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1. ÚVOD
Se zavedením nové legislativy podporované získanými výsledky ze stále vysp lej í m ící
techniky dostávají se jednotlivá území R do stále ast j ích situací, kdy musí vyhla ovat
smogové situace vydáváním na ízení zpracovaných v dokumentu. KRAJSKÝ REGULA NÍ

ÁD ZLÍNSKÉHO KRAJE .

Celý systém je velice nákladný a ve vazb  vstupujících veli in / Krajský ú ad- regulované
zdroje- synoptické situace/ zna n  komplikovaný. V této díl í úvodní ásti budeme e it
n které vazby mezi meteorologickými charakteristikami a vznikem smogových situací ve
Zlínském kraji

  Vzhledem k tomu, e v rámci Zlínského kraje byla ji  zpracována celá ada studií,
m ení a zcela nových prací o vodu smogových situací provedeme analýzu t chto prací a
sou asného stavu zne i t ní ovzdu í ve Zlínském kraji se zam ením na zne i t ní ásticemi
PM 10.

Politika ochrany ovzdu í i ve Zlínském kraji prod lala velkou zm nu p ijetím Sm rnice
2008/50/ES. Tato sm rnice zcela zásadním zp sobem zp ís uje po adavky na kvalitu m ení
a dále zvy uje i nároky na kvalitu model  pro hodnocení imisí zát e.

Výsledky prokazují, e tvorba pra ných ástic (SAA sekundárních atmosférických aerosol )
je p ímo závislá na meteorologických podmínkách a mechanismus vzniku ástic má
celoplo ný, nadregionální charakter. Stanice na celém území R za definovaných
synoptických situací se chovají korektn  a ve stejném ase je na nich m ená stejná hodnota
PM10 s minimálním vlivem místních emisních zdroj . Významným prvkem imisní zát e je i
resuspenze (op tovný vznos ástic ji  usazených na zem), jen  m e tvo it a  40 % m ené
frakce PM10.

Na e dosavadní m ení prokazují, e p evá ný podíl sledovaných ástic PM10 je tvo en
ásticemi velikosti PM2,5 a men ími, a to ze 65-85 %, p i em  v zim  jsou tyto hodnoty

nejvy í. P i poklesu teploty a r stu relativní vlhkosti stále více dominují frakce PM2,5 a PM1,
které jsou zvlá t  nebezpe né z hlediska ochrany zdraví. Na p ítomnosti t chto frakcí se v ak
významn  podílejí nuklea ní a aglomera ní procesy tvorby ástic p ímo v atmosfé e za
spoluú asti dálkových p enos  plynných aerosol .

Jedním z po adavk  kladených na m ení je zaji t ní spolehlivosti m ení u p ístroj , jejich
výsledky budou vyu ívány pro reportování a hodnocení kvality ovzdu í. Státní imisní sí  je
z velké ásti vybavena starou technikou, která nespl uje po adavky kladené sm rnicí. Je té
nutno podotknout, e v brzké dob  nebudou na tyto p ístroje k dispozici náhradní díly.
Z tohoto jednozna n  vyplývá nutnost obm nit v t inu p ístroj , které jsou v sou asné dob
v síti nasazeny a doplnit sí  v místech, kde je nedostate ná. Na druhou stranu zde existuje
prostor pro úspory (zejména u SO2) a dále je mo né zvá it zm nu zp sobu m ení benzenu.

Pro reporting do EU je mo no vyu ívat pouze data z akreditovaných m ení podle EN ISO
17025:2005. Zaji t ní návaznosti dopl kových sítí i sítí jiných organizací na standardy by
m lo být celorepublikov  v gesci Národní referen ní laborato e  Kalibra ní laborato e imisí

HMÚ.
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Sou asn  rostou i nároky na reporting v i Evropské unii. Do pop edí se dostává plo né
hodnocení území a identifikace (meteorologických) p í in epizodických situací a d le itých
zdroj . Tyto úkoly jsou nemo né bez dobré modelové základny a kvalitního zpracování map
plo ného rozlo ení koncentrací. Rozptylové modely pou ívané v R nejsou schopny v plné
mí e pokrýt v echny po adavky.
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2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC VYHLA OVÁNÍ SMOGOVÝCH
SITUACÍ (BOB)
2.1. Vývoj legislativy
V roce 2002 vy la "smogová" vyhlá ka . 553/2002 Sb., která stanoví zvlá tní imisní limity
pro zne is ující látky (oxid dusi itý, oxid si i itý a p ízemní ozón). Její sou ástí je
i regula ní ád, v etn  upozorn ní nebo varování ve ejnosti a opat ení k asov  omezené
regulaci vybraných zdroj  zne i ování ovzdu í jejich provozovateli. Tato vyhlá ka m la
m st m umo nit zasáhnout proti rostoucí koncentraci jmenovaných kodlivých látek v
ovzdu í (nap . sní it provoz továren i elektráren, nebo t eba omezit automobilový provoz).

Od listopadu 2009 platila vyhlá ka . 373/2009 Sb., kterou se upravovala vyhlá ka .
553/2002 Sb. K zvlá tním imisním limit m pro oxid dusi itý, oxid si i itý a p ízemní ozón
tak nyní p ibude závazná hodnota pro jemné prachové ástice frakce PM10. Ty mohou mít
významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Mohou na sebe vázat zdraví kodlivé látky a ty
se pak spolu s jemnými prachovými ásticemi dostávají hluboko do plic. Zvý ení koncentrací
t chto látek v ovzdu í, zejména za nep íznivých rozptylových podmínek, ovliv uje i silni ní
doprava a spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Krom  úst edního regula ního ádu
(provozovaného HMÚ) byly p ipraveny i krajské regula ní ády. Signál upozorn ní na
smogovou situaci pop . signál regulace vyhla ovaly krajské ú ady na základ  dat z HMÚ.

Nejnov ji upravuje smogový varovný a regula ní systém zákon  201/2002 Sb. o ochran
ovzdu í spolu s imisní vyhlá kou 330/2012 Sb. Nov  provozuje SVRS na základ  pov ení
Ministerstva ivotního prost edí a v souladu se zákonem o ochran  ovzdu í . 201/2012 Sb.
pro celou R HMÚ, p i em  republika je rozd lena na n kolik oblastí. Jednotlivé oblasti
SVRS pro PM10, SO2 a NO2 jsou stanoveny ve V stníku M P . 9/2012 v etn
reprezentativních stanic, na jejich  základ  se SVRS provozuje. Podmínky vyhla ování a
odvolávání smogových situací a regulací upravuje p íloha 6 zákona 201/2012 Sb.

2.2 Oblasti a stanice SVRS zóny St ední Morava
Oblasti SVRS pro PM10:

§ Kraj Vyso ina (Zóna Jihovýchod)

§ Jihomoravský kraj (Zóna Jihovýchod)

§ Jiho eský kraj (Zóna Jihozápad)

§ Plze ský kraj (Zóna Jihozápad)

§ Liberecký kraj (Zóna Severovýchod)

§ Královéhradecký a Pardubický kraj (Zóna Severovýchod)

§ Aglomerace Praha
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§ Zlínský a Olomoucký kraj (Zóna St ední Morava)

§ Ústecký kraj (Zóna Severozápad)

§ Karlovarský kraj (Zóna Severozápad)

§ St edo eský kraj (Zóna St ední echy)

§ Aglomerace Brno

§ Moravskoslezský kraj (Zóna Moravskoslezsko)

§ T inecko (Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek)

§ Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez T inecka (Aglomerace
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek)

Pro látky SO2 a NO2, u nich  je výskyt koncentrací vy ích ne  prahová hodnota velmi
nepravd podobný, se v zájmu konzistence pou ilo tém  shodné d lení území, jako pro
ástice PM10. Nicmén  v d sledku malého po tu m icích míst a homogennímu poli

koncentrací nedo lo k rozd lení zón Severozápad a Severovýchod.

P i výb ru stanic se braly v úvahu tém  výhradn  automatické stanice klasifikované jako
poza ové, v n kterých p ípadech byly zvoleny i dopravní stanice a to pouze tehdy, lze-li u
nich v p ípad  smogových situací lokální vliv dopravy zanedbat. Reprezentativní pro danou
oblast jsou stanice le ící na jejím území. Pro kraj Jihomoravský byla navíc p idána stanice
Brno-Tu any a pro kraj St edo eský stanice Praha-Libu . Pro Aglomeraci
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek nebyla z d vodu výrazného ovlivn ní p eshrani ním
p enosem za azena stanice V ovice.

Reprezentativní stanice pro zónu St ední Morava:

§ PM10

o Olomouc  Hej ín

o P erov

o Prost jov

o Zlín

o Jeseník

§ SO2

o P erov

o Zlín

o Jeseník

§ NO2

o Olomouc  Hej ín

o Zlín

o Jeseník



8

2.3 Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukon ení
Podmínky vyhla ování a odvolávání smogových situací a regulací upravuje p íloha 6 zákona
201/2012 Sb. o ochran  ovzdu í. Jsou stanoveny takto

1. Informativní prahová hodnota pro oxid si i itý, oxid dusi itý a ástice PM10

Informativní prahová hodnota je pova ována za p ekro enou v p ípad , e alespo  na jedné
m icí lokalit  reprezentativní pro úrove  zne i t ní v oblasti minimáln  100 km2 p ekro ila

  a) hodinová pr m rná koncentrace oxidu si i itého hodnotu 250 µg.m-3 ve t ech po sob
následujících hodinách,

  b) hodinová pr m rná koncentrace oxidu dusi itého hodnotu 200 µg.m-3 ve t ech po sob
následujících hodinách, nebo

  c) dvaceti ty hodinová pr m rná koncentrace ástic PM10 hodnotu 100 µg.m-3 ve dvou po
sob  následujících dnech,

a zárove  je za posledních 6 hodin alespo  na polovin  m icích stanic reprezentativních pro
danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací ástic PM10. Trend koncentrací ástic
PM10 se vyhodnocuje z asové ady klouzavých dvanáctihodinových pr m r  hodinových
koncentrací.

2. Regula ní prahové hodnoty pro oxid si i itý, oxid dusi itý a ástice PM10

Regula ní prahová hodnota je pova ována za p ekro enou v p ípad , e alespo  na polovin
m icích lokalit reprezentativních pro úrove  zne i t ní v oblasti minimáln  100 km2

p ekro ila

  a) hodinová pr m rná koncentrace oxidu si i itého hodnotu 500 µg.m-3 ve t ech po sob
následujících hodinách,

  b) hodinová pr m rná koncentrace oxidu dusi itého hodnotu 400 µg.m-3 ve t ech po sob
následujících hodinách, nebo

  c) dvaceti ty hodinová pr m rná koncentrace ástic PM10 hodnotu 150 µg.m-3ve t ech po
sob  následujících dnech a zárove  je za posledních 6 hodin alespo  na polovin  m icích
stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací ástic PM10.
Trend koncentrací ástic PM10 se vyhodnocuje z asové ady klouzavých dvanáctihodinových
pr m r  hodinových koncentrací.

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon

Informativní prahová hodnota je pova ována za p ekro enou v p ípad , e alespo  na jedné
m icí lokalit  reprezentativní pro úrove  zne i t ní v oblasti minimáln  100 km2 p ekro ila
hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m-3.

Varovná prahová hodnota je pova ována za p ekro enou v p ípad , e alespo  na jedné
m icí lokalit  reprezentativní pro úrove  zne i t ní v oblasti minimáln  100 km2 p ekro ila
hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m-3.
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4. Ukon ení smogové situace

Smogová situace je ukon ená, pokud na ádné m icí lokalit  reprezentativní pro úrove
zne i t ní v oblasti minimáln  100 km2 není p ekro ena ádná prahová hodnota, p i em
tento stav trvá nep etr it  alespo  12 hodin v p ípad  oxidu si i itého, oxidu dusi itého a
troposférického ozonu nebo 24 hodin v p ípad  ástic PM10 a na základ  meteorologické
p edpov di není o ekáváno obnovení meteorologických podmínek podmi ujících smogovou
situaci v pr b hu 48 hodin následujících po poklesu úrovní zne i t ní pod prahové hodnoty.

asový interval 12 hodin se v p ípad  oxidu si i itého, oxidu dusi itého a troposférického
ozonu zkracuje a  na 3 hodiny v p ípad , e meteorologické podmínky nelze ozna it jako
podmi ující smogovou situaci a podle meteorologické p edpov di je tém  vylou eno, e v
pr b hu nejbli ích 48 hodin takové podmínky op t nastanou.
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3. CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ

3. 1. Popis území
3.1.1. Geografické vymezení oblasti

Zlínský kraj se nachází ve východní ásti eské republiky. Na jihozápad  sousedí
s Jihomoravským krajem, na severozápad  s Olomouckým krajem a na severovýchod
s krajem Moravskoslezským. Východní hranici kraje tvo í státní hranice se Slovenskou
republikou (kraj Tren ínský, v men í mí e i kraj ilinský).

Zlínský kraj má 304 obcí o pr m rné rozloze 13,04 km2, co  je mírn  vy í rozloha, ne  jakou
mají v pr m ru obce eské republiky (12,6 km2 = 78 866 km2 / 6258 obcí). 29 obcí má statut
m sta. Bydlelo v nich 363 832 (60,86 %) m stského obyvatelstva . Víc ne  10 000 obyvatel
m lo 9 m st s úhrnným po tem 262 440 obyvatel p edstavující urbanizované obyvatelstvo .

Zlínský kraj je tvo en ty mi okresy: Krom í , Uherské Hradi t , Vsetín a Zlín.

Po et obcí je 304, z toho je 29 se statutem m sta.

Jeho rozloha je 3.964 km2, co  p edstavuje cca 5 % celkové plochy eské republiky.

Pro pot eby spojené s koordinací a realizací politiky hospodá ské a sociální soudr nosti,
spo ívající zejména ve vyu ívání finan ních prost edk  z p edvstupních a strukturálních
fond  Evropské unie, bylo v eské republice vymezeno osm Region  soudr nosti NUTS II.
Zlínský kraj spolu s Olomouckým vytvá í Region soudr nosti NUTS II. St ední Morava.

3.1.2. Sídelní struktura

Stávající struktura osídlení je dána dlouhodobým vývojem, který byl ovlivn n p edev ím
p írodními podmínkami v návaznosti na podmínky hospodá ské a politické. V místech
s nejp ízniv j ími podmínkami p irozen  vznikaly významní sádelní útvary. V t inou se
jednalo o rovinaté ásti území a údolí v lenit j ím terénu. Sí  základních sídel a významných
komunikací vytvá í v území urbanizované koridory. Dominantní osu územní dispozice
urbanistické struktury, procházející e eným územím tvo í pomoravský koridor, vytvo ený
v údolní niv  eky Moravy.

Základní sídelní kostru Zlínska tvo í trojm stí Zlín - Otrokovice - Napajedla. K nim se adí
je t  Luha ovice, Slavi ín a Vala ské Klobouky. Z krom í ských sídelních útvar  Krom í ,
Hulín, Hole ov a Byst ice pod Hostýnem a z Uherskohradi ska Uherské Hradi t , Uherský
Brod a Bojkovice. Spolu se základní sítí komunikací, které je propojují, tvo í vyjmenované
sídelní útvary základní kostru území.

Nejvýznamn j í urbanistická osa Vsetínska je vymezena údolími eky Be vy a Senice
s hlavními sídelními a pr myslovými centry Vsetín a Vala ské Mezi í í, které navíc plní
funkci regionáln  významného dopravního uzlu silni ní a elezni ní dopravy. Údolí
Ro novské Be vy vymezuje urbaniza ní osu Vala ské Mezi í í  Zub í  Ro nov p.R. Funkci
sídelních a výrobních center plní p edev ím Vala ské Mezi í í a Ro nov p.R.. Území dále
pokra ující mezi Ro novem a Horní Be vou p edstavuje nejatraktivn j í a nejintenzivn ji
vyu ívaný rekrea ní prostor Beskyd.
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Do velkých sídel se v pr b hu období extenzivní industrializace soust edily plochy pro
pr myslovou výrobu a vytvo ily pr myslové zóny. Zvlá  významný je prostor Zlín-
Otrokovice-Napajedla. S velkými sídelními útvary je spjata i p evá ná ást bytové výstavby a
lokalizace ob anské vybavenosti.

3.1.3. Geografické a klimatické údaje

Zlínský kraj se nachází v severovýchodní ásti bývalého Jihomoravského kraje. Území kraje
je vertikáln  velmi lenité, po así i charakteristiky klimatu se na vzdálenosti n kolika
kilometr  podstatn  li í. V t í ást je tvo ena pahorkovitým a kopcovitým terénem, který
v n kterých ástech p echází v hornatý. Zvlá t  d le itou roli hraje zejména v uzav ených
údolích a kotlinách, kde má nep íznivý vliv na tvorbu teplotních inverzí a mlh, z d vod
jejich patného prov trávání. Ve srovnání s jinými ástmi území na í republiky se stejnou
nadmo skou vý kou se na Zlínsku projevuje:

· vy í kontinentalita ve srovnání s echami (v t í rozdíly léto-zima)

· vliv blízkých hor

· vliv záv trných jev  p i v trech od východu

Nejvy í bod kraje je ert v mlýn, 1 206 m n. m., le ící v Beskydech v okrese Vsetín,
nejni ím bodem je hladina Moravy v míst , kde opou tí kraj v okrese Uherské Hradi t  ve
vý ce 170 m n.m. Terénní reliéf kraje je rozmanitý, od rovin na naplaveninách v blízkém
okolí toku Moravy a  po strmé hornatiny na severní hranici v Moravskoslezských Beskydech.
S rostoucí vzdáleností od údolí eky Moravy dochází k ochlazování klimatu. V prostoru
moravských úval  je teplá podnební oblast (okolo Uherského Hradi t  velmi teplá) s cca 60
dny letními, 110 mrazovými a 50 dny se sn hovou pokrývkou za rok s ro ní pr m rnou
teplotou 9o C a nízkým ro ním pr m rným úhrnem srá ek  cca 600 mm.
V severovýchodním cípu kraje je klima mírn  chladné s p ibli n  30 dny letními, 160
mrazovými a 120 dny se sn hovou pokrývkou, s ro ní pr m rnou teplotou do 6oC a úhrnem
srá ek i p es 1 000 mm/rok. Vyjma men í oblasti v okolí h ebene Bílých Karpat nacházející
se v povodí Váhu, le í celý kraj v povodí Moravy.

3.1.4. Podnebí

Podnebí je jednou z nejd le it j ích fyzikáln -geografických charakteristik, která má zásadní
vliv na innost lov ka v krajin , leteckou, vodní i silni ní dopravu, geografické rozmíst ní
pr myslu, zem d lství a v neposlední ad  na globální cirkula ní pom ry a tím i planetární
transport kodlivin.

Základní rysy podnebí zlínského regionu ur uje jeho poloha v mírn  vlhkém podnebním pásu,
v oblasti na p echodu mezi p ímo ským a pevninským podnebím s p evládajícím západním
proud ním vzduchu v teplém pololetí a východním proud ní v chladném pololetí. Klimatické
charakteristiky jsou ovlivn ny p edev ím specifickými p írodními podmínkami regionu.

Z p írodních slo ek jsou ve zlínském regionu výraznými klimatickými initeli:

· nadmo ská vý ka území, která ovliv uje velmi výrazn  v t inu klimatických
charakteristik
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· velká relativní lenitost georeliéfu spolu se zna nou rozdílností jeho nadmo ských
vý ek (vý kový rozdíl mezi nejvy ím a nejni ím bodem reliéfu terénu je v t í ne
700 m)

· p eva ující orientace hlavních horských h bet  ve sm ru severovýchod - jihozápad,
tedy nap í  p evládajícímu v trnému proud ní (významné projevy náv trných
a záv trných efekt , pop . i slab ích föhnových jev )

· charakter aktivních ploch (významné plo né zastoupení lesních, zem d lských
a vodních ploch s rozdílnými klimatotvornými ú inky).

Podle E. Quitta (1971, 1984) jsou ve zlínském regionu zastoupeny v echny t i klimatické
oblasti. Dolnomoravský úval a jeho bezprost ední okolí, na severu a severozápad  - Kyjovská
pahorkatina a na východ  - ji ní ást Hlucké pahorkatiny ve Vizovické vrchovin  a
Hornomoravský úval a jeho bezprost ední okolí na jihu, tj. ni í polohy Liten ické
pahorkatiny a Ch ib , le í v teplé klimatické oblasti. Základním znakem této oblasti je zde
pr m rná ervencová teplota vzduchu 18-20 °C, pr m rná lednová teplota vzduchu -2 a  -3
°C, po et letních dn  50-70, po et mrazových dn  pod 110 a pr m rný ro ní srá kový úhrn
500-700 mm. Vrcholové ásti Liten ické pahorkatiny a Ch ib , ji ní výb ky Podbeskydské
pahorkatiny, podstatná ást Vizovické vrchoviny a podh í Hostýnských vrch  a Bílých
Karpat zasahují do mírn  teplé klimatické oblasti. Ve St edomoravských Karpatech je
charakterizována pr m rnou ervencovou teplotou vzduchu 17-18°C, pr m rnou lednovou
teplotou vzduchu -2 a  -3°C, 40-50 letními a 110-130 mrazovými dny a pr m rným ro ním
srá kovým úhrnem 550-700 mm. Pro ást regionu východn  od eky Moravy je pro tuto
kli¬matickou oblast charakteristická pr m rná ervencová teplota vzduchu 16-18°C,
pr m rná lednová teplota vzduchu -2 a  -5°C, 20-50 letních a 110-140 mrazových dn  a
pr m rný ro ní srá kový úhrn 550-800 mm. Vrcholové ásti h bet  Bílých Kar¬pat kolem
Velké Javo iny s nadmo skou vý kou nad 800 m a vrcholové ástí Klá ovského h betu ve
Vizovické vrchovin  a h bety Hostýnských vrch  kolem Kel ského Javorníku s nadmo skou
vý kou nad 700 m ji  spadají do chladné klimatické oblasti, charakterizované pr m rnou
ervencovou teplotou vzduchu 14-16°C, pr m rnou lednovou teplo-tou vzduchu -3 a  -5°C,

po tem letních dn  10-30 a po tem mrazových dn  140-160 a pr m rným ro ním srá kovým
úhrnem 850-1200. Do této klimatické oblasti pat í také prakticky celé Vsetínské vrchy,
Moravskoslezské Beskydy a Javorníky. Ro ní úhrny globálního zá ení se ve zlínském regionu
pohybují kolem 3700-4000 M.J.m-2. Jeho m sí ní úhrny jsou zna n  rozdílné v závislosti na
nadmo ské vý ce. V zimním období jsou nejvy í ve vrcholové oblasti Bílých Karpat,
Javorník , Hostýnskovsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd, kde se nachází
pom rn  nízko hladina kondenzace. V absolutních hodnotách kolísají m sí ní úhrny
globálního zá ení v dlouhodobém pr m ru p ibli n  od 70 M.J.m-2 (prosinec) do 540-600
M.J.m-2 ( erven).

Nejvy í pr m rné ro ní teploty vzduchu ve zlínském regionu byly na¬m eny
v Dolnomoravském a Horno¬moravském úvalu, kolem 8,5 a  9,5°C a v p ilehlých
pahorkatinách kolem 8,6-9,2°C. Ní e polo ené ásti St edomoravských Karpat a Vizovické
vrchoviny (ve vý ce kolem 350 m n. m.) mají pr m rné ro ní teploty vzduchu kolem 8,0°C,
jejich vrcholové ásti pod 7,0°C.V nadmo ské vý ce 700 m ji  klesá pr m rná ro ní teplota
vzduchu výrazn  pod 6,0°C. Nejni í m ené teploty vzduchu klesají obvykle v lednu nebo
v únoru i hluboko pod -30 °C bez rozdílu, zda se jedná o ní inné i vrcholové polohy (nap .
stanice Krom í  zaznamenala 10. 2. 1929 absolutní minimum -31,0 °C a stanice Hostýn
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le ící o 500 m vý e 12. 2. 1929 -31,4°C, dne 11. 2. 1929 klesla teplota vzduchu v Napajedlích
na -30,7°C a v Mut nicích na -34,0°C, 10. 2. 1929 ve Vizovicích na -33,0°C). Mráz je na
území zlínského regionu mo no o ekávat v celém období od za átku zá í do za átku ervna.
Pro region jsou p ízna né teplotní inverze v úvalech a údolích. Nejvy í teploty vzduchu
vystupují v ní inných polohách v období od ervna do srpna nad 35°C, asto i nad 36°C, a
v extrémních letech jsou teploty vy í ne  30°C asté ji  v dubnu a kv tnu, resp. je t  v zá í.
Hodnoty nejvy ích teplot vzduchu klesají s nadmo skou vý kou.

Velké vegeta ní období za íná v úvalech ve druhé dekád  b ezna a kon í v záv ru první
listopadové dekády. V oblasti St edomoravských Karpat za íná ve t etí b eznové dekád  a
kon í v pr b hu první listopadové dekády, ve st edních polohách poho í trvá, podle
nadmo ské vý ky, p ibli n  od konce b ezna, resp. druhé dubnové dekády do první
listopadové dekády a ve vrcholových polohách, s ohledem na konkrétní stanovi tní podmínky,
kon í toto období ji  v polovin  íjna.

Na rozlo ení a mno ství atmosférických srá ek se projevuje jak nadmo ská vý ka (plynulé
p ibývá-ní atmosférických srá ek s nadmo skou vý kou), tak vlivy georeliéfu, p edev ím pak
lokální i nadregionální vlivy náv t í horských p eká ek. Ro ní srá kové úhrny se pohybují
v úvalech v rozmezí 587-597 mm. V Mut nické pahorkatin  spadne za rok p ibli n  533 mm
srá ek, v alostínské vrchovin  v nadmo ské vý ce 300 m 669 mm, ve st edních polohách
Vizovické vrchoviny v nadmo ských vý kách 300-400 m spadne v pr m ru 795- 842 mm
srá ek a ve vrcholových ástech poho í více ne  920 mm srá ek za rok. S pravd podobností 1
% je v nejni ích nadmo ských vý kách p ekro en ro ní srá kový úhrn 800 mm a s rostoucí
nadmo skou vý kou ro ní srá kový úhrn a  1200 mm a s pravd ¬podobností 90% ro ní
srá kový úhrn kolem 450, resp. 800 mm. Z hlediska ro ního chodu atmosférických srá ek se
vyskytuje hlavní srá kové maximum v lét , p evá n  v ervenci, a minimum v zim .
V dlouhodobém pr m ru se výrazn ji projevuje i druhotné maximum atmosférických srá ek
v íjnu. Prom nlivost srá kových úhrn  mezi jednotlivými roky je v ak zna ná. První sn ení
je v úvalech pozorováno a  v polovin  listopadu, poslední v polovin  první dubnové dekády.
V poho ích pak za íná období s mo ným výskytem sn ení v pr m ru u  za átkem listopadu.

3.1.5. Nam ené klimatické faktory

Následující charakteristiky byly získány zpracováním údaj  ze stanic eského
hydrometeorologického ústavu. Klimatologické údaje jsou zpracovány ze stanic Vizovice,
Hole ov, Krom í , títná n. Vlá í, Vsetín a Vala ské Mezi í í. Údaje o kvalit  ovzdu í jsou
ze stanic umíst ných na území kraje v lokalitách Vsetín, Zub í, títná n. Vlá í.

Pr m rná ro ní teplota vzduchu se pohybuje kolem 9,0 - 9,9oC. Pr m rná m sí ní teplota
v prosinci dosahuje -0,6 a  -0,1oC a prosinec je nejchladn j ím m sícem roku. Naopak
nejteplej ím m sícem roku za celé sledované období ervenec, jeho  pr m rná m sí ní
teplota se pohybovala od 20,4 -21,5oC. Hlavní vegeta ní období, tj. období s pr m rnou
teplotou vzduchu 10o C a vy í za íná v nadmo ské vý ce Zlína v pr m ru 23. dubna a trvá
do 9. íjna s celkovou délkou trvání 170 dní. Ve vý ce 500 m nad mo em je za átek posunut
a  na 4. kv tna a období kon í 30. zá í a je tedy o dobré t i týdny del í. Naopak, otopné
období je zde o více jak t i týdny del í ne  v ni ích ástech kraje.
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Dny s pr m rnou teplotou pod bodem mrazu za ínají v ni ích ástech okresu p ed polovinou
prosince a trvají do za átku t etí dekády února, ve vy í vý ce trvá toto chladné období
podstatn  déle. V n kterých uzav en j ích údolích je nutno po ítat s ast j ím výskytem
p ízemních teplotních inverzí a p ízemních mlh, které mohou nep ízniv  ovliv ovat rozptyl
kodlivin i z pom rn  malých zdroj .

Pr m rný po et dn  se sn hovou pokrývkou, která ovliv uje chování kodlivých látek
v ovzdu í, se pohybuje od 60 v nízkých ástech kraje do cca 100 v nejvy ích ástech okresu.
Pro Zlínský kraj je ve srovnání s jinými ástmi území R charakteristický pom rn  zna ný
po et bou ek, ostatn  na celé východní Morav  jsou ast j í intenzívní srá ky s krat í dobou
trvání na rozdíl nap . od severozápadních ech.

3.1.6. Sm r a rychlost v tru

Sm r a rychlost v tru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které mají
rozhodující podíl na stabilit  p ízemní vrstvy atmosféry a na transportu cizorodých látek
obsa ených v troposfé e. Podílí se na difúzi lokálního m ítka i na transportu kodlivin
globálního charakteru.

Sm r a rychlost v tru je ve zlínském regionu významn  závislý na místním georeliéfu.
Nejv t í význam mají v tomto sm ru horské h bety. Na severozápadní stran  Bílých Karpat
pozorujeme dokonce pod vlivem georeliéfu zesilování jihozápadního a jihovýchodního
proud ní, které se ve Vizovické vrchovin  projevuje i sestupnou slo kou proud ní,
podmi ující v této oblasti i ur ité föhnové efekty, zp sobující mimo jiné i v trnou erozi p dy.

Terén Zlínského kraje je p í inou, pro  se v trné r ice ze stanic výrazn  li í, tak e vlastn
ka dá lokalita vy aduje individuální posouzení (vítr podél údolí atp.). Jinak Zlínsko pat í je t
k té ásti na eho území, kde vedle v tr  západních i východní v try jsou pom rn  asté.
Vysledovat je zde mo né i vliv moravské brány ze severní Moravy.

P evládající proud ní p ichází z jihozápadních sm r  15,9 %. Druhým p evládajícím sm rem
je proud ní z východu 11,8%. Celkov  z východní hemisféry vane 27,5%. Bezv t í je
zastoupeno 19,3% a je obdobím, kdy dochází ke zhor eným rozptylovým podmínkám.
Stanice Zlín Mladcová le í v pr m rn  representativní oblasti a v r ici nejsou pozorovatelné
anomálie.

Pon kud jiné pom ry jsou v okolí Hole ova, kde je v trná r ice modifikována výrazn ji ve
sm ru jihovýchod odkud p ichází nej ast j í proud ní dosahující 17,9%. Druhým
nej etn j ím sm rem je jih dosahující 17,1% v ech pozorování. Výrazn  je potla ena
jihozápadní slo ka proud ní dosahující pouze 5,5%. Bezv t í je representováno 11,2%.
Stanice le í v pr m rn  reprezentativní oblasti.
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Obr. 1: V trné r ice pro lokality Zlín a Hole ov
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3.2. Stávající m ící sí   ú el a struktura (Bob)
eská republika monitoruje kvalitu ovzdu í na území státu prost ednictvím státní imisní sít .

Pojem SIS je definován jako monitorovací sí , která musí:

§ pln  respektovat jak eské, tak i mezinárodní legislativní po adavky a závazky na
sledování a hodnocení kvality ovzdu í;

§ zaji ovat po adovanou kvalitu nam ených dat;

§ pro p esnost interpretace zaru it kontinuitu m ení v ase a prostoru;

§ mít finan ní stabilitu (kontinuita financování podmi uje kontinuitu m ení).

U stanic, které jsou vlastn ny, provozovány i financovány organizacemi nespadajícími do
rezortu M P, dochází k výpadk m m ení v d sledku ukon ení financování stanice. SIS by
proto m la být pln  (vlastnicky, finan n  i provozn ) v kompetenci rezortu ivotního
prost edí a provozována HMÚ (podmínka zaji t ní po adované kvality nam ených dat).

Data produkovaná SIS musí pln  pokrývat tyto legislativní po adavky:

1) eská legislativa:

· Zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o ivotním prost edí;

· Zákon . 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu í, v platném zn ní;

· Na ízení vlády . 330/2012 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzdu í.

2) Evropská legislativa:

· Sm rnice rady 96/62/EC z 27. zá í 1996 o hodnocení a ízení kvality ovzdu í a
navazujícími dce inými sm rnicemi;

· Rozhodnutí rady 97/101/ES, kterým se z izuje vzájemná vým na informací a dat ze
sítí a jednotlivých stanic m ících zne ist ní vn j ího ovzdu í v rámci lenských stát

· Sm rnice rady 1999/30/EC - z 22. dubna 1999 o limitních hodnotách (pro SO2, NO2 a
NOx, suspendované ástice a olovo);

· Sm rnice Evropského parlamentu a rady 2000/69/EC ze dne 16. listopadu 2000
o limitních hodnotách (pro benzen a oxid uhelnatý);
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· Sm rnice Evropského parlamentu a rady 2002/3/EC ze dne 12. února 2002 (pro
troposférický ozon);

· Rozhodnutí komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví dotazník pro zpracování
ro ních zpráv o posuzování kvality vn j ího ovzdu í podle sm rnic Rady 96/62/ES a
1999/30/ES a podle sm rnic Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES
(2004/461/ES);

· Sm rnice Evropského parlamentu a rady 2004/107/EC ze dne 15. prosince 2004 (pro
arsen, kadmium, rtu , nikl a polycyklické aromatické uhlovodíky);

· Sm rnice Evropského parlamentu a rady 2008/50/ES ze dne 21. kv tna 2008 o kvalit
vn j ího ovzdu í a ist ím ovzdu í pro Evropu, (do národní legislativy musí být
implementována do 11. ervna 2010).

SIS dále musí poskytovat data v í i, která umo ní pln ní následujících úmluv a povinností:

A) Úmluvy mezinárodní

· zaji t ní pln ní konvence o dálkovém zne i ování ovzdu í p esahujícím hranice stát
(dále CLRTAP) v evropském i celosv tovém m ítku, v . vzájemné vým ny dat;

· hodnocení p eshrani ního transportu v regionálním m ítku.

B) Úmluvy na úrovni R

· s kraji, obcemi, zdravotními ústavy (dále ZÚ), komer ními subjekty apod., kde
probíhá poskytování dat ze strany HMÚ na smluvním základ  (nap . p edávání dat
prost ednictvím FTP schránek). Data jsou poskytována bu  bezplatn  (dle zákona
nej ast ji orgán m státní správy a samosprávy, kolství atd.) anebo úplatn  dle ceníku

HMÚ (pokud zájemci vy adují úpravu nam ených dat).

C) Povinnosti informovat ve ejnost:

· dle Zákona . 123/1998 Sb. o právu na informace o ivotním prost edí, v etn
informací o aktuální úrovni zne i t ní a indexu kvality ovzdu í;

o smogové situaci  data pro smogový a varovný regula ní systém (SVRS)  dle
zákona 201/2012 Sb. a vyhlá ky . 330/2012 Sb.;

o vyhodnocení oblastí se zhor enou kvalitou ovzdu í (OZKO) dle zákona
o ovzdu í . 201/2012 Sb., v platném zn ní, tj. informace o území v rámci zóny
nebo aglomerace, kde je p ekro ena hodnota imisního limitu u jedné nebo více
zne i ujících látek (nezbytným podkladem je plo né hodnocení imisní zát e
 viz dále);

o vyhodnocení ú innosti a kontrole opat ení p ijatých v programech ke zlep ení
kvality ovzdu í.
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D) Povinnost vzájemné vým ny informací v rámci lenských stát  EU  pravidelné p edávání
nam ených imisních koncentrací:

· do evropské databáze AirBASE;

· pro evropské NRT programy (EIONET, CITEAIR);

· do databáze EMEP;

· z p íhrani ních oblastí  zejména N mecko a Polsko.

E) Povinnost poskytovat podklady pro

· plo né hodnocení imisní zát e na území republiky (mapování);

· hodnocení ovzdu í na území eské republiky (materiály pro M P, CENIA, Statistický
ú ad, krajské ú ady, apod.);

· zp tnou vazbu na regula ní systémy tj. hodnocení reálného dopadu provád ní
regula ních opat ení na zdrojích (sni ování emisí) na kvalitu ovzdu í v R  ov ení
pravdivosti prognóz srovnáním s reáln  nam enými daty  v návaznosti na provád ní
emisních projekcí podle § 2, písm. m) NV . 351/2002 Sb.

Kvalita a rozsah dat m ených v SIS jsou nastaveny tak, aby bylo dosa eno pot ebné kvality
výstupních produkt , které jsou pro pot eby u ivatel  publikovány v ti t né form , na CD
a/nebo internetových stránkách HMÚ, pop . p edávány v po adovaných formátech.

Je pot eba zd raznit, e HMÚ v sou asnosti vyu ívá pro pln ní svých povinností podklady
získané nejen ze SIS, ale rovn  z dopl kové sít , z ú elových m ení a výstupy
z matematických model .

Struktura a hlavní charakteristiky vyu ívaných imisních monitorovacích sítí jsou následující
(u v ech t í typ  sítí je provozovatel m ení HMÚ):

A. Státní imisní sí  (SIS)

SIS je základním sítí pro m ení imisí v R a je definována jako sí , na jejím  základ  je
mo no splnit v echny po adavky pro hodnocení kvality ovzdu í na území R, jak byly
vyjmenovány vý e. Co do struktury tato sí  zahrnuje m ení veli in, které souvisejí
s hodnocením ovzdu í p ímo, dále doprovodná m ení (nap . meteorologická) a m ení
veli in, jejich  legislativní zakotvení a rutinní provoz je p edpokládán v budoucnu (nap .
m ení PM2,5 bylo zavedeno ze strany HMÚ do sít  ji  p ed jeho zakotvením ve sm rnici
EU). V echna nam ená data jsou ukládána do databáze Informa ní systém kvality ovzdu í
(ISKO), jejím  provozováním je pov en HMÚ. Vzhledem k ádoucí stabilit  m ení a
vzhledem k tomu e za sledování kvality ovzdu í je ze zákona zodpov dné M P, musí být
provoz SIS pln   vlastnicky, finan n  i provozn   v kompetenci rezortu ivotního prost edí
a hrazen ze státního rozpo tu. D sledn  musí být dbáno o modernizaci a obnovu za ízení
(odpisy za ízení) zejména s ohledem na zp ís ující se po adavky na kvalitu m ení QA/QC.
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Jednotlivá m ení musí spl ovat v echny po adavky dle p íslu ných p edpis  a musí být
navázány na Národní referen ní laborato  (Kalibra ní laborato  imisí HMÚ). Zvlá tní
pozornost v rámci SIS je p itom v nována observato ím (Ko etice a Tu imice), které plní
i dal í úkoly související s m ením a hodnocením kvality ovzdu í.

B. Dopl ková imisní sí

M ení z této sít  dopl uje data získaná ze SIS. Jedná se o lokality, které jsou provozovány
v pravidelném re imu alespo  po dobu jednoho kalendá ního roku, a které jsou HMÚ
provozovány nikoli z pov ení M P, ale na základ  smluv a dohod nap . s kraji, obcemi,
zdravotními ústavy nebo komer ními subjekty a jejich  provoz je t mito subjekty hrazen.
Jejich zvlá tním p ípadem jsou ú elové stanice, které existují jako havarijní nap . kolem
chemických továren, elektráren atd. U tohoto typu stanic není zaji t no dlouhodobé m ení
(závislost na financování mimo rezort M P). Stanice a p ístroje jsou majetkem bu  HMÚ
nebo organizace, která m ení financuje.

Data nam ená v dopl kové síti musí spl ovat po adavky na kvalitu m ených dat tak jako
stanice SIS, jsou ukládána do databáze ISKO a jsou rovn  vyu ívána pro hodnocení kvality
ovzdu í v R. Pokud je to mo né, stanice jsou umis ovány po dohod  s HMÚ a s ohledem
na pot eby SIS.

C. Ú elová imisní m ení

Ú elová imisní m ení jsou bu  asov  omezená (m ení na jednom míst  neprobíhá celý
kalendá ní rok) nebo jsou umíst na mimo pot eby SIS a slou í pro specifické zám ry
z izovatele. I tato m ení musí spl ovat po adavky na kvalitu odb ru a vyhodnocení podle
po adavk  ISKO. Data jsou ukládána do ISKO.(zdroj: Koncepce optimalizace sít  imisního
monitoringu Envitech 2009)

Rozmíst ní stanic do území Zlínského kraje má rozhodující význam na vyhodnocování území
a následnou konstrukci Oblastí se zhor enou kvalitou ovzdu í. Na následujících mapách je
patrný dopad do hodnocení území kraje jedné stanice (stanice Hole ov) v d sledku
simulování r zných úrovní experimentáln  nam ených výsledk  a jejich uplatn ní v modelu.
Také tento model byl ov en skute nými ambulantními m eními a následným vyhodnocením
viz. Kap. 7
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4. ANALÝZA SOU ASNÉHO STAVU PRACÍ A STUDIÍÍ

4.1. Poznatky z dosavadních m ení a studií
Zlínský kraj je charakterizován vysokým stupn m screeningu území, který je zaji t n
strategickými dokumenty, které detailn  e í ve keré zdroje v území: stacionární, pr myslové,
lokální i liniové. V t chto strategických dokumentech jsou také nam ené výsledky zne i t ní
ovzdu í s p ihlédnutím k výb ru pr myslových zón kraje s akceptací st et  zájm  v r zných
lokalitách.

Zlínský kraj v sou asné dob  disponuje následujícími podklady

· Krajský program zlep ení kvality ovzdu í Zlínského kraje 

· Krajský program sní ení emisí a imisí Zlínského kraje 

Ucelený p ehled o rozmíst ní zdroj  ve Zlínském kraji a  do úrovn  ORP dává dal í
strategický materiál kraje

· Aktualizace Programu ke zlep ení kvality ovzdu í Zlínského kraje 

Strategické materiály erpaly podklady z díl ích projekt  a studí, které byly dlouhodob
získávány provád nými experimentálními m eními na území celého Zlínského kraje.

4.1.1. Suspendované ástice frakce PM10 a PM2,5

ástice obsa ené ve vzduchu lze rozd lit na primární a sekundární. Primární ástice jsou
emitovány p ímo do atmosféry, a  ji  z p írodních (nap . sope ná innost, pyl nebo mo ský
aerosol) nebo z antropogenních zdroj  (nap . spalování fosilních paliv ve stacionárních i
mobilních zdrojích, ot ry pneumatik, brzd a vozovek). Sekundární ástice jsou p evá n
antropogenního p vodu a vznikají v atmosfé e ze svých plynných prekurzor  SO2, NOx a
NH3 procesem nazývaným konverze plyn- ástice. Na celkových emisích ástic se v eské
republice podílí cca 90 %. Hlavními zdroji celkových emisí, tj. primárních ástic a prekurzor
sekundárních ástic (SO2, NOx, NH3) je v eské republice ve ejná energetika (výroba
elektrické a tepelné energie), doprava a výrobní procesy. Z d vodu r znorodosti emisních
zdroj  mají suspendované ástice r zné chemické slo ení a r znou velikost. Suspendované
ástice PM10 mají významné zdravotní d sledky, které se projevují ji  p i velmi nízkých

koncentrací bez z ejmé spodní hranice bezpe né koncentrace. Zdravotní rizika ástic
ovliv uje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické slo ení. P i akutním p sobení ástic
m e dojít k podrá d ní sliznic dýchací soustavy, zvý ené produkci hlenu apod. Tyto zm ny
mohou zp sobit sní ení imunity a zvý ení náchylnosti k onemocn ní dýchací soustavy.
Opakující se onemocn ní mohou vést ke vzniku chronické bronchitidy a kardiovaskulárním
potí ím. P i akutním p sobení ástic m e dojít k zvýrazn ní symptom  u astmatik  a
navý ení celkové nemocnosti a úmrtnosti populace. Dlouhodobé vystavení p sobení ástic
m e vést ke vzniku chronické bronchitidy nebo ke zkrácení o ekávané délky ivota. V
poslední dob  se ukazuje, e nejzáva n j í zdravotní dopady (v etn  zvý ené úmrtnosti) mají
jemné ástice frakce PM2,5, pop . PM1, které se p i vdechnutí dostávají do spodních ástí
dýchací soustavy. Míra zdravotních d sledk  je ovlivn na adou faktor , jako je nap íklad
aktuální zdravotní stav jedince, alergická dispozice nebo kou ení. Citlivou skupinou jsou d ti,
star í lidé a lidé trpící onemocn ním dýchací a ob hové soustavy [36].



22

Zne i t ní ovzdu í suspendovanými ásticemi frakce PM10, z stává jedním z hlavních
problém  zaji t ní kvality ovzdu í. Tém  na v ech lokalitách eské republiky je od roku
2001 do roku 2003 patrný vzestupný trend ve zne i t ní ovzdu í PM10. Po zakolísání v roce
2004 byl v roce 2005 vzestupný trend obnoven tém  na v ech lokalitách. V roce 2006 tento
trend pokra oval na v t in  lokalit u ro ních pr m r . V roce 2007 do lo naopak k poklesu
koncentrací PM10. V roce 2008 klesající trend ve zne i t ní PM10 pokra oval na v t in
lokalit zejména v denních koncentracích. V roce 2009 p eva oval mírný vzestup, více patrný
v aglomeraci Moravskoslezský kraj. V roce 2010 do lo k nár stu koncentrací PM10, a to v
denních i ro ních imisních charakteristikách. Nejv t í nár st byl op t zaznamenán v zón
Moravskoslezský kraj. Vzestup koncentrací suspendovaných ástic v roce 2010 byl dán
zejména opakovaným výskytem nep íznivých meteorologických a rozptylovými podmínek v
zimním období na za átku (leden a únor) i ke konci roku ( íjen a prosinec). Nár st
koncentrací PM10 byl v roce 2010 pravd podobn  zp soben i nejchladn j í topnou sezónou za
posledních 10 let. V roce 2011 byl zaznamenán nepatrný pokles 36. nejvy í koncentrace
PM10 (v pr m ru pro v echny typy stanic). Nicmén  byl zaznamenán nár st koncentrací na
m stských dopravních, a to o p ibli n  8 % (4 µg.m-3) v porovnání s rokem 2010. Pr m rná
koncentrace na v t in  venkovských stanic klesla pod hodnotu denního imisního limitu,
koncentrace na ostatních typech lokalit z stávají nadlimitní (obr. II.4.2.5 a II.4.2.6).

Na základ  dat z lokalit, kde alespo  jednou do lo k p ekro ení ro ního imisního limitu za
posledních 5 let (2007 2011), jasn  vyplývá, e nejzatí en j í oblastí je Ostravsko-Karvinsko,
aglomerace (Praha a Brno) a Kladensko. Z dat dále vyplývá, e nejv t í imisní zatí ení PM10

bylo zaznamenáno v roce 2010, pokud hodnotíme posledních 5 let (obr. II.4.2.12, tab.
II.4.2.6).

P ekro ení denního imisního limitu pro PM10 bylo v roce 2011 alespo  na jedné lokalit
zaznamenáno ve v ech zónách a aglomeracích (obr. II.4.2.11). V porovnání s rokem 2010
nejvy í 36. pr m rná 24hod. koncentrace na 51 % stanic klesla, na 4 % se nezm nila a na
zbývajících stoupla (hodnotíme stejný soubor stanic s m ením v roce 2010 i 2011). Nejvíce
zatí enou souvislou oblastí v roce 2011 bylo, stejn  jako v p ede lých letech, Ostravsko-
Karvinsko. Imisní limit 24hodinové koncentrace PM10 byl v roce 2010 p ekro en na v ech
lokalitách v aglomeraci Moravskoslezský kraj a na více ne  polovin  a  v t in  lokalit v
zónách Ústecký, St edo eský, Olomoucký a Zlínský kraj a v aglomeracích Praha a Brno.
P ekro ení imisního limitu bylo zaznamenáno na 1 a  3 lokalitách ve zbývajících zónách (tab.
II.4.2.4). Z celkového po tu 157 lokalit, kde byla m ena frakce PM10 suspendovaných ástic
v roce 2011, do lo na 89 lokalitách (v roce 2010 na 83 ze 158) k p ekro ení 24hodinového
imisního limitu PM10 (obr. II.4.2.15).

P ekra ování imisního limitu PM10 se stále významným zp sobem podílí na za azení obcí
mezi oblasti s p ekro enými imisními limity. Zejména ve m stech, kde se provádí m ení
PM10, jsou 24hodinové pr m rné koncentrace nadlimitní. Není v ak vylou eno, e i v dal ích
m stech, kde není m ení PM10, mohou být koncentrace této látky vysoké, p ípadn
nadlimitní. Plo ná zobrazení koncentrací PM10 ukazují, e imisní limit 24hodinové pr m rné
koncentrace pro PM10 byly v roce 2011 p ekro eny na 21,8 % plochy eské republiky (obr.
II.4.2.7), kde ije p ibli n  50,8 % obyvatel (v roce 2010 se jednalo o 21,2 % území R a cca
48 % obyvatel).

Na obr. II.4.2.9 a obr. II.4.2.10 jsou graficky znázorn ny chody 24hodinových koncentrací
PM10 v roce 2011 na lokalitách, kde do lo k p ekro ení imisního limitu pro ro ní pr m r a pro
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24hodinový pr m r. Koncentrace PM10 vykazují jasný chod s nejvy ími koncentracemi v
chladných m sících roku. Vy í koncentrace PM10 v ovzdu í b hem chladn j ího období roku
mohou souviset jak s vy ími emisemi ástic do ovzdu í ze sezonních zdroj  (nap . lokální
topeni t  se na emisích PM10 podílí více ne  30 %), tak i se zhor enými rozptylovými
podmínkami. V roce 2011 se jednalo zejména o období leden b ezen a íjen prosinec.
Maximální koncentrace v únoru a listopadu korespondují se patnými rozptylovými
podmínkami v t chto m sících. Navíc tyto m síce byly teplotn  i srá kov  podnormální;
listopad je dokonce charakterizován jako extrémn  suchý [47]. Vymývání suspendovaných
ástic z atmosféry nebylo tedy dostate né; podpr m rné teploty v únoru a listopadu mohly
p isp t i k vy í intenzit  vytáp ní. Koncentrace t sn  kolem limitní hodnoty se v únoru a
listopadu vyskytovaly dokonce i na lokalitách venkovských (obr. II.4.2.50).

Ro ní imisní limit PM10 byl v roce 2011 p ekro en na 18 lokalitách z 169 (v roce 2010 na 25
ze 170  obr. II.4.2.15), nejvy í ro ní pr m ry byly zaznamenány na lokalit  Stehel eves
(55,1 µg.m-3), Bohumín (52,7 µg.m-3) a V ovice (51,6 µg.m-3). K p ekro ení ro ního limitu
do lo v roce 2011 p evá n  na lokalitách na Ostravsko-Karvinsku (p ekro ení na 14
lokalitách), Kladensku (3 lokality) a na jedné lokalit  v zón  Zlínský kraj (tab. II.4.2.5).
Pr m rné ro ní koncentrace PM10 poklesly na 65 % stanic (op t hodnotíme stejný soubor
stanic pro roky 2010 a 2011); imisní limit byl p ekro en na 0,7 % území R (v roce 2010 na
1,85 % území R).

Od roku 2004 se v eské republice m í jemn j í frakce suspendovaných ástic PM2,5. V roce
2011 m ení probíhalo na 49 lokalitách. Výsledky m ení dokládají zna né zne i t ní
ásticemi frakce PM2,5 zejména v ásti aglomerace Moravskoslezský kraj. Srovnáme-li

výsledky s ro ním cílovým imisním limitem (25 µg.m-3) podle na ízení vlády . 597/2006 Sb.,
o sledování a vyhodnocování kvality ovzdu í, ve zn ní pozd j ích p edpis , je z ejmé, e
celkem na 13 lokalitách byl tento cílový imisní limit p ekro en (v roce 2010 do lo k
p ekro ení imisního limitu na 12 lokalitách z 38; obr. II.4.2.15). Jedná se zejména o lokality
na Ostravsko-Karvinsku (V ovice, Bohumín, Ostrava-Radvanice ZÚ, Ostrava-P ívoz,
Ostrava-Záb eh, T inec-Kosmos, Studénka a Ostrava-Poruba/ HMÚ), v aglomeraci Brno
(Brno-Svatoplukova, Brno-Zvona ka a Brno-Lány), o lokalitu P erov v zón  Olomoucký kraj
a o lokalitu Plze -Lochotín v zón  Plze ský kraj (tab. II.4.2.7). Ro ní pr m rné koncentrace
PM2,5 na jednotlivých lokalitách v období 2004 2011 ukazuje obr. II.4.2.13. V meziro ním
srovnání (hodnotíme op t stejný soubor stanic, na kterých se m ilo v roce 2010 i 2011) do lo
k poklesu pr m rné ro ní koncentrace na 79 % stanic. Pro rok 2011 byla poprvé vytvo ena i
mapa pole pr m rné ro ní koncentrace suspendovaných ástic PM2,5. Odhadovaná ást území

R, kde byl p ekro en imisní limit, je 2,6 % (obr. II.4.2.14). Podíl obyvatel R, který byl
vystaven p sobení nadlimitních koncentrací PM2,5, je odhadnut na 13,5 %. Nicmén  je t eba
podotknout, e metodika tvorby mapy se bude nadále vyvíjet, zejména v závislosti na po tu
m icích stanic a jejich charakteristice.

Podle ro ního chodu koncentrací PM2,5 ve vztahu k p ekro ení ro ního cílového imisního
limitu (obr. II.4.2.17) lze konstatovat, e zne i t ní ovzdu í touto látkou se vyskytuje zejména
v chladném období roku (m síce leden, únor, listopad, prosinec). Vy í koncentrace této látky
v chladném období roku jsou d sledkem emisí z vytáp ní a hor ích rozptylových podmínek.

Výsledky m ení indikují, e pom r frakce PM2,5 a PM10 není konstantní, ale vykazuje ur itý
sezónní pr b h a zárove  je závislý na umíst ní P i porovnání pom ru podle klasifikace
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lokalit je pom r u lokalit m stských 0,68 ( erven) a  0,82 (listopad), p edm stských 0,64
(zá í) a  0,80 (únor) a dopravních 0,60 (zá í) a  0,72 (leden).

Sezónní pr b h pom ru frakce PM2,5/PM10 souvisí se sezónním charakterem n kterých
emisních zdroj . Emise ze spalovacích zdroj  vykazují vy í zastoupení frakce PM2,5 ne
nap . emise ze zem d lské innosti a reemise p i suchém a v trném po así. Vytáp ní v
zimním období roku m e být tedy d vodem vy ího podílu frakce PM2,5 oproti frakci PM10.
Pokles b hem jarního období a za átku léta je v n kterých pracích vysv tlován také nár stem
mno ství v t ích biogenních ástic (nap . pyl ) [29].

Na dopravních lokalitách je pom r PM2,5/PM10 nejni í (obr. II.4.2.16). P i spalování paliva z
dopravy se emitované ástice nalézají p edev ím ve frakci PM2,5 a pom r by m l být tudí  u
dopravních lokalit vysoký. To, e tomu tak není, zd raz uje význam emisí v t ích ástic z
ot r  pneumatik, brzdového oblo ení a ze silnic. Zastoupení hrubé frakce na dopravních
stanicích nar stá i v d sledku resuspenze ástic ze zimního posypu. K navý ení koncentrace
PM10 m e dojít i v d sledku zvý ené abraze silni ního povrchu posypem a následnou
resuspenzí obrou eného materiálu [48].

Vy í pom r PM2,5/PM10 na lokalitách v Moravskoslezském kraji souvisí s v t ím podílem
pr myslových zdroj  v oblasti Ostravsko-Karvinska.

P ehled lokalit, kde byl v letech 2007-2011 p ekro en imisní limit pro ro ní pr m rnou
koncentraci PM10

KMPL Lokalita Vlastník Klasifikace 2007 2008 2009 2010 2011
ZUHR Uherské Hradi t  HMÚ T/U/RC 34,0 33,1 36,2 40,4 36,4
ZZLT Zlín-Svit MZLl T/U/CR 43,9 37,2   33,3 44,9

4.1.2. Benzen

Antropogenní zdroje produkují více ne  90 % celkových emisí do atmosféry. Hlavním
emisním zdrojem jsou spalovací procesy, p edev ím mobilní zdroje, které p edstavují cca 85
% celkových antropogenních emisí aromatických uhlovodík , p i em  p evládající ást
p ipadá na emise z výfukových plyn . Odhaduje se, e zbývajících 15 % emisí pochází ze
stacionárních zdroj . Rozhodující podíl p ipadá na procesy produkující aromatické
uhlovodíky a procesy, kde se tyto slou eniny pou ívají k výrob  dal ích chemikálií. Dal ím
významným zdrojem emisí jsou ztráty vypa ováním p i manipulaci, skladování a distribuci
benzin .

Benzen obsa ený ve výfukových plynech je p edev ím nespálený benzen z paliva. Dal ím
p ísp vkem k emisím benzenu z výfukových plyn  je benzen vzniklý z nebenzenových
aromatických uhlovodík , pop . z nearomatických uhlovodík  obsa ených v palivu. Mezi
nejvýznamn j í kodlivé efekty expozice benzenu pat í po kození krvetvorby a dále jeho
karcinogenní ú inky [16].

V roce 2011 byly koncentrace benzenu m eny celkem na 32 lokalitách s platným ro ním
pr m rem. Imisní limit je definován jako ro ní pr m rná koncentrace 5 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu byla, podobn  jako v p edchozích letech, p ekro ena na lokalit  Ostrava-
P ívoz (6,8 µg.m-3). Vy í koncentrace souvisejí v této oblasti s pr myslovou inností
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(p edev ím s výrobou koksu). P ibli n  na t ech tvrtinách lokalit do lo v porovnání s rokem
2010 k poklesu ro ní pr m rné koncentrace, na tvrtin  do lo naopak k jejímu nár stu. Chody
ro ních pr m rných koncentrací jsou na vybraných lokalitách patrné na obr. II.4.2.24. Obr.
II.4.2.26 prezentuje ro ní chod 24hodinových pr m r  na vybraných lokalitách.

Stanice s nejvy ími hodnotami ro ních pr m rných koncentrací benzenu

KMPL Lokalita Okres Vlastník M icí
program

Metoda
m ení Klasifikace

Ro ní
koncentrace

[µg.m-3]

ZVMBV Vala ské Mezi í í -
Obora II Vsetín MVM VOC GC-

VOC B/U/R 1.8

4.1.3. P ízemní ozon

P ízemní ozon je sekundární zne i ující látkou v ovzdu í, která nemá vlastní významný
emisní zdroj. Vzniká za ú inku slune ního zá ení komplikovanou soustavou fotochemických
reakcí zejména mezi oxidy dusíku (NOx), t kavými organickými látkami (VOC) a dal ími
slo kami atmosféry. Ozon je velmi ú inným oxidantem. Po kozuje p evá n  dýchací
soustavu, zp sobuje podrá d ní, morfologické, biochemické a funk ní zm ny a sni uje
obranyschopnost organismu. Je prokazateln  toxický i pro vegetaci.

Na ízení vlády . 597/2006 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis , po aduje hodnocení
koncentrace ozonu ve vztahu k ochran  lidského zdraví provád t jako pr m r za poslední t i
roky. Pokud nejsou t i roky k dispozici, je brán pr m r za dva roky, pop . jeden rok v souladu
s po adavky na ízení vlády.

Situace se tedy oproti p edchozímu t íletému období 2008 2010 výrazn  nezm nila, jak
dokládá i obr. II.4.2.29. Ve srovnávání t íletých hodnocených období hrají roli p edev ím
meteorologické podmínky, resp. hodnoty slune ního svitu, teploty a výskyt srá ek v období
od dubna do zá í, kdy jsou obvykle m eny nejvy í koncentrace ozonu. Porovnáme-li
meteorologické podmínky roku 2008, který se ji  do t íletého hodnocení nezahrnoval, a roku
2011, byly v roce 2011 b hem období duben zá í nam eny mírn  vy í teploty (v pr m ru o
0,6 °C). P ibli n  na t ech tvrtinách lokalit, které sledují dané meteorologické parametry,
do lo k nár stu maximálních teplot a na 81 % lokalit do lo k nár stu hodnot sum denních
pr m r  globálního slune ního zá ení. Dle [39] jsou p i sou asné úrovni koncentrace
prekurzor  p ízemního ozonu meziro ní rozdíly v koncentracích ozonu dány p edev ím vý e
uvedenými meteorologickými podmínkami a vliv koncentrací prekurzor  není tak významný.
Srovnáme-li koncentrace prekurzor  p ízemního ozonu v roce 2008 a 2011, do lo asi u dvou
t etin látek azených do skupiny VOC, detailn  sledovaných v Ko eticích a na Libu i, k
mírnému nár stu koncentrací. Ro ní koncentrace NO2 v porovnání s rokem 2008 naopak
spí e mírn  poklesly (na 58 % lokalit). Vzhledem ke zna n  komplikované atmosférické
chemii vzniku a zániku ozonu, jeho závislosti na absolutním mno ství i relativním zastoupení
jeho prekurzor  v ovzdu í, související i s dálkovým p enosem, a dále i na meteorologických
podmínkách, je obtí né meziro ní zm ny blí e komentovat.
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Stanice s nejvy ími hodnotami maximálních denních 8hodinových klouzavých
pr m rných koncentrací ozonu

KMPL Lokalita Okres Vlastník M icí
program Klasifikace n

ppLVn
2008-
2010

MAX8h-
n

2008-
2010

[µg.m-3]

MAXx-
n

2008-
2010

[µg.m-

3]

x Platné
roky

ZZLNA Zlín Zlín HMÚ AIM B/S/RN 3 24,0 149,3 119,3 76 2009-
11

4.1.4. Benzo(a)pyren

P í inou vnosu benzo(a)pyrenu do ovzdu í, stejn  jako ostatních polycyklických
aromatických uhlovodík  (PAH), jejich  je benzo(a)pyren hlavním p edstavitelem, je jednak
nedokonalé spalování fosilních paliv jak ve stacionárních, tak i mobilních zdrojích, ale také
n které technologie jako výroba koksu a eleza. Ze stacionárních zdroj  jsou to p edev ím
domácí topeni t  (spalování uhlí a d eva), která produkují více ne  60 % z celkových emisí
benzo(a)pyrenu. Z mobilních zdroj  jsou to zejména vzn tové motory spalující naftu. Mobilní
zdroje jsou druhým nejvýznamn j ím zdrojem emisí benzo(a)pyrenu (více ne  20 %).
P írodní hladina pozadí benzo(a)pyrenu m e být s výjimkou výskytu lesních po ár  tém
nulová [15].

P ibli n  80 100 % PAH s p ti a více aromatickými jádry (tedy i benzo(a)pyren) je navázáno
p edev ím na ástice men í ne  2,5 m, tedy na tzv. jemnou frakci atmosférického aerosolu
PM2,5 (sorpce na povrchu ástic). Tyto ástice p etrvávají v atmosfé e pom rn  dlouhou dobu
(dny a  týdny), co  umo uje jejich transport na velké vzdálenosti (stovky a  tisíce km). U
benzo(a)pyrenu, stejn  jako u n kterých dal ích PAH, jsou prokázány karcinogenní ú inky na
lidský organismus [15, 19].

V roce 2011 byly koncentrace benzo(a)pyrenu sledovány na 33 lokalitách, z toho na 24 ro ní
pr m rné koncentrace p ekro ily cílový imisní limit (1 ng.m-3). V roce 2011 do lo k
p ekro ení na 23 lokalitách z 33. Nejvy í ro ní pr m rná koncentrace byla nam ena na
pr myslové lokalit  Ostrava-Radvanice ZÚ (10,1 ng.m-3), kde byla hodnota cílového imisního
limitu p ekro ena více ne  desetinásobn . Vysokých nadlimitních koncentrací je v ak
dosahováno i na lokalitách dopravních, ale i na poza ových m stských a p edm stských.

ada m st a obcí byla vyhodnocena, stejn  jako v p edchozích letech, jako území s
p ekro eným cílovým imisním limitem. V roce 2011 byl cílový imisní limit p ekro en na 16,8
% plochy území R (v roce 2010 na 14,47 % plochy území R). Procento obyvatel, které
bylo v roce 2011 vystaveno nadlimitní koncentraci benzo(a)pyrenu, je odhadováno na 60,2 %
(v roce 2010 p ibli n  65 %).

Je t eba mít na z eteli, e odhad polí ro ních pr m rných koncentrací benzo(a)pyrenu (obr.
II.4.2.42) je zatí en, ve srovnání s ostatními mapovanými látkami, nejv t ími nejistotami,
plynoucími z nedostate né hustoty m ení. Na nejistot  mapy se podílí i absence m ení na
venkovských regionálních stanicích. Nejistotu do map v ak vná í i absence m ení v malých
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sídlech R, která by z hlediska zne i t ní ovzdu í benzo(a)pyrenem reprezentovala zásadní
vliv lokálních topeni .

Tento vliv lze alespo  áste n  dolo it výslednou mapou pro pole pr m rné ro ní
koncentrace benzo(a)pyrenu pro rok 2011, kdy bylo nov  realizováno m ení v malých
sídlech na území Moravskoslezského (stanice He manovice a Nový Ji ín-Kojetín) a
Olomouckého kraje (Dolní Studénky). Po zahrnutí výsledk  do této mapy je jasné, e území

R s p ekro ením cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren je v t í ne  území
vyhodnoceno v minulých letech, kdy m ení reprezentující vliv lokálních topeni  nebyla k
dispozici. Lze p edpokládat, e dal í podobná m ení v ostatních zónách a aglomeracích R
by vedla k dal ímu zp esn ní odhadu pole ro ní pr m rné koncentrace a pravd podobn  i k
navý ení území s p ekro ením cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu.

Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren by m l být být spln n do 31.12.2012.

Pr m rné ro ní koncentrace v porovnání s rokem 2010 vzrostly na 30 % lokalit (v pr m ru o
cca 0,3 ng.m-3, po vylou ení vysokého nár stu na lokalit  Ostrava-Radvanice), na zbývajících
naopak poklesly (v pr m ru o 0,3 ng.m-3). K nejvy ímu nár stu pr m rné ro ní koncentrace
do lo na stanici Ostrava-Radvanice, a to tém  o 3 ng.m-3 v porovnání s rokem 2010. Vývoj
pr m rných ro ních koncentrací na jednotlivých lokalitách b hem let 2001 2011 je patrný z
obr. II.4.2.41.

Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný ro ní chod s maximy v zimním období (v
d sledku sezonních zdroj , hor ích rozptylových podmínek a jednodu í konverze plyn-
ástice) a minimy v letním období (v d sledku konce topné sezony a chemického a

fotochemického rozkladu benzo(a)pyrenu).

Nár sty koncentrací b hem zimního období (obr. II.4.2.43, obr. II.4.2.44 a obr. II.4.2.50)
poukazují na vliv lokálních topeni . V roce 2011 se jednalo zejména o období leden b ezen
a íjen prosinec. Maximální koncentrace v únoru a listopadu korespondují se patnými
rozptylovými podmínkami v t chto m sících. Navíc tyto m síce byly teplotn  i srá kov
podnormální; listopad je dokonce charakterizován jako extrémn  suchý [47]. Vymývání látek
zne i ujících ovzdu í z atmosféry nebylo tedy dostate né; podpr m rné teploty v únoru a
listopadu mohly p isp t i k vy í intenzit  vytáp ní. Ro ní chody krátkodobých koncentrací
(24hodinových jednou za 3 pop . 6 dní) benzo(a)pyrenu na lokalitách s nejvy ími ro ními
pr m ry jsou patrné z obr. II.4.2.44. Fluktuace m sí ních pr m r  koncentrací pro jednotlivé
typy stanic b hem let 2004 2011 jsou patrné z obr. II.4.2.43. Na obr. II.4.2.45 jsou
znázorn ny pro jednotlivé lokality pro roky 2007 2011 koncentrace benzo(a)pyrenu ve
vztahu ke koncentracím ástic PM10, na jejich  p edev ím jemnou frakci (PM2,5) je
benzo(a)pyren navázán.

Stanice s nejvy ími hodnotami ro ních pr m rných koncentrací benzo(a)pyrenu

KMPL Lokalita Okres Vlastník M icí
program

Metoda
m ení Klasifikace

Ro ní
koncentrace

[ng.m-3]

ZVMBP Vala ské Mezi í í -
Obora II Vsetín MVM PAH GC-MS B/U/R 4,03
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4.2. Vyhodnocení vlivu vzdálených zdroj  z okolních kraj  a dálkového
transportu (elf)
Problémy spojené s dálkovým transportem zne i ujících látek byly v Evrop  poprvé
signalizovány na po átku sedmdesátých let ve védsku, kde byly zaznamenány kody na
lesních porostech a jezerní faun . V roce 1972 se problematika dálkového transportu a
"kyselých de " dostala na program stockholmské Konference OSN o ivotním prost edí
lov ka. V pr b hu této konference byla p ijata deklarace o ivotním prost edí, v ní  je mimo

jiné zakotven princip, e státy mají odpov dnost za to, e vyu ívání zdroj  na jejich vlastním
území a aktivity s tím spojené nezp sobí kody na ivotním prost edí za jejich hranicemi. Na
stockholmskou deklaraci navázaly aktivity Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
(OECD), která zahájila za ú asti 11 evropských stát  mezinárodní výzkumný program
zam ený na dálkový transport zne i t ní. Studie provedené v rámci tohoto programu
nap íklad potvrdily, e více ne  50% síry deponované z ovzdu í na území Finska, Norska,
Rakouska, védska a výcarska pochází ze zdroj  mimo území t chto stát .

Historickým p ed lem v diskusích o problematice dálkového transportu v Evrop  se stal rok
1979, kdy byla zástupci 35 stát  podepsána Konvence o dálkovém transportu zne i t ní
ovzdu í. P esto e n která ustanovení Konvence byla kritizována jako p íli  v eobecná a
Konvence jako taková byla prohla ována za "bezzubou", p edstavovala první krok ke zlep ení
ivotního prost edí v Evrop  i Severní Americe.

Ve zcela konkrétní záv ry vyústilo jednání konference ministr  v Ottaw , kde se 10 stát
dobrovoln  zavázalo redukovat emise oxidu si i itého na svém území o 30% ve srovnání s
úrovní roku 1980. Postupn  se leny "klubu 30%" staly i dal í zem  a v roce 1985 byl v
Helsinkách podepsán Protokol o redukci emisí oxidu si i itého nejmén  o 30%. Mezi
signatá i helsinského protokolu byla i tehdej í SSR. Protokol vstoupil v platnost v roce 1987
po ratifikaci 16 signatá i.

V polovin  osmdesátých let se dostala na po ad dne rovn  otázka redukce emisí oxid
dusíku a t kavých organických látek, které to slou eniny mají podstatnou roli p i acidifikaci a
vzniku fotochemického zne i t ní. Protokol o redukci emisí oxid  dusíku byl podepsán 25
státy v Sofii v roce 1988. V Protokolu je zakotven po adavek, aby emise oxid  dusíku na
území signatá ských stát  nebo toky t chto slou enin p ekra ující jejich hranice dosáhly
nejpozd ji do konce roku 1994 úrovn  roku 1987.

V období mezi roky 1979 a 1983 byla zalo ena ada mezinárodních program , zam ených na
evropské ivotní prost edí. Zvlá tní zmínky zasluhuje program EMEP, zam ený na
monitorování a vyhodnocení dálkového p enosu zne i t ní v Evrop . Program dostal finan ní
podporu OSN a v iroké mí e se na n m podílí Sv tová meteorologická organizace. V rámci
programu EMEP se plní t i hlavní úkoly: shroma ování emisních dat, m ení kvality
ovzdu í a srá ek a vývoj model  í ení zne i ujících látek. Práce jsou koordinovány ze t í
center. Modelování se provádí v Oslo (západoevropské centrum) a v Moskv
(východoevropské centrum). Za koordinaci chemických m ení a shroma ování dat je
odpov dné centrum v norském Lilleströmu.

V pr b hu prvních fází programu byla vybudována m ící sí , která zahrnuje více ne  90
stanic na území 24 stát . M ící místa jsou lokalizována ve venkovské krajin , mimo vliv
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lokálních zdroj  emisí. V echny stanice m í kyselost srá ek a síru v ovzdu í. B hem dal ích
fází programu, který za al být postupn  orientován i na dal í zne i ující komponenty, se
postupn  budovaly m ící stanice pro slou eniny dusíku, ozón a t kavé organické látky.

iroce je vyu íváno modelování dálkového p enosu. Pro ka dý rok zpracovává
západoevropské koordina ní centrum tabulkové a grafické p ehledy p enosu zne i ujících
látek mezi jednotlivými státy a vyhodnocení depozice na jejich území. P esnost model  je
pova ována za natolik dostate nou, e výsledk  modelových výpo t  je mo no vyu ít p i
rozhodování o strategiích sni ování emisí v evropských státech.

4.2.1. Transformace zne i ujících látek b hem dálkového transportu

Zne i ující látky, emitované do atmosféry, jsou transportovány p evládajícím proud ním a
promíchávány turbulentními víry v celém rozsahu vrstvy sm ování. B hem transportu
sou asn  probíhají jejich chemické transformace. M e se jednat o slo itý komplex
chemických reakcí, zejména v p ípad  fotochemických slou enin. V dal ím se zmíníme o
relativn  jednoduchých transforma ních procesech pro oxid si i itý a oxidy dusíku.

Oxid si i itý je produkován zejména spalovacími procesy v elektrárnách, kotelnách a
domácích topeni tích. Poté co je emitován do atmosféry, m e z ní op t být odstran n suchou
depozicí jako plyn, vymyt srá kami nebo konvertován na sírany v aerosolu. Ú innost suché
depozice závisí na typu povrchu, intenzit  turbulence v p ízemní vrstv  a koncentraci SO2 v
blízkosti povrchu. Konverze na sírany m e probíhat v plynné nebo kapalné fázi. Reakce v
plynné fázi, kdy SO2 reaguje s hydroxylovým radikálem, je podmín na slune ním zá ením a
nejvíce se proto uplat uje v lét  v denních hodinách. P i reakci v kapalné fázi je oxid si i itý
nap ed absorbován vodními kapkami oblak  nebo de t  a potom oxidován na kyselinu
sírovou. Mokrá depozice plynného SO2 a síran  se uplat uje tehdy, jsou-li tyto substance
obsa eny v n které form  srá ek - de t , mrholení, krup nebo sn hu. V blízkosti zdroj  se
uplat uje zejména suchá depozice. S rostoucí vzdáleností od zdroj  a prodlu ujícím se asem
transportu postupn  ve vzduchové ástici v d sledku depozice a transformace ubývá plynného
SO2 a nar stá koncentrace síran , která postupn  p evá í. S klesající koncentrací plynného
SO2 klesá suchá depozice a dominantní se stává mokrá depozice síran .

Chemizmus oxid  dusíku v atmosfé e zahrnuje vznik a destrukci r zných forem oxid  dusíku,
které probíhají v asech od n kolika minut do n kolika hodin. Nejvíce zastoupeny jsou oxid
dusnatý a dusi itý, které pocházejí z emisí elektráren, pr myslových zdroj  a z autodopravy.
Podobn  jako SO2 mohou být oxidy dusíku odstra ovány z ovzdu í suchou i mokrou
depozicí. P edpokládá se, e v d sledku malé reaktivity t chto látek není úbytek suchou
depozicí p íli  významný. Oxidy dusíku jsou obvykle konvertovány na páry kyseliny dusi né
a na nitráty ve form  aerosolu.

Kyselina dusi ná se rozpou tí v obla ných nebo srá kových kapkách a je odstra ována cestou
mokré depozice, p ípadn  se usazuje na povrchu suchou depozicí. Nitráty v aerosolu fungují
jako kondenza ní jádra v oblacích a mohou být tudí  vymývány srá kami.
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4.2.2. Základní principy model  dálkového transportu

Území Evropy je rozd leno pravidelnou sítí na tverce 150 km x 150 km. Pro ka dý
tvercový element je známa suma emisí zdroj , nalézajících se v daném tverci. Sleduje se

chování vzduchové ástice, její  základnu tvo í tverec stejných rozm r  jako element emisní
sít  a její  vý ka je rovná vý ce vrstvy sm ování. ástice se p emis uje vlivem v tru po své
trajektorii nad modelovým územím. Sm r a rychlost jejího p emis ování se vyhodnocuje z
údaj  v tru v tlakové hladin  850 hPa (p ibli n  ve vý ce 1.5 km nad mo em). Nov j í verze
modelu EMEP pou ívají tlakovou hladinu 925 hPa (asi 1 km nad mo em). Vypo ítávají se
zp tné trajektorie pro dobu p emis ování 96 hodin (4 dny), které vycházejí z vybraných
receptorových bod  ve st edech tverc  sít . P i svém pohybu p ijímá ástice emise ze
zdrojových element , jimi  její trajektorie prochází, a koncentrace látek uvnit  ástice se
zvy uje. Zárove  v ní probíhají d íve popsané transforma ní a depozi ní procesy, které obsah
zne i ujících látek v ástici sni ují. Proces mokré depozice se uplatní, jestli e z
meteorologických údaj  vyplývá výskyt srá ek v míst  kde se ástice nachází. Z rovnic
hmotnostní bilance jednotlivých látek se pro ka dý element sít  stanoví hodnoty sledovaných
veli in.

Pomocí modelu EMEP pro síru se stanovují ro ní pr m rné koncentrace oxidu si i itého a
síran , mokrá, suchá a celková (mokrá + suchá) depozice síry za ro ní období. Model EMEP
pro dusík má podobnou základní strukturu jako model pro síru, obsahuje v ak slo it j í
chemický submodel, simulující komplikovaný chemizmus slou enin dusíku v atmosfé e.
Modelový výstup zahrnuje hodnoty koncentrací a depozic celé ady látek: oxidu dusného a
dusi itého, kyseliny dusi né, peracetylnitrát , dusi nan , amoniaku, dusi nanu amonného,
síranu amonného, oxidu si i itého a sulfát . Výsledky modelování dálkového transportu se
vyu ívají pro vyhodnocení vzájemných bilancí p enosu zne i t ní mezi evropskými státy a
sledování stavu a dlouhodobých tendencí vývoje zát e ivotního prost edí v Evrop . Modely
se rovn  mohou vyu ívat pro simulaci ú ink  redukce emisí a odhadu ú innosti strategií,
které jsou pro zlep ení ivotního prost edí navrhovány. V sou asné dob  se rovn  v nuje
velká pozornost vytvá ení emisních databází a model  pro transport troposférického ozónu,
jeho  kodlivé ú inky na lov ka, rostlinstvo a zem d lskou produkci byly nezvratn
prokázány.

4.2.3. Vyhodnocení vlivu vzdálených zdroj  a transport kodlivin z okolních stát

P enos kodlivin p es hranice kraje i státu m eme charakterizovat n kolika skute nostmi:

1) Sní ení p enosu kodlivin p es hranice kraje, projevující se formou suché i mokré
depozice nelze regulovat ádným nástrojem z úrovn  krajského ú adu.

2) Transfer t chto látek je pod vlivem

- globálního

- regionálního

- v poslední fázi p ed dopadem je ovlivn n místní orografií terénu, která deformuje
proud ní (p .: lokalita Val. Mezi í í je charakterizována dv mi dominantními sm ry
proud ní: slo kou severní 14,34% a p evládajícím ji ním proud ním 30,31%).
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3) V p ilo ené tabulce je p ísp vek ve kerých stacionárních zdroj  R pro SO2 a p ísp vek
z významných zdroj  sousedních stát . V p ípad  modelování NO2 jsou na území R
modelovány ve keré stacionární zdroje velké. St ední i malé spole n  s dopravou.

4) Zdroje zne i ování Zlínského kraje na stran  druhé zp sobují reexport kodlivých látek
produkovaných na území Zlínského kraje na sousední kraje i státy.

5) P enos p es hranice kraje i stát  probíhá tak, e p ísp vky z jednotlivých zdroj  tvo í na
území plo ný impakt , který lze stanovit jako pozadí kraje  a jeho hodnotu lze
definovat m ícími stanicemi typu background stanice , které jsou lokalizovány v území
pokud mo no co nejmén  ovlivn né lokálními zdroji a m ícími reziden ní zne i t ní
v území kraje.
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5. SMOGOVÉ SITUACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

5.1. Vyhlá ené
Po ínaje 1. 9. 2012 platí nový zákon o ochran  ovzdu í . 201/2012 Sb., který nov  stanovuje
provoz SVRS (viz. kapitola 2 této studie). Smogové situace vyhla uje pro jednotlivé oblasti

HMÚ. Zlínský kraj je sou ástí zóny St ední Morava. V zim  2012 / 2013 byla dvakrát
vyhlá ena smogová situace pro tuto oblast na celkem 59 hodin  viz. následující tabulka.

Vyhlá ení Odvolání Trvání

SMOGOVÁ
SITUACE REGULACE REGULACE SMOGOVÁ

SITUACE

SMOGOV
Á

SITUACE

REGULA
CE

SE(L)  SE(L)  SE(L)  SE(L)  hod hod
Zóna St ední Morava

16.01.2013
12:53 x x 17.01.2013

18:31 30 x

25.01.2013
06:03 x x 26.01.2013

11:04 29 x

celkem po et hodin 59 x
po et signál 2 x

Makrosynoptická situace b hem smogových situací ve Zlínském kraji:

V období od 1. íjna 2012 do 31. b ezna 2013 p evládaly cyklonální situace. Cyklonální
situace se vyskytovaly asi v 70 % dní v tomto období a anticyklonální situace asi ve 30 % dní.
V dob  patných rozptylových podmínek bylo zastoupení cyklonálních a anticyklonálních
situací podobné, kolem 65 % cyklonálních a kolem 35 % anticyklonálních.

13. a  28. 1. 2013

13. a 14. 1. nás ovliv ovala tlaková ní e se st edem nad Janovským zálivem a 14. 1. i zvln ná
studená fronta le ící v brázd  této ní e. Od 15. do 18. 1. nás ovliv ovala tlaková ní e, která
postupovala z Francie nad Jadran. 19. 1. nás ovliv ovala tlaková vý e nad Skandinávií. Od
20. do 24. 1. nás ovliv ovaly tlakové ní e, první postupující z Francie, p es Jadran nad
Karpaty a dal í postupující z Biskajského zálivu, p es Janovský záliv nad Jadran. 25. a 26. 1.
nás ovliv ovala tlaková vý e, která postoupila z Polska nad Ukrajinu. 27. a 28. 1. nás
v jihozápadním proud ní kolem tlakové ní e nad východním Atlantikem p e ly okluzní
fronty.
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5.2. Samovoln  vznikající  (Elf)
Suspendované ástice jsou typickou imisní zát í zejména v urbanizovaných oblastech,
tj. v oblastech, ve kterých ije velká ást populace. Zde jsou emitovány jak stacionárními, tak
mobilními zdroji.

Na kvalitu ovzdu í mají výrazný vliv synoptické situace, kdy z hlediska transportu
suspendovaných ástic jsou velmi d le ité rozptylové podmínky, teplota vzduchu, relativní
vlhkost i rychlost a sm r v tru.

Významným aspektem je samovolná tvorba sekundárních pevných ástic, jen  se v kone né
fázi podílí na skladb  frakce PM10 a mohou za ur itých podmínek tvo it její rozhodující ást
nalézající se v ovzdu í zájmové lokality (okolí cementárny). Jejich tvorba probíhá slo itými
fyzikálními procesy v ovzdu í cestou nukleace, aglomerace, koagulace a kondenzace.

Na e výsledky prokazují, e tvorba pra ných ástic - sekundárních atmosférických aerosol
(SAA) je p ímo závislá na nastolených meteorologických podmínkách a mechanismus vzniku
ástic má plo ný, nadregionální charakter.

Stanice na celém území R se za definovaných synoptických situací chovají korektn  stejn  a
ve stejném ase jsou jejich m ené hodnoty PM10 prakticky toto né s minimálním vlivem
místních emisních zdroj .

Na e dosavadní m ení prokazují, e p evá ný podíl sledovaných ástic PM10 je tvo en
ásticemi velikosti PM2,5 a men ími, a to z 80%, p i em  v zim  jsou tyto hodnoty je t

vy í.

Abychom p iblí ili n které smogové situace jejich pr b h a podmínky mající vliv na vznik
t chto situací budeme zpracovávat roky 2010, 2011, 2012 a 2013 z pon kud ir ích
souvislostí jak územních tak meteorologických.

5.2.1. Meteorologické aspekty vzniku a transportu ástic

Meteorologické podmínky jsou jedním z významných faktor  ovliv ující kvalitu ovzdu í.
Z hlediska suspendovaných ástic jsou velmi d le ité rozptylové podmínky, teplota
vzduchu, relativní vlhkost i rychlost a sm r v tru.

5.2.2. Teplotní stabilita atmosféry

Teplotní stabilita p ízemní vrstvy atmosféry je jednou z nejd le it j ích charakteristik
podílejících se na v ech procesech rozptylu kodlivin i jejich kumulaci. Mírou teplotní
stability atmosféry je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní
klasifikace atmosféry podle Bubníka a Koldovského rozeznává p t t íd stability s rozdílnými
rozptylovými podmínkami [11]:

· I. superstabilní  silné inverze, velmi patné podmínky rozptylu

· II. stabilní  b né inverze, patné podmínky rozptylu

· III. izotermní  slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient, asto se
vyskytující mírn  zhor ené rozptylové podmínky
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· IV. normální  indiferentní teplotní rozvrstvení, b ný p ípad dobrých rozptylových
podmínek

· V. labilní  labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne i ujících látek

Superstabilní

V I. t íd  stability je vertikální teplotní gradient men í ne  -1,6 °C/100 m a rozptyl
zne i ujících látek v ovzdu í je velmi malý nebo tém  ádný.

V I. a II. t íd  teplotní stability atmosféry dochází ke vzniku výrazných inverzí. Inverze je
astý meteorologický jev, který se vyskytuje zejména v chladných obdobích roku. Jedná se o

stav atmosféry, p i kterém dochází k r stu teploty s nadmo skou vý kou, zatímco za
normálních okolností teplota vzduchu se zvy ující se nadmo skou vý kou klesá.

Stabilní

Ve II. t íd  stability se vertikální teplotní gradient pohybuje od -1,6 do -0.7 °C/100 m
a rozptylové podmínky jsou stále nep íznivé, i kdy  lep í ne  v I. t íd  stability.

Izotermní

Ve III. t íd  stability p edstavuje vertikální teplotní gradient rozmezí od -0,6
do +0,5 °C/100 m (vertikální teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vý kou se
m ní jen málo) a rozptylové podmínky se vylep ují. Jedná se o p echodovou t ídu stability
mezi stabilními t ídami a t ídou normální.

Normální

Ve IV. t íd  stability je vertikální teplotní gradient od +0,6 do +0,8 °C/100 m a rozptylové
podmínky jsou dobré. Tato t ída stability se v atmosfé e vyskytuje nej ast ji (v rovin  a málo
nebo mírn  zvln né krajin ), proto se nazývá normální t ída. Ve významn  zvln né krajin  se
v ak ást její etnosti výskytu p esouvá do III. t ídy stability.

Labilní

V V. t íd  stability jsou sice nejlep í rozptylové podmínky (vertikální teplotní gradient je v t í
ne  +0,8 °C/100 m), ale v d sledku intenzivních vertikálních konvektivních pohyb  se mohou
v malých vzdálenostech od zdroje nárazov  vyskytnout vysoké koncentrace.

Ve IV. a V. t íd  teplotní stability atmosféry jsou dobré rozptylové podmínky, tak e m e
docházet k transportu zne i ujících látek v ovzdu í, tzn. k procesu, p i kterém dochází
k p emís ování zne i t ní z jednoho místa na druhé vlivem atmosférického proud ní.
Z hlediska rozsahu se m e jednat o lokální transport neboli p enos zne i t ní na krátké
vzdálenosti (cca do 100 km) a dálkový transport, p i em  u toho dochází k ovlivn ní imisní
zát e i na zna né vzdálenosti od zdroje.
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5.2.3. Významné ovlivn ní koncentrací ástic vlivem r zné stability atmosféry

P i normálním rozvrstvení atmosféry dochází k tomu, e spodní vrstvy atmosféry se oh ívají
od zemského povrchu, který kumuluje energii dodávanou slune ním zá ením. To zp sobuje,
e v troposfé e teplota s nadmo skou vý kou klesá, cca o 0,6 °C na ka dých 100 m. Zah átý

vzduch stoupá vzh ru a na jeho místo klesá chladný vzduch, ím  dochází k promíchávání
vzdu ných vrstev a p ípadné zne i ující kodliviny v ovzdu í se mohou dostate n
rozptylovat.

Za ur itých podmínek ale m e docházet i k jinému stavu atmosféry, a to k ji  vý e
zmi ované teplotní inverzi. K tomuto jevu dochází v zimních m sících tehdy, kdy  slune ní
zá ení nesta í dostate n  oh át zemský povrch tak, aby se od n j dále oh ál vzduch p i zemi.
Tento studený vzduch tedy nem e stoupat vzh ru, jeliko  je t í ne  teplý vzduch nad ním,
a proto dochází ke vzniku tzv. pokli ky, pod kterou se kumulují zne i ující látky, nedochází
tedy k jejich dostate nému rozptylu a kvalita ovzdu í se zhor uje. Rozru ení inverze zp sobí
v t inou a  p echod výrazn j í atmosférické fronty a s ní spojené proud ní.

Teplotní zvrstvení I. a II. t ídy stability má za následek patné podmínky rozptylu, ím
dochází ke zvy ování koncentrací kodlivin v ovzdu í a vznikají tak smogové situace.

Smog je obecné ozna ení pro chemické zne i t ní atmosféry, kdy existují jeho dva druhy:
oxida ní (losangeleský, fotochemický, p íp. letní) a reduk ní (londýnský, p íp. zimní). Oba
druhy jsou charakteristické zejména pro m stské a pr myslové oblasti a mají negativní vliv na
lidské zdraví.

Londýnský smog je sm s mlhy a kou e, která obsahuje zejména prachové ástice, oxid si i itý
a oxidy dusíku. Jedná se hlavn  o typické produkty vznikající p i spalovacích procesech.
K t mto smogovým situacím proto dochází nej ast ji na podzim a v zim  a asto jsou výrazn
zesilovány teplotními inverzemi.

Fotochemický smog je typický za horkých letních dn  a jeho p vod je p edev ím ve
výfukových plynech automobil , kdy oxidy dusíky jimi produkované jsou fotochemicky
p em ovány za vzniku p ízemního ozónu a dal ích kodlivin. Tento smog neobsahuje mlhu
ani kou .

Podle zákona . 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu í je smogová situace definována jako stav
mimo ádn  zne i t ného ovzdu í, kdy úrove  zne i t ní oxidem si i itým, oxidem dusi itým,
ásticemi PM10 nebo troposférickým ozonem p ekro í n kterou z prahových hodnot uvedenou

v p íloze . 6 tohoto zákona za daných podmínek.

5.2.4. N které nové teoretické poznatky o vzniku ultrajemných prachových ástic

Ultrajemné ástice (UFP) o aerodynamickém pr m ru < 0,01  0,1 µm vstupují do atmosféry
n kolika zp soby, kdy na následujícím Obr. 2 jsou uvedeny dva významné d je, kterými se
tyto ástice v atmosfé e kumulují. Jedná se o proces nukleace, kterým vznikají ástice do
hrubosti p evá n  men í ne  0,01 µm a poté akumula ní proces, na kterém se podílí
kondenzace plyn  a tvorba kapek. Tento proces je tedy významn  závislý na fyzikálních
pom rech atmosféry (tlak, teplota a vlhkost) a jsou p i n m primárn  tvo eny ástice
o pr m ru 0,05  1 µm.
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Obr. 2: Základní principy vzniku a kategorizace prachových ástic

Ultrajemným ásticím je v poslední dob  v nována zvý ená pozornost vzhledem k jejich
fyzikálním, ale i chemickým vlastnostem, které mohou významn  ovliv ovat lidské zdraví.
Jejich nebezpe nost je zp sobena p edev ím jejich malými rozm ry, kdy mohou pronikat p es
membrány tkání a sliznic pom rn  p ímo k cílovým orgán m, a jejich velkým m rným
povrchem, na který se m e vázat zna né mno ství významných toxických cizorodých látek.

5.2.5. Podíl stacionárních zdroj  na vzniku ultrajemných ástic

Druhým významným zdrojem UFP jsou také stacionární spalovací zdroje, zejména potom
energetické zdroje (elektrárny, teplárny).

Velice schematicky je proces tvorby emisního aerosolu nazna en na Obr. 3. Na jeho tvorb  se
podílí plynné emise amoniaku (environmentální zdroje) a oxidu si i itého (antropogenní a
environmentální zdroje), je  spolu s nejjemn j ími pra nými ásticemi mohou tvo it po
vstupu do atmosféry pra ný aerosol.
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Obr. 3: Standardní tvorba emisního aerosolu

Krom  tohoto procesu se jako významný jeví proces nukleace. P i n m vznikají pevné ástice
aerosolu spojováním a r stem jader ástic o pr m ru pod 1 nm. Tento postup lze schematicky
nazna it jako proces, p i n m  v pr b hu n kolika hodin z pr vodn  plynných emisních
slou enin vznikají obvyklou imisní instrumentací m itelné ástice. Názorné schéma procesu
nukleace vedoucího p es molekulární shluky a  ke tvorb  pevné ástice je uveden na Obr. 4.

Obr. 4: Schéma procesu nukleace ve venkovním prost edí

Celý proces lze popsat od doby opu t ní plynných ástic z bodového zdroje (nap . komín
energetického provozu), p es tvorbu po áte ních ternárních molekulárních nuklea ních jader
vázaných Van der Walsovými silami, dále p es tvorbu a nar stání shluk  (molekulárních
klastr ), a  po kone nou tvoru pevných aerosolových ástic amonných a sulfátových iont  na
povrchu organického substrátu.

Tento proces vy aduje dostatek po adovaných iont  a organických molekul, proto e se jich
ást ztrácí kondenzací na ji  existující pevné PM. Po cca hodin  m e být tvorba UFP

ukon ena s velikostí ástice kolem 0,02µm.

Distribucí ástic ze spalování prá kového uhlí a zbytkového plynového oleje p i modelování
energetického procesu se v nuje práce Linaka, Millera a Wendta z US EPA [10]. V práci jsou
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p evedeny výsledky spalování prá kového uhlí a topného oleje ve t ech r zných systémech
simulující proces energetického a teplárenského spalování. Distribuce ástic (PSD - particle
size distribution) byla experimentáln  m ena a posuzována n kolika zp soby.

Výsledky m ení distribuce ástic ukazují, e se tvo í ástice s pr m rem v mezích 0,03 a  >
20µm. Toto m ení také nazna uje, e PM vznikající z t chto proces  má z etelný bimodální
a trimodální charakter s frakcí velmi jemných ástic, v jejich  tvorb  jsou dominujícími
procesy odpa ování, nukleace a dal í postupný r st ástice podle schématu uvedeného vý e na
Obr. 4.

V závislosti na typu spalovacího za ízení je hrubá frakce tvo ena primárn  nespálenými
ásticemi uhlí doprovázenými stopovými prvky nalézajícími se v p vodním palivu (zejména
p i spalování topného oleje) a fragmenty anorganického popela (nej ast ji kalcium-
aluminium-silikát) obsahující stopové prvky (p i spalování uhlí). Spalovaná uhlí tvo ila je t
st ední frakci 0,8  2,0 µm, ale p vod této frakce není autor m jasný, nebo  ástice této
velikosti nemohou vznikat pouhým procesem r stu. Mo ný mechanismus jejich vzniku lze
vysv tlit mechanickým rozm ln ním paliva  uhlí bez p echodu do plynné fáze. P i
dokonalém spalování topný olej produkuje p evá n  ultrajemné ástice (kolem 0,1 µm).

Rok 2010

Zhodnocení meteorologických podmínek v zim  2009  2010

Zima na p elomu roku 2009 - 2010 na území R byla, posuzováno z hlediska teplot, na
úrovni normálu, z hlediska srá ek slab  nadnormální, ale v obou p ípadech výrazn
rozkolísaná. Listopad 2009 s pr m rnou teplotou 5,5 °C byl teplotn  výrazn  nadnormální,
leden 2010 s teplotou -5,0 °C byl výrazn  podnormální, únor 2010 s teplotou -1,8 °C byl slab
podnormální a prosinec 2009 byl v normálu (Tab. 6). Pokud budeme hodnotit pouze m síce
prosinec 2009 a  únor 2010, vychází toto období jako mírn  podnormální s odchylkou -0,97
°C. Ledových dní (den, kdy maximální teplota vzduchu je men í ne  0 °C ) se nejvíce
vyskytlo v lednu. Celkem bylo za období listopad - únor zaznamenáno na v t in  stanic 35 a
62 ledových dní. Nejni í teploty vzduchu byly zaznamenány na umav , 27.1.2010 byla
minimální teplota na stanici Rokytská sla  -32,6°C.

 Z hlediska m sí ních srá kových úhrn  bylo období od 1. listopadu 2009 do 28. února 2010
o 4,3 % nad normálem, ale výrazn  rozkolísané. Nejvíce srá ek spadlo v lednu 2010 s úhrnem
59 mm, co  p edstavuje 139 % normálu, nejmén  v únoru 2010 s úhrnem 26 mm, co
p edstavuje 68 % normálu. Nejvy í srá kový úhrn za celé sledované období 229 mm byl
v Karlovarském kraji, tj. 106 % normálu. Nejvy í hodnotu z hlediska normálu vykazuje
Jihomoravský kraj se 143 %. Nejni í srá kové úhrny za celé sledované období 161 mm byly
ve St edo eském a Jiho eském kraji, tj. 118 resp. 109 % normálu. Nejni í hodnotu z hlediska
normálu vykazuje Liberecký kraj se 67 %. Sn hová pokrývka v t í ne  1 cm le ela od 52 dní
na ji ní Morav  a  do 89 dní ve vy ích polohách Krkono  a Jeseník . Do lo k ur ité
anomálii  zatímco dlouhodobé pr m ry trvání sn hové pokrývky pro nízko polo ené stanice
byly vysoce p ekro eny, ve vy ích polohách se pohybovaly pod nebo kolem hodnot
dlouhodobých pr m r .

Podle údaj  stanice Praha-Libu  lze pr b h pr m rných denních teplot vzduchu za období od
1.11.2009 do 28.2.2010 rozd lit do 4 ástí.
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Od 1.11. do 3.11.2009 byly teploty vzduchu ni í ne  je dlouhodobý normál a maximální
odchylka byla -4,7 °C, období od 4.11.2009 do 11.12.2009 bylo naopak výrazn  teplé a
maximální odchylka od normálu dne 17.11.2009 byla +10,8 °C. Od 12.12.2009 do 17.2.2010
p evládalo studené období, s výjimkou váno ní singularity, kdy výrazn  p eva ovaly kladné
odchylky od normálu. Pr m rná odchylka od normálu za uvedené období byla -3,0 °C a
maximální odchylka byla -13,1 °C dne 20.12.2009. V dob  od 18. do 28.2.2010 teplotní
odchylky od normálu postupn  rostly a na konci m síce dosáhly +6,3 °C. V celém
sledovaném období byla nejvy í teplota 16,8 °C dne 17.11.2008 a nejni í -19,4 °C dne
27.01.2010

Tab. 6. Odchylky pr m rných teplot zimních m síc  sezóny 2009  2010 od dlouhodobých
pr m r

M síc Listopad
2008

Prosinec
2008

Leden
2009 Únor 2009 Zimní období

jako celek
Odchylka od
pr m ru [°C] +2,8 0,0 -2,2 -0,7 -0,03

Ze synoptického hlediska v dob  od 1.11.2009 do 28.2.2010 se anticyklonální ráz po así
vyskytoval v 35,0 % p ípad . Nejvy í etnost anticyklonálních situací byla v lednu 2010
(54,8 %) a nejni í byla zaznamenána v prosinci 2009 (12,9 %). Vzhledem k vysoké etnosti
anticyklonálních situací v lednu a únoru 2010 do lo k vytvo ení smogových situací a k
vyhlá ení Signálu upozorn ní.

Graf 1: M sí ní koncentrace PM10, rok 2010

Srovnání pr m rné m sí ní koncentrace PM10 ve vybraných stanicích v roce
2010
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Rozp tí mezi poza ovými stanicemi typu Ko etice nebo Mikulov-Sedlec a stanicemi
m stskými nebo pr myslov  exponovanými iní a  trojnásobek m sí ních pr m rných
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hodnot. Na t chto stanicích také daleko ast ji dochází k p ekra ování limitních hodnot pro
denní 24hodinovou imisní zát  PM10 (viz té  tabulka 3).

Na dal ím grafu je uveden pr b h lednových denních koncentrací v tém e souboru stanic.
Graf znázor uje pr b h lednových imisních epizod jak v okolí cementárny Mokrá, tak i
zaznamenaných na dal ích stanicích kraje. Demonstruje provázanost a asovou shodu
pr b hu p evá né v t iny identifikovaných zvý ených koncentrací na rozsáhlém území, které
s územím v okolí cementárny nemá p ímé emisn -imisní vztahy a je geograficky zna n
odli né. Z grafu je vid t, e pr m rné lednové m sí ní imise jsou na v ech stranicích (vyjma
poza ových Mikulov-Sedlec a zejména Ko etice) extrémn  vysoké a je tedy p edpoklad, e
v pr b hu ledna existovaly významné meteorologické p edpoklady ke vzniku ástic
v d sledku inverzního po así.

Graf 2: 24hodinové koncentrace PM10 v lednu 2010

Srovnání 24hodinové koncentrace PM10 mezi vybranými stanicemi v lednu 2010
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Z grafu 2 je z ejmé, e p edev ím asový úsek le ící mezi 18. a 28. lednem bude natolik
zajímavý, e je vhodné ho detailn  analyzovat. Jeho detailní obraz je na následujícím grafu
(Obr. 3). Zde jsou uvedeny pr b hy v ech t í analyzovaných prachových frakcí v období
poslední dekády m síce ledna, která signalizovala mohutnou inverzní situaci na rozsáhlém
území R.

Porovnání 24hodinových koncentrací PM10 na vybraných stanicích v jednotlivých m sících
roku 2010 jsou ve dvanácti grafech detailn  znázorn ny imisní koncentrace PM10 na
stanicích na eho souboru Mokrá, Sivice, Brno-Tu any, Mikulov-Sedlec, Zlín a Ko etice.
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Z t chto graf  m eme vyhodnotit n kolik obecn  platných záv r :

Pe livým rozborem m sí ních soubor  m eme definovat pro rok 2010 asi 10  12 imisních
epizod, které jsou rozlo eny zhruba podél celého roku. V zimním období jsou jejich
maximální imisní koncentrace podstatn  vy í (> 100 µg.m-3), zatímco v letním období sice
nedosahují tak vysokých absolutních hodnot (do 50 µg.m-3), ale tvar a trvání t chto epizod je
velmi podobné jako v zimním období.

Velmi zajímavé jsou imisní epizody lednová  19.  25. ledna, b eznová 7.  13. b ezna,
ervnová 10.  14. ervna, ervencová 18.  24. ervence, zá ijová 22.  28. zá í, listopadová

1.  4. listopadu. To jsou z výb ru imisních pr b h  na souboru stanic ji ní a st ední Moravy
ty nejzajímav j í.

Z vyhodnocení imisního záznamu lednových koncentrací PM10 (Obr. 13 a 14) je vid t, e na
stanici Zlín, která reprezentuje m stské imisní zatí ení, dosahují imisní maxima 24. a 26.
ledna absolutn  nejvy ích hodnot (319, res. 273,5 µg.m-3), p evy ující více ne  dvojnásobn
p íslu ná maxima na stanicích Mokrá a Sivice.

Graf 3: Pr b h koncentrace PM10 na stanicích Mokrá a Zlín, leden 2010

Srovnání 24hodinové koncentrace PM10 mezi stanicemi Mokrá a Zlín v lednu
2010
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Rok 2011

Rozsáhlá byla inverze na podzim 2011, která m la za následek zvý ené koncentrace PM 10 na
celém území R i st ední Evropy kdy v období 11.11. 2011-18.11.2011 do lo k nár stu
koncentrací PM 10 na 2-3x násobek imisního limitu a nam ené maximum ve Zlín  dne
15.11.2011 dosáhlo 171,2 ug/m3 v Otrokovicích 153,8 ug/m3 , meteorologické parametry byly
standardní mrznoucí mlhy, vysoká relativní vlhkost vzduchu, teplota minus 7-8o C

Graf 4: Pr m rné denní koncentrace PM10, 1. 11.  30. 11. 2011

Pr m rné denní koncentrace PM10, 1. 11. - 30. 11. 2011
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6. VYU ITÍ PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKT  I MIMO ÚZEMÍ
KRAJE
Informa ní systémy kvality ovzdu í pat í obecn  mezi informa ní systémy, které bu
signalizují zhor enou kvalitu ovzdu í (smogové varovné systémy), nebo jejich informace
slou í k udr ení vysoké kvality ovzdu í jak je tomu nap . na Vyso in . Jsou ov em p ípady
(epizody), kdy i takový systém v zachovalém prost edí zaznamenává situace, kdy dochází
k p ekra ování imisních limit  v dané m ené lokalit .

Cílem t chto projekt  je objektivn  poskytovat ve ejnosti aktuální informace o kvalit
ovzdu í v systému on-line. Vzniká tak ve ejn  p ístupný informa ní systém, který slou í
v rozhodovacím procesu výkonu státní správy i samosprávy. Výstupy t chto projekt  jsou
pln  slu itelné a kompatibilní s výstupy státního monitoringu AIM (automatizovaný
informa ní systém) a dopl ují m ení v oblastech a sídlech, která státní monitoring
nepokrývá, v tomto projektu jsou navíc m eny kodliviny, které AIM nezaji uje.

Sou asn  probíhající projekty, které se sna í detailn  popisovat hladinu zne i t ní v daném
území jiných kraj  produkují zna né mno ství dat vyu itelných k prostorovým anlyzám
daného území, ale poskytují také nové zku enosti pokud se týká velmi náro né organizace
m ení, odb ry analyt , následn  navazující laboratorní koncovky, synchronizaci inností
mezi dot enými organizacemi pokra ující p es logistiku odb rových aparatur, vyhledávání
odb r  el. energie a kon ící zpracováním získaných dat, formulováním výstup  p i dokonalé
shod  mezi zadavateli, e iteli, ú astníky technologické linky to v e p i naprosto dokonale
se ízeném harmonogramu inností t chto projekt .

N které projekty, pokud by probíhaly samostatn  by nebyly v bec schopné finan n  udr et
po adované mno ství m ení, jejich kvalitu a následné vyhodnocení získaných dat.
Domníváme se v ak, e p i vyu ití t chto nových znalostí, lze postavit ur itý hybrid, který za
velmi sní ených náklad  bude um t produkovat objektivní informace. Princip spo ívá v tom,
e po vyu ití stávajících informací z minulých m ení se celá filozofie získávání informací

z daného území postaví na stávajícím skeletu stanic vybavených kontinuálními metodami a
bude pr b n  dopl ován mobilní sestavou, která bude projí d t kalibra ní body sledovaného
území.

 V území Zlínského kraje bylo a je v sou asné dob  provozováno n kolik informa ních
systém  majících r znou vypovídací schopnost a rozli nou reprezentativnost výsledk . Jedná
se o provoz státního monitoringu ( AIM páte ní sí  R), komunálních systém  obcí i m st
(EKOVIA PRAHA) nebo ú elová m ení provozovaná n kterými závody (DEZA Val.
Mezi í í), to v e dopln no ambulantními m eními Zlínského kraje. Tento vý et dává tu it ,
e je zapot ebí po provedené inventu e vyu ít nam ené databáze. V nejbli í dob  se sí

rozroste o n které stanice komunálního monitoringu (Otrokovice) i o stanice státní sít  ( Zlín,
Uherské Hradi t , Plá ava)

Seznam lokalit kde probíhalo ambulantní m ení ve Zlínském Kraj: Bynina, Podlesí, Liptál,
Hole ov, Hulín, Ko íky, Otrokovice, Práv ice, Luha ovice, Vala ské Klobouky, Vala ské
Mezi í í

Rozsáhlá ambulantní m ení ve Zlínském kraji probíhala v období od roku 2007 do roku 2012
a v dy slou ila k nejr zn j ím ú el m a probíhala v nejr zn j ích lokalitách Zlínského kraje.
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Pokusíme se nyní tento rozsáhlý soubor dat komplexn  zpracovat s p ihlédnutím
k výsledk m, které poskytuje státní monitorovací sí .

Rok M síc Lokalita

2007 ervenec Podlesí

2007 íjen Val. Mezi í í

2008 Zá í Liptál

2008 íjen Luha ovice, Val. Klobouky

2008 Listopad Hole ov

2008 Prosinec Hole ov

2009 B ezen Hole ov

2009 Duben Hole ov

2009 Kv ten Hole ov

2009 Srpen Práv ice

2009 Zá í Práv ice

2009 Zá í Hulín

2009 Prosinec Hole ov

2010 íjen Otrokovice

2010 íjen Bynina

2012 Prosinec Ko íky

Liptál

Výsledky z m ení v Liptálu v kampani 11.9.2008-18.9.2009 porovnané s m ením státního
monitoringu AIM stanice Zlín. Jak ukazuje p ilo ený obrázek nam ené výsledky prokazují
shodnou dynamiku pr b hu koncentrací s tím, e Liptál vykazuje o 10-25% zvý ené
koncentrace, ale toto ný pr b h.

Pr b h po así v dob  m ení:

Ve tvrtek 11/9 zasahoval do st ední Evropy od severu výb ek vy ího tlaku vzduchu. Bylo
obla no a  zata eno, na Vyso in  s ojedin lou p ehá kou, postupn  p evládalo polojasno.

V pátek 12/9 ovliv ovalo po así u nás od jihozápadu vlnící se frontální rozhraní. Zárove
na e území ovliv oval okraj tlakové vý e se st edem nad Finskem. V t inou bylo polojasno
a  obla no.

V sobotu 13/9 za al do na ich kraj  proudit, kolem tlakové vý e se st edem nad Skandinávií,
studený vzduch od severovýchodu. Zpo átku bylo polojasno, na Vyso in  a  obla no,
postupn  byla obloha jasná nebo skoro jasná.
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V ned li 14/9 k nám kolem tlakové vý e se st edem nad Skandinávií proudil studený vzduch
od severovýchodu. B hem dne za ala po así na na em území od jihu ovliv ovat tlaková ní e
se st edem nad Itálií. Zpo átku bylo polojasno a  obla no, postupn  od jihu zata eno,
odpoledne a ve er místy s de t m.

V pond lí 15/9 po así ve st ední Evrop  ovliv ovala tlaková ní e nad centrálním
St edomo ím a s ní spojený frontální systém. Bylo zata eno s de t m, místy vydatn j ím.

V úterý 16/9 mezi tlakovou ní í, její  st ed se p esouval nad Balkán, a tlakovou vý í nad
Skandinávií k nám pokra oval p íliv studeného vzduchu od severovýchodu. Stále bylo
zata eno s de t m, který ve er ustával.

Ve st edu 17/9 p íliv studeného vzduchu od severovýchodu pokra oval. Obloha byla
zata ená, ojedin le i skoro zata ená, místy se vyskytoval slabý ob asný dé .

Ve tvrtek 18/9 mezi tlakovou ní í nad erným mo em a tlakovou vý í nad severovýchodní
Evropou k nám pokra oval p íliv studeného vzduchu od severovýchodu. Ráno a ve er bylo na
jihozápad  území polojasno, jinak obla no a  zata eno, ve Zlínském kraji místy, jinde jen
ojedin le se slabými p ehá kami.

Graf 5:
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Rozptylové podmínky:
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Po 3/11: ráno místy mírn  nep íznivé, jinak dobré.

Út 4/11: v noci, ráno a dopoledne místy mírn  nep íznivé, jinak p evá n

     dobré.

St 5/11: v noci v údolích mírn  nep íznivé, jinak dobré.

t 6/11: v noci p i uklidn ní v tru mírn  nep íznivé, jinak dobré.

Pá 7/11: v t inou dobré, ráno místy mírn  nep íznivé.

So 8/11: v noci v údolích místy mírn  nep íznivé, jinak v t inou dobré.

Ne 9/11: mírn  nep íznivé, jen p echodn  dobré.

Po 10/11: p evá n  mírn  nep íznivé, b hem dne v t inou dobré.

Út 11/11 + St 12/11: v t inou dobré.

t 13/11: mírn  nep íznivé, b hem dne v t inou dobré.

Pá 14/11: v noci a po ránu p evá n  mírn  nep íznivé, postupn  v t inou dobré.

So 15/11: mírn  nep íznivé, odpoledne v t inou dobré.

Ne 16/11: v noci p evá n , ráno místy mírn  nep íznivé, jinak dobré.

Pr b h po así v dob  m ení:

V pond lí 3/11 kolem tlakové ní e nad jihozápadní Evropou k nám proudil teplý vzduch od
jihu. V západní polovin  Moravy bylo zata eno nízkou obla ností, ráno s ojedin lými mlhami
a mrholením, na ostatním území zpo átku obla no a  polojasno, postupn  v ude skoro jasno
a  polojasno.

V úterý 4/11 kolem tlakové ní e nad jihozápadní Evropou k nám nadále proudil teplý vzduch
od jihu. Bylo polojasno a  obla no, p echodn  i zata eno, na Vyso in  v t inou zata eno
s místními mlhami a ojedin lým mrholením.

Ve st edu 5/11 kolem tlakové ní e nad Francií k nám pokra oval p íliv teplého vzduchu od
jihu. Bylo obla no a  polojasno, na Vyso in  zpo átku s nízkou obla ností. Na Zlínsku bylo
a  skoro jasno. Bylo velmi teplo a zejména na Vyso in  v trno.

Ve tvrtek 6/11 po okraji oblasti ni ího tlaku vzduchu nad jihozápadní Evropou k nám
proudil teplý vzduch od jihu. Bylo zata eno a  obla no, místy p echodn  i polojasno. Na
Vyso in  s ojedin lými mlhami.

V pátek 7/11 po así u nás za ala ovliv ovat zvln ná studená fronta. V t inou bylo zata eno,
na východ  Moravy ojedin le polojasno. Zejména na Vyso in  a v Jihomoravském kraji se
dopoledne a k ve eru místy vyskytoval dé .

V sobotu 8/11 zvln ná studená fronta jen zvolna postupovala p es na e území k
severovýchodu. Bylo zata eno s de t m, který odpoledne od jihozápadu ustával.

V ned li 9/11 se nad na e území roz í il nevýrazný h eben vy ího tlaku vzduchu. Bylo
zata eno inverzní obla ností, mlhavo, místy s mrholením nebo slabým de t m. Na západ
Vyso iny a k ve eru i na východ  Moravy byla zmen ená obla nost.
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V pond lí 10/11 h eben vy ího tlaku vzduchu nad na ím územím slábl. Do st ední Evropy
proudil teplej í vzduch od jihozápadu. Bylo zata eno nízkou obla ností, místy p echodn
obla no a  polojasno, hlavn  na východ  Moravy a na Pelh imovsku. Ojedin le se vyskytlo
mrholení, na Vyso in  zpo átku místy mlhy.

V úterý 11/11 zvln ná studená fronta postupovala z N mecka nad echy. P ed ní proudil na
Moravu teplej í vzduch od jihu. Bylo jasno a  polojasno, na Vyso in  a na západ  Znojemska
p evá n  zata eno nízkou obla ností s ojedin lými mlhami. Nízká obla nost se b hem dne
roz i ovala pon kud na východ. Ojedin lé slabé srá ky byly zaznamenány na Vyso in .
Místy bylo dosti v trno.

Ve st edu 12/11 se nad na ím územím vlnila studená fronta. Bylo zata eno, na východ
Moravy zpo átku místy obla no a  polojasno. Na západ  Moravy se zpo átku vyskytovaly
etné mlhy, které se ojedin le udr ely po celý den. Ojedin le mrholilo

Ve tvrtek 13/11 zvln ná studená fronta postupovala jen zvolna p es na e území dále k
východu. V t inou bylo zata eno se slabým ob asným nebo i trvalej ím de t m. Na východ
Moravy se srá ky zpo átku vyskytovaly jen místy. Ojedin le byly zaznamenány mlhy.

V pátek 14/11 se za zvln nou studenou frontou roz í il do st ední Evropy od západu výb ek
tlakové vý e. Ráno bylo zata eno, místy dozníval slabý dé . Dopoledne bylo zata eno a
obla no, na Vyso in  s ojedin lými mlhami. B hem dne byla obla nost asov  a místn  dosti
prom nlivá, p echodn  bylo i polojasno, na Vyso in  s ojedin lými slabými p ehá kami.

V sobotu 15/11 od západu zasahoval do st ední Evropy výb ek tlakové vý e. Ráno a
dopoledne se místy vyskytovaly mlhy nebo bylo zata eno nízkou obla ností, která se na
Zlínsku a na Vyso in  ojedin le udr ela po celý den. Jinak bylo skoro jasno nebo polojasno.

V ned li 16/11 výb ek tlakové vý e zeslábl, b hem dne p es na e území postupovala k
jihovýchodu studená fronta. Bylo zata eno, zpo átku s ojedin lým mrholením, hlavn  na
Vyso in . Odpoledne a ve er se vyskytly postupn  srá ky ve form  mrholení nebo slabého
de t  na v t in  území

V pond lí 24/11 po así u nás ovliv ovala brázda nízkého tlaku vzduchu. Do st ední Evropy
postoupila od západu slábnoucí okluzní fronta. Bylo zata eno a  obla no, ojedin le se slabým
sn ením. Na východ  Moravy byly srá ky etn j í a místy i smí ené.

V úterý 25/11 kolem vypl ující se tlakové ní e nad Pobaltím k nám za al proudit chladný
vzduch od severozápadu. Bylo zata eno a  obla no, p echodn  i polojasno. Místy byly
zaznamenány slabé sn hové, ojedin le i smí ené srá ky. Ráno se ojedin le vyskytovaly mlhy.

Ve st edu 26/11 se do st ední Evropy roz í il h eben vysokého tlaku vzduchu od západu. Bylo
zata eno a  obla no, b hem dne p echodn  a  polojasno. Na Vyso in  místy sn ilo,
v Jihomoravském a Zlínském kraji jen dopoledne.

Ve tvrtek 27/11 postupovala po severním okraji tlakové vý e se st edem nad jihovýchodní
Evropou teplá fronta, která ovlivnila zejména sever na eho území. Za ní k nám proudil
teplej í vzduch od jihozápadu. Bylo zata eno, zpo átku místy se sn ením, de t m se sn hem
nebo mrholením. Odpoledne se od jihozápadu místy protrhávala obla nost, hlavn  na
Vyso in .

V pátek 28/11 na na e území zasahoval od východu okraj tlakové vý e se st edem nad
jihovýchodní Evropou. Nad západním St edomo ím se prohlubovala tlaková ní e a spolu s
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frontálním systémem postupovala k severovýchodu. V t inou bylo polojasno nebo skoro
jasno, dopoledne na Vyso in  místy s nízkou obla ností. B hem dne od jihu p ibývalo
frontální obla nosti, zesiloval vítr.

V sobotu 29/11 po así ve st ední Evrop  ovliv ovala brázda nízkého tlaku vzduchu nad
západní Evropou, v ranních hodinách i okluzní fronta postupující p es na e území k severu.
Bylo zata eno, zpo átku místy se sn ením, de t m se sn hem, zmrzlým de t m, ojedin le i
s mrznoucími srá kami, na východ  Moravy p evá n  s de t m. B hem dne se místy vyskytlo
mrholení, od st edních poloh byly místy mlhy, na Vyso in  i mrznoucí. Ve vy ích polohách
bylo stále dosti v trno.

V ned li 30/11 po p ední stran  brázdy nízkého tlaku nad západní Evropou k nám proudil
teplý a vlhký vzduch od jihu. Bylo zata eno a  obla no, na východ  Moravy místy se slabým
de t m. Místy bylo v trno.

V pond lí 1/12 tlaková ní e postupovala ze západní do st ední Evropy a dále
k severovýchodu, s ní spojený frontální systém ovlivnil od jihozápadu po así u nás. Bylo
polojasno a  obla no, p echodn  a  zata eno, na východ  ob as, jinde jen místy s de t m. Vál
nárazový vítr.

V úterý 2/12 kolem tlakové ní e se st edem nad ji ním védskem k nám proudil pon kud
chladn j í vzduch od západu. Obla nost byla prom nlivá, p evládalo obla no, p echodn  i
polojasno, na východ  Moravy místy se slabým de t m.

Ve st edu 3/12 po así u nás ovliv ovala rozsáhlá brázda nízkého tlaku vzduchu nad západní a
st ední Evropou. Nad Moravu proudil teplý vzduch od jihu. Bylo obla no a  zata eno, místy
(zejména na východ  Moravy) s de t m nebo de t m se sn hem, místy, hlavn  ve vy ích
polohách i se sn ením. Postupn  se od jihozápadu p echodn  protrhávala obla nost na
polojasno, na západ  Vyso iny bylo a  jasno. Ve er se místy tvo ila nízká obla nost.

Ve tvrtek 4/12 po así na na em území ovliv ovala vypl ující se tlaková ní e, která
postupovala p es Jadran k severu. Bylo zata eno, místy mlhy (ojedin le mrznoucí), místy a
polojasno (východní Morava). Odpoledne p ibývalo obla nosti a na východ  Moravy se místy
vyskytl dé .

V pátek 5/12 po así u nás ovliv ovala tlaková ní e se st edem nad Severním mo em. Bylo
zata eno, jen p echodn  obla no, na v t in  území s ob asným de t m, ojedin le byly
zaznamenány i srá ky smí ené nebo mrznoucí.

V sobotu 6/12 po así u nás ovliv ovala tlaková ní e, její  st ed se p esouval p es Baltské
mo e dále k východu. Bylo obla no a  polojasno, ve er p ibývalo obla nosti. Ráno a
dopoledne byly v údolích místy mlhy. Ojedin le byly zaznamenány p ehá ky.

V ned li 7/12 po zadní stran  tlakové ní e se st edem nad Pobaltím k nám proudil od
severozápadu chladný a vlhký vzduch. Postupn  se do st ední Evropy roz í il od západu
výb ek tlakové vý e. Bylo zata eno a  obla no, b hem dne místy p echodn  a  polojasno,
zpo átku na v t in  území, postupn  jen místy s de ovými nebo smí enými p ehá kami, nad
500 m byly postupn  srá ky sn hové.

V pond lí 8/12 k nám od jihozápadu zasahovala tlaková vý e. Po jejím severním okraji
postupovala k východu teplá fronta, která svým ji ním okrajem áste n  ovlivnila i po así u
nás. Bylo obla no a  zata eno, na východ  Moravy zpo átku i skoro jasno, místy byl
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zaznamenám slabý dé , od nadmo ské vý ky 300-400 m sn ení. Odpoledne se srá ky ve
form  slabého sn ení vyskytovaly jen ojedin le na Vala sku.

V úterý 9/12 po así u nás ovliv ovala oblast vysokého tlaku vzduchu od jihozápadu. Na
v t in  území bylo polojasno nebo skoro jasno, místy se vytvo ily mrznoucí mlhy a nízká
obla nost, která ojedin le setrvala po v t inu dne.
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Vala ské Klobouky

 Experimentální m ení prokázalo skute nost, e problematika zne i t ní ve
Vala ských Kloboukách je lokální zále itostí ovlivn ná místními orografickými vlivy a nelze
ji odvozovat od m ení, které poskytují stanice istoty ovzdu í v Dolnomoravském i
Hornomoravském úvalu, které odd luje Napajedelská brána a lokalizované v ose eky
Moravy.

 Nezanedbatelnou skute ností jsou také místní lokální topeni t  a doprava, které
vymezují nam ená data do oblasti místní problematiky.
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Mapa ukazuje geomorfologické len ní Dolnomoravského úvalu je  má podobné podmínky
pro rozptyl a tvar proud ní uná ející zne i t niny V severovýchodní ásti je patrné zú ení tzv.
Napajedelská brána, která odd luje území od Hornomoravského úvalu.
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Mapka Hornomoravského úvalu, jeho  men í ást asi 38% se nachází na území Zlínského
Kraje

Útvar je situován v plochém území údolí eky Moravy v niv Hornomoravského úvalu mezi
Napajedelskou bránou a Ostravou. Nadmo ské vý ky se pohybují zhruba od 185 do 230 m,
pouze na sv. okraji se terén zvedá do úrovn  250 m. Terén je v p evá né ásti plochý,
okrajové ásti jsou mírn  zvln né. Ji ní omezení útvaru tvo í Napajedelská brána, výrazné
zú ení údolí eky Moravy. Generelní sklon povrchu útvaru je k j



54

7. ZÁV RY A DOPORU ENÍ
1. Jak ji  bylo konstatováno, obecn  platí, e v zimním období jsou obecn  imisní

koncentrace PM10 podstatn  vy í ne  v období letním a v d sledku ast j ích lokálních
inverzních situací jsou i jejich pr m rné m sí ní hodnoty daleko více rozptýlené ne
v letním období. V chladné ásti roku jsou v ásticích PM 10 výrazn  zasoupeny ástice
PM 2,5 a PM 1 a v n kterých situacích jak ukazují m ení na str. 53 a 54 je více jak 99%
ástic v oblasti do 1um

2. P i vyhodnocování experimentálních m ení, která probíhala systematicky po celém území
Zlínské Kraje asi v 11 lokalitách se prokázalo, e stanice lokalizované v území
Dolnomoravského a Hornomoravského Úvalu vykazují p i smogových situacích a p i
zhor ených rozptylových podmínkách tém  shodnou dynamiku nam ených koncentrací
PM 10. U takto nam ených  soubor  jsou a  nápadn  synchronní maxima se stanicemi
státní sít  , které lze ve stejný den lokalizovat prakticky na v ech stanicích souboru

3. Stanice umíst né mimo toto definované území m í lokální zne i t ní v daném
území.Tento fakt bude nutné respektovat p i vyhodnocování území Zlínského
kraje.Výraznou mo nost ovliv ovat p i vyhodnocování pole koncentrací pomocí jedné
representativní stanice  (Hole ov ) je mo no pom rn  dob e regulovat . Viz mapky str.15.

4. Denní pr b hy PM10 vykazují cyklická opakující se maxima, která jsou v n kterých
m sících jednozna n  ur ujícím stavem formujícím kone nou hodnotu imisní koncentrace
a to tém  v dy na celém území Zlínského Kraje a ji ní Moravy.

5. Charakteristickým obrazem t chto epizod je i m síc b ezen, v jeho  pr b hu opakovan  a
synchronn  lze identifikovat p t imisních epizod, v nich  dochází na v ech stanicích
sou asn  k nár stu imisí PM10 a  na hodnoty 50  70 µg.m-3, p i em  hodnoty imisí
v minimech klesají na úrove  10  15 µg.m-3. Velice podobným zp sobem se chovají
imise i v m sících duben, kv ten, srpen a dal ích.

6. Dal ím významným jevem je asté velmi rychlé ukon ování imisí epizody, kterého jsme
sv dky v lednu  29.1., únoru  28.2., b eznu - 14.3., zá í - 26.9. nebo prosinci 9.12. Tyto
dramaticky rychlé a významné poklesy hodnot polétavého prachu sv d í o stavech
spojených s meteorologickými podmínkami, jen  mohou znamenat kapalné nebo pevné
srá ky, p ípadn  inverzní rozvrstvení p ízemní atmosféry, co  jsou v echno procesy
vedoucí k ú innému vymývání pra nosti z atmosféry.

7. Na V t chto p ípadech hodnoty PM10 bez ohledu na ro ní období klesají na úrove  velice
isté atmosféry a to na v ech stanicích na eho souboru. Jde tedy o sou asný,

meteorologickou situací ovlivn ný proces. Hodnoty PM10 se v t chto okam icích blí í
hladinám 5  10 µg.m-3 .
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8. SEZNAM POU ITÝCH ZKRATEK
AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS)
AMS  automatizovaná monitorovací stanice
AVG pr m r (z anglického average)
BaP benzo(a)pyren
BTX aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen)

HMÚ  eský hydrometeorologický ústav
GLRD slune ní / globální zá ení (z anglického global radiation)
CHKO  chrán ná krajinná oblast
CHUVE  chrán ná území z hlediska limit  pro ochranu vegetace a ekosystém
ISKO  Informa ní systém kvality ovzdu í
KHS Krajská hygienická stanice
LAT dolní mez pro posuzování
LV limitní hodnota
MAX maximum
MT mez tolerance
M P Ministerstvo ivotního prost edí
NP národní park
OHR odd lení hodnocení rizik
ORP obec s roz í enou p sobností
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB polychlorované bifenyly
PM10 suspendované ástice frakce PM10 (aerodynamický pr m r je ni í ne  10

µm)
PM2,5 suspendované ástice frakce PM2,5 (aerodynamický pr m r je ni í ne  2,5

µm)
PM1 suspendované ástice frakce PM1 (aerodynamický pr m r je ni í ne  1 µm)
POPs  persistentní organické látky
PZ pr myslová zóna
REZZO registr emisí a zdroj  zne i ování ovzdu í
RH relativní vlhkost
SPM Suma pra ných ástic (z anglického solid particulate matters)
T2m teplota m ená ve 2 metrech nad zemí
TK t ké kovy
TSP suspendované ástice (celkový pra ný aerosol)
TZL Tuhé zne i ující látky
UAT horní mez pro posuzování
UFP Ultrajemné ástice (ultrafine particles)
UTC sv tový koordinovaný as
VOC t kavé organické látky (volatile organic compounds)
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9. SOU ASN  PLATNÉ IMISNÍ LIMITY

Zne i ující látka Doba pr m rování Imisní limit

P ípustná
etnost

p ekro ení za
kalendá ní

rok
Oxid si i itý SO2 1 hodina 350 µg*m-3 24
Oxid si i itý SO2 24 hodin 125 µg*m-3 3
Oxid dusi itý NO2 1 hodina 200 µg*m-3 18
Oxid dusi itý NO2 24 hodin 40 µg*m-3 0

Oxid uhelnatý CO
maximální denní
osmihodinový

pr m r
10 mg*m-3 0

Benzen 1 kalendá ní rok 5 µg*m-3 0
ástice PM10 24 hodin 50 µg*m-3 35
ástice PM10 1 kalendá ní rok 40 µg*m-3 0
ástice PM2,5 1 kalendá ní rok 25 µg*m-3 0Im
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Olovo Pb 1 kalendá ní rok 0,5 µg*m-3 0

Oxid si i itý SO2

kalendá ní rok a
zimní období (1.10.-

31.3.)
20 µg*m-3
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Oxidy dusíku NOX 1 kalendá ní rok 30 µg*m-3

Arsen As 1 kalendá ní rok 6 ng*m-3

Kadmium Cd 1 kalendá ní rok 5 ng*m-3

Nikl Ni 1 kalendá ní rok 20 ng*m-3
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 p
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Benzo(a)pyren
B(a)P 1 kalendá ní rok 1 ng*m-3

Ochrana zdraví
lidí 1)

maximální denní
osmihodinový

pr m r
120 µg*m-3 25

Im
isn

í l
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ity
pr
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ý
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on

 O
3

Ochrana vegetace
2) AOT40 18000 µg*m-3*h 0

Ochrana zdraví
lidí

maximální denní
osmihodinový

pr m r
120 µg*m-3

Im
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O

3 (
dl
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bý

im
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í c
íl)

Ochrana vegetace AOT40 6000 µg*m-3*h

1) Pln ní imisního limitu vyhodnocuje na základ  pr m ru za 3 kalendá ní roky.
2) Pln ní imisního limitu vyhodnocuje na základ  pr m ru za 5 kalendá ních let.
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Po et ástic v jednotlivých velikostních frakcích b hem kampa ového m ení, lokalita Mokrá, 5. 11. 2007

5.11.2007 10:33
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5.11.2007 10:33 0 µm >0.25 µm >0.28 µm >0.30 µm >0.35 µm >0.40 µm >0.45 µm >0.50 µm >0.58 µm >0.65 µm >0.70 µm celkem
Po et ástic 0 126530 83130 43510 19810 8760 4430 3440 2060 1320 1050 296 919

 42.61 28.00 14.65 6.67 2.95 1.49 1.16 0.69 0.44 0.35%
99,03 % 100 %

Po et ástic 294 040 296 919

99,03%
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Po et ástic v jednotlivých velikostních frakcích b hem kampa ového m ení, lokalita Mokrá, 6. 11. 2007

6.11.2007 11:18
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6.11.2007 µg.m-3 po et ástic
PM10 100 % 0,001 %
PM 2,5-10 17,2 %
PM 1-2,5 0,6 %
PM 0-1 82,2 %
PM 0-0,5 99,73 %

6.11.2007 11:18 0 µm >0.25 µm >0.28 µm >0.30 µm >0.35 µm >0.40 µm >0.45 µm >0.50 µm celkem
Po et ástic 0 983378 798712 574882 349202 151660 46580 25510 2 937967

33.47 27.19 19.57 11.89 5.16 1.59 0.87%
99,73 % 100 %

Po et ástic 2 929924 2 937967

99,73%



59

NOVÉ POZNATKY Z M ENÍ PRACHOVÝCH
ÁSTIC V DÝCHACÍ ZON  LOV KA APLIKOVANÉ

VE ZLÍNSKÉM KRAJI

analytická ást

PRAHA ÍJEN 2007



60

NOVÉ POZNATKY Z M ENÍ PRACHOVÝCH
ÁSTIC V DÝCHACÍ ZON  LOV KA APLIKOVANÉ

V LOKALITÁCH
LIPTÁL, LUHA OVICE, VALA SKÉ KLOBOUKY A

HOLE OV

analytická ást

PRAHA ÍJEN 2008



61

NOVÉ POZNATKY Z M ENÍ PRACHOVÝCH
ÁSTIC V DÝCHACÍ ZON  LOV KA APLIKOVANÉ

V LOKALITÁCH BYNINA

analytická ást

PRAHA ÍJEN 2008



62

ENVITECH Bohemia s.r.o. Praha

M ENÍ ZNE I T NÍ OVZDU Í
PRA NÝMI ÁSTICEMI V LOKALITÁCH

HULÍN-PRAV ICE

SRPEN-ZÁ Í 2009



63

VYHODNOCENÍ AMBULANTNÍHO
M ENÍ IMISÍ V OTROKOVICÍCH

ENVItech Bohemia s.r.o.
Zlín, Listopad 2010



64


