÍ

Model SYMOS´97, který byl použit pro modelování, vykazuje u průměrných ročních koncent-
rací obecně nižší výsledky. Srovnání výsledků modelování s výsledky imisního monitoringu
ukazuje, že modelové hodnoty jsou nižší než hodnoty naměřené, přičemž největší rozdíly jsou
zaznamenány u . Podhodnocení výsledků modelování je způsobeno zejména tím, že
model SYMOS´97 nepostihuje ranní přízemní inverze a tzv. inverzní situace při bezvětří,
při kterých dochází ke zvýšenému znečišťování ovzduší. V případě PM modelování dále
zahrnuje některé další zdroje tuhých znečišťujících látek, zejména reemise (emise, způsobené
opětovným zvířením již usazených částic vlivem větru a dopravy), stavební a zemědělská čin-
nost. Korekce výsledků byla provedena pro všechny zájmové znečišťující látky PM , NO , SO .
Na základě imisního monitoringu byly určeny pro zájmové znečišťující látky pozaďové
koncentrace. Tyto koncentrace v sobě zahrnují imise ze zdrojů, které nebyly zahrnuty
do modelování. Jedná se o konstantní složku ovzduší nezávislou na emisích z lokálních
antropogenních zdrojů zahrnutých do modelování.
V emisně nezatížených částech České republiky se koncentrace v roce 2007 pohybují
v rozmezí 17 a 18 . Koncentrace NO se na pozaďových stanicích pohybují mezi
7 a 9 .

PM

PM
µg.m

µg.m

10

10

10 2 2
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-3

2
-3

Roční aritmetické průměry PM a NO z vybraných
pozaďových monitorovacích stanic v ČR za rok 2007

10 2

Stanice PM10
-3[µg.m ]

JESENÍK – MJES

Košetice – JKOS

17,1

18,3

NO2
-3[µg.m ]

7,3

9,0

S TAN OVENÍ KOREKČ NÍCH KONS TA N T

Při stanovování korekčních konstant se hodnoty pozaďových koncentrací odečtou od prů-
měrných ročních koncentrací znečišťujících látek z monitorovacích stanic a stanoví se poměr
mezi upravenými hodnotami výsledků imisního monitoringu a namodelovanými koncentra-
cemi. Konstanty uvádějí, kolikrát model hodnoty koncentrací v dané lokalitě podhodnocuje.

Použité korekční konstanty

Látky Korekční konstanty

PM

NO

SO

10

2

2

4,5 5,1

0,3

–

–0,4

7,2–11,0

Výsledky modelování byly korigovány násobením korekč-
ními konstantami a přičtením uvedených pozaďových kon-
centrací. Při korekci se do výsledků modelování vnáší určitá
nejistota, která je způsobena pravděpodobným větším
vlivem dopravy na imisní situaci v blízkosti komunikací.
Doprava totiž způsobuje reemise prachu do ovzduší, které



Souhrnné emise podle jednotlivých skupin zdrojů použité pro modelování rozptylu
znečišťujících látek na území města Olomouce pro rok 2007

Znečišťující látka

Zvláště velké
a velké zdroje

0,1

< 0,1

< 0,1

0,312

1,797

0,09

27,8

39,5

93,9

62,697

1 732,144

462,226

PM

NO

NO

10

X

2

Střední zdroje

[t/rok] [%] [t/rok] [%]

nejsou do modelování zahrnuty. Jak velká je reemise prachu, záleží na více faktorech – prašné
depozice z ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, množství srážek, frekvence čištění vozovek
apod. Tato nejistota je tedy vyšší v blízkosti komunikací s intenzivní dopravou.

Souhrnné údaje o emisích z jednotlivých modelovaných skupin zdrojů znečišťování ovzduší
jsou pro rok 2007 uvedeny v následující tabulce.

R EKAPITULACE EMISÍ VŠECH MODELOVANÝCH
SKUPIN ZDROJŮ

VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ

KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pro posuzované skupiny zdrojů znečišťování ovzduší (zvláště velké a velké zdroje, střední zdroje,
lokální topeniště, silniční doprava, vzdálené zvláště velké a velké zdroje) byly provedeny výpočty
průměrných ročních koncentrací pro rok 2007 a rovněž byla zpracována celková imisní situace.

V každé mapce jsou vyobrazena rozložení přízemních koncentrací sledovaných znečišťujících
látek (ve výšce 1,5 m nad povrchem). Podle metodiky SYMOS´97 není možno vyhodnocovat
výsledky modelování uvnitř husté zástavby. Proto byly topografické prvky kompozic zvoleny
tak, aby bylo zřejmé rozložení zástavby. Pro grafické výstupy byla zvolena taková forma
prezentace, která ukazuje přehled rozložení imisí v zájmovém území. V případě modelování
rozptylu znečišťujících látek v ovzduší se jedná o zjednodušený stav a spojité rozložení
sledovaného jevu (přízemní koncentrace znečišťující látky). Výsledky modelování jsou
zobrazeny pomocí skokové legendy, kdy jedna barva odpovídá vždy jistému rozmezí
koncentrací dané znečišťující látky.
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Celkem

225,371

4 387,893

492,385

54,6

58,6

2,9

123,031

2 572,761

14,147
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1,9
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39,331

81,191

15,922
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VÝVOJ EMISÍ PM NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE10

REZZO 1 REZZO 2 Lokální topeniště Doprava Celkem
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POLÉTAVÝ P RACH

Jako polétavý prach jsou označovány tuhé částice unášené vzduchem, které se liší jak svou
velikostí, tak chemickým složením i původem. Ze značné variability vlastností polétavého
prachu plyne také obtížnost hodnocení jeho vlivu na zdraví člověka. Přesto je výzkumu
zdravotních účinků polétavého prachu (je významným indikátorem znečištění ovzduší)
věnována značná pozornost odborníků na celém světě už po řadu let.

Studie publikované Mezinárodní zdravotnickou organizací (WHO) prokázaly, že znečištění
jemnými prachovými částicemi poškozuje zejména kardiovaskulární a dýchací systém. Tyto
částice jsou příčinou zvýšené úmrtnosti na chronickou obstrukční chorobu plic, infarkt
myokardu, arterosklerózu a rakovinu plic. Ještě větší vliv než na dospělé má znečištění ovzduší
na děti. Plíce malých dětí nejsou ještě dobře vyvinuty a mají více propustnou dýchací výstelku
uvnitř plic. Za normálních podmínek nadýchají o 50% větší množství vzduchu na 1 kg
hmotnosti než dospělí. Tím do sebe vstřebávají také úměrně vyšší množství znečišťujících
látek. V celé České republice ročně umírá na znečištění ovzduší téměř 2000 osob.

Škodlivinou PM rozumíme jemné částice (tuhé i kapalné), které jsou vnášeny do ovzduší. Toto
označení vzniklo z anglického Praticles Matter; číslo 10 znamená jejich velikost – do 10 mikrometrů.
Je známo, že prach obsahuje i řadu vysoce toxických látek, jako jsou těžké kovy, nebo rakovinotvor-
né polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Vědecké práce zaměřené na specifické zdroje znečiš-
tění prokázaly, že emise z dopravy mají jednoznačnou souvislost s nepříznivými účinky na lidské zdra-
ví. Jako zvláště nebezpečné pak byly vyhodnoceny prachové částice unikající z dieselových motorů.

Výsledky modelování koncentrací suspendovaných částic PM na území města Olomouce ukazují,
že koncentrace PM vlivem zlepšení rozptylových podmínek v roce 2007 oproti ostatním mo-
delovaným letům (2003 a 2005) klesly. Dále je zřejmé, že zhoršená imisní situace na území města je
způsobena převážně kombinací vlivu dopravy, průmyslových zdrojů REZZO 1 a lokálních topenišť.
Oblast města, ve které došlo k překročení dlouhodobého imisního limitu, se v roce 2007
výrazně zmenšila. Zasahuje část území městských částí Řepčín, Holice, Nové a Staré Hodolany
a Nový Svět. Vliv neprůmyslových zdrojů (lokální topeniště, doprava) převažuje v lokalitách
Olomouc-střed, Povel, Nemilany, Topolany, Týneček a Lošov nad průmyslovými zdroji až

10

10

10

2003 2005 2007



z 90%, plošně jejich převaha činí asi 75%. Podíl průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší je
plošně 15–25 % imisí PM , lokálně v okolí průmyslových areálů až 60 %. Místně podle
modelování dochází jednoznačně k překračování ročního imisního limitu PM na křižovat-
kách frekventovaných komunikací.
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PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE
Příspěvek lokálních topenišť k celkové imisní situaci, 2007

10

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE
Příspěvek dopravy k celkové imisní situaci, 2007

10



OXIDY DUSÍ KU

Z hlediska škodlivého vlivu na životní prostředí je významný výskyt oxidu dusičitého a dusného
v troposféře. Většina analytických metod udává sumu těchto oxidů pod společným názvem
NO . V případě znečišťování ovzduší uniká ze zdrojů především oxid dusný (NO), kterého je při
opuštění výfuku z automobilu nebo komínu spalovacího zařízení ve směsi NOx 90–95%.
Zbytek tvoří oxid dusičitý (NO ). V atmosféře pak většina oxidu dusného (NO) oxiduje na NO .
Oxidy dusíku působí nepříznivě na dýchací orgány. Při vyšších koncentracích se vážou na he-
moglobin a zhoršují přenos kyslíku z plic do krevního oběhu. Akutní poškození organismu
mohou způsobit koncentrace 190 µg.m , které trvají 1 hodinu. NO se v atmosféře při reakci
s vodními kapkami mění na kyselinu dusičnou s nežádoucími dopady na rostlinstvo. Oxidy
dusíku se dále účastní jednoho nebezpečného procesu vzniku tzv. fotochemického smogu.
K tomu dochází obvykle v létě a účastní se ho také další znečišťující látky sloučeniny uhlíku
a ozon (O ). Podmínkou pro jeho vznik je dostatečný sluneční svit, proto se vyskytuje zejména
v letních měsících. Přitom vzniká řada dalších nebezpečných látek, které pak silně ovlivňují
zdraví lidí.
Z vývoje emisí NO na území města Olomouce lze vysledovat poměrně značný nárůst emisí
z dopravy v roce 2007. Naopak vítané snížení množství emisí v tunách za rok můžeme vidět
u zdrojů REZZO1.
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NO – OX I D DUSIČ ITÝ2

Výstupy modelování uvádí, že v roce 2007 byl roční imisní limit NO překročen pouze
ojediněle. V centru města a okolo frekventovaných komunikací se podílí na celkové imisní
situaci téměř ze 100 % doprava. Dále od komunikací její vliv klesá a pohybuje se okolo 95 %.
Podíl ostatních skupin zdrojů je vůči dopravě zanedbatelný.
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PŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE NO NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE
Příspěvek místních zdrojů REZZO1 k celkové imisní situaci, 2007

2

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE NO NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE
Příspěvek dopravy k celkové imisní situaci, 2007
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VÝVOJ EMISÍ SO NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE2

SO OX I D SIŘ IČ ITÝ2 –

SO je z našeho výčtu sledovaných škodlivin nejméně významnou látkou z hlediska dopadu
na zdraví obyvatel. V ovzduší se tato látka mění na oxid sírový (SO ) a po reakci s vodou v atmo-
sféře vzniká kyselina sírová (H SO ). Kapičky s obsahem této látky později vypadávají z atmo-
sféry v podobě srážek a vznikají tzv. kyselé deště. Ty pak poškozují zejména rostliny. Negativní
vliv mohou mít kapky s obsahem kyseliny sírové na oční spojivky, vzniká jejich podráždění
a následně zarudnutí očí. Při dýchání může u silnějších koncentrací SO docházet k poškozo-
vání plic. Opakované a dlouhodobé expozice vyšších koncentrací než 50 µg.m , mohou vést
k výskytu chronické bronchitidy a chorobám krevního oběhu.

2

3

2 4

2
-3

Podle zpracovaných analýz a výsledků modelování průměrných ročních koncentrací SO
dominují imisím na území města Olomouce ve všech sledovaných letech průmyslové zdroje
(energetika). Tyto zdroje způsobují plošně okolo 90 % imisí SO .
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30

Na imisní situaci mají svůj podíl i lokální topeniště, a to místně až 25 % (zejména Lošov,
Topolany, Týneček). Vliv ostatních skupin zdrojů je zanedbatelný.

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE SO NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE
Příspěvek lokálních topenišť k celkové imisní situaci, 2007

2

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE SO NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE
Příspěvek místních zdrojů REZZO1 k celkové imisní situaci, 2007

2



A N A LÝ Z Y V Ý S L E D K Ů M O D E LOVÁ N Í

KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Aby bylo možné lépe vyhodnotit vliv průmyslových a neprůmyslových zdrojů znečišťování
ovzduší na celkovou imisní situaci, byly výsledky modelování rozptylu znečišťujících látek
v ovzduší doporučenou metodikou SYMOS´97 v rámci projektu SŘKO dále analyzovány. Byl
stanoven procentuální vliv jednotlivých skupin zdrojů na imisní situaci a převahy průmyslových
zdrojů (místní a vzdálené zvláště velké a velké zdroje znečišťování ovzduší, střední zdroje
znečišťování ovzduší) nad neprůmyslovými (lokální topeniště a doprava), a to pro všechny
zájmové znečišťující látky.

Z uvedených výsledků analýz byly vytvořeny mapky. Oblasti reprezentované červenou barvou
signifikují převahu průmyslových zdrojů nad neprůmyslovými, zelené oblasti naopak převahu
neprůmyslových zdrojů nad průmyslovými. Žluté oblasti označují, že vliv obou skupin zdrojů je
vyrovnaný.

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE
procentuální převaha průmyslových zdrojů nad neprůmyslovými, 2005
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IMISNÍ ZÁTĚŽ OBYVATEL MĚSTA OLOMOUCE PRAŠNOU FRAKCÍ PM , 200710

A N A LÝ Z A Z AT Í Ž E N Í O BY VAT E L I M I S E M I

Na základě výsledků modelování průměrných ročních koncentrací lze provést analýzy zatížení
obyvatel imisemi. Pomocí těchto analýz lze určit počet obyvatel, kteří jsou zasaženi
konkrétními koncentracemi znečišťujících látek.
Při analýze zatížení obyvatel se nejprve provádí analýza hustoty osídlení, a následně se s ohledem
na výsledky modelování vyhodnotí zatížení obyvatelstva. Analýza hustoty osídlení byla provedena
z údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů za rok 2001. Rozložení hustoty osídlení ve městě bylo sta-
noveno analýzou rozložení obytné zástavby. Přiřazené údaje o počtech obyvatel byly pro účely
analýzy reprezentovány pravidelnou čtvercovou sítí o straně čtverce 25 m. Každé buňce této sítě
reprezentující hustotu osídlení bylo přiřazeno průměrné roční imisní zatížení, získané modelová-
ním. Výsledky vypovídají o počtech obyvatel zatížených imisemi z modelované skupiny zdrojů
v určeném rozmezí koncentrací. Takovéto analýzy mohou dále sloužit při vyhodnocování náprav-
ných opatření či posuzování zdravotních rizik spjatých s nadměrným znečišťováním ovzduší.
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SHR NUTÍ

Z představených výsledků SŘKO vyplývá, že ve městě Olomouci je překračován jak roční, tak
i krátkodobý limit (24 hodinový) u škodliviny PM (prachové částice). Zhoršená dlouhodobá
imisní situace je v případě PM zapříčiněna nejen vlivem průmyslových zdrojů, ale rovněž
dopravou. Tento vliv je ještě významnější u maximálních krátkodobých koncentrací PM
během teplotních inverzí a bezvětří. Místně se pak na zhoršené kvalitě ovzduší významnou
mírou podílejí lokální topeniště. Je to sice nežádoucí z pohledu ochrany ovzduší, ale musím
konstatovat, že se v současné praxi stále častěji setkáváme s případy, kdy si spotřebitel volí
topné médium dle aktuální ceny na trhu, což za současných tržních podmínek vede
jednoznačně k návratu k tuhým palivům. Dalším problémem zůstává fakt, že legislativa ČR
nedává příliš reálné nástroje k řízení, kontrole a motivaci provozovatelů v případě právě
lokálních topenišť. Vzhledem k jediné povinnosti, kterou zákon o ochraně ovzduší ukládá
provozovatelům lokálních topenišť (kterou je provozovat zdroje znečišťování ovzduší v sou-
ladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení), je u těchto zdrojů velmi obtížné ovlivnit druh
a spotřebu paliva. Mnozí občané si ani neuvědomují, jak aktivně se právě oni podílejí
na zhoršování kvality ovzduší. Aktuální zůstává otázka, co občan ušetří spalováním
nekvalitních paliv nebo dokonce odpadků? Zdraví svoje, svých blízkých ani sousedů to jistě
není. Nyní je na místě upozornit na dikci zákona, který uvádí, že „jako palivo nelze použít
odpad“! Nestabilní ceny energií postupně přelévají zájem o způsoby vytápění obydlí od jed-
noho média ke druhému, a to momentálně levnějšímu. Vývoj v poslední době dospěl
v souvislosti se stoupající cenou zemního plynu k návratu k pevným palivům. Stěžejním
pro kvalitu ovzduší zůstává fakt, že kotle na uhlí jsou velmi snadno „využitelné“ (přesněji
zneužitelné) ke spálení všeho dalšího co hoří, a tak dojde i na staré gumáky a plasty.
Atmosféra v těchto lokalitách se tak znovu v topné sezóně zahušťuje vším, co taková „paliva“
při nedokonalém spalování vytvářejí, od barevných čmoudíků až po saze a dioxiny.
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Obce se mohou pyšnit svou zákonnou pravomocí vydat obecně závaznou vyhlášku a upravit
pravidla pro spalování rostlinného materiálu, což je významné pro kvalitu ovzduší především
v jarních a podzimních měsících. V zimním období by se zase náramně hodilo uplatnit
pravomoc vyhláškou zakázat používání některých „méně kvalitních paliv“ s vyšším obsahem
síry a příměsí dalších látek, které mají při spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. V praxi
však při aplikaci zmíněných vyhlášek narážíme na naprosto klíčovou skutečnost, kterou je tzv.
nedotknutelnost lidského obydlí, kdy ustanovení prvního odstavce dvanáctého článku Listiny
základních práv a svobod říká, že není dovoleno do obydlí vstoupit bez souhlasu toho, kdo
v něm bydlí (samozřejmě existují výjimky, kterými mohou být například záležitosti spojené
s trestním řízením, písemný odůvodněný příkaz soudce atd.). Tímto je kontrola lokálních
topenišť nereálná a právě zde spatřuji z pozice orgánu ochrany ovzduší zásadní problém.
Další problematickou oblastí ochrany ovzduší je stále diskutovaná doprava, u které pak
obecně platí, že míra a množství emisí z automobilů závisí na mnoha parametrech (typ
vozidla, použité palivo, technický stav komunikace), ale zejména se odvíjí od stále rostoucí



intenzity dopravy. Ovlivnění zdraví se pak týká celé populace, ale vnímavost lidí k tomuto vlivu
kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců
a vyvíjejícího se plodu. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním
dýchacího (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak
oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy apod.). Z toho důvodu je třeba se
soustředit na vztahy mezi dopravou a životním prostředím a nepřistupovat k nim s tím, že jsou
to dva naprosto neslučitelné aspekty života. V současnosti je žádoucí hledat cesty jejich
vzájemného přiblížení a motivovat občany k využívání např. městské hromadné dopravy či
jinému ekologickému způsobu přepravy. Velký význam má v této oblasti také městská zeleň
jako částečný zachycovač prachových částic. Čím více zeleně, tím méně se prach víří.
Městské oblasti v celoevropském měřítku čelí řadě environmentálních problémů. Lze vysledo-
vat společný soubor problémů, přestože se liší co do rozsahu či intenzity. Mezi tyto problémy
patří nejen špatná kvalita ovzduší, vysoká dopravní zátěž, vysoká hladina hluku, nedostatek
klidových ploch se sportovním a rekreačním využitím, rozpínání měst do okolní krajiny, ale
i produkce vysokých objemů odpadu a odpadních vod. Na nás všech je tedy najít optimální
způsob jak těmto závažným environmentálním problémům čelit, neboť je neodiskutovatelné,
že právě tyto problémy mají významný vliv na ekonomiku měst samotných, ale hlavně
na lidské zdraví.

S E Z N A M P O U Ž I T Ý C H Z K R AT E K

SŘKO… Systém řízení kvality ovzduší města Olomouce
ČHMÚ… Český hydrometeorologický ústav

ORP… Obec s rozšířenou působností
MIS… Městský informační systém města Olomouce
GIS… Geografický informační systém

SLBD… Sčítání lidu, bytů a domů
REZZO… Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

VŠB–TU Ostrava… Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

PM … Suspendované částice frakce PM10 10
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