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DEN S ČISTÝM OVZDUŠÍM 

Co může každý z nás udělat pro ovzduší ve svém okolí 

Osvětová kampaň Den s čistým ovzduším - Co může každý z nás udělat pro ovzduší ve svém 
okolí proběhla v rámci realizace zakázky na „Experimentální měření škodlivin v ovzduší ve 
vybraných městech Zlínského kraje spojené s osvětovou kampaní“ ve 2 vybraných městech 
Zlínského kraje s počtem obyvatel nad 15.000.  

Společně se zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje byla vybrána města, kde proběhne 
experimentální 7-denní měření kvality ovzduší v požadovaném rozsahu a osvětová kampaň 
„Den s čistým ovzduším - Co může každý z nás udělat pro ovzduší ve svém okolí“. Jednalo se 
o města Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Veškerá organizační činnost byla koordinována se 
zástupci obou měst, kteří o uspořádání této akce projevili eminentní zájem. 

 

PROPAGACE OSVĚTOVÉ KAMPANĚ 

14 dní před začátkem osvětové kampaně byly rozdistribuovány letáky a plakáty pro osvětové 
kampaně v obou městech určené veřejnosti a školám k seznámení se s místem a přehledem 
aktivit spojených s měřící kampaní. Pro každé město bylo, po předchozím odsouhlasení ze 
strany zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje, vyrobeno a vytištěno 300 ks oboustranně 
tištěných letáků ve formátu A5 s informacemi o chystané kampani a 10 ks jednostranně 
potištěných plakátů ve formátu A2. Informační letáky i plakáty byly předány pověřeným 
zástupcům v jednotlivých městech tak, aby mohly být efektivně rozdistribuovány mezi místní 
obyvatele a předány zástupcům místních škol. Plakáty byly vylepeny v obou městech dle 
uvážení zástupců městských úřadů. Design obou letáků i obou plakátů je přiložen na konci 
této zprávy. 

Propagace osvětové kampaně probíhala na několika úrovních. V součinnosti s městem byly 
vždy přímo osloveny místní základní a střední školy. Plakáty byly vylepené v obou městech 
tak, aby oslovily co nejvíce místních obyvatel. Akce byla propagována na webových 
stránkách Zlínského kraje, webových stránkách měst Rožnov pod Radhoštěm i Vsetín, na 
stránkách ISKOZ (www.ovzdusizlin.cz) a na webových stránkách www.zkola.cz. Ve Vsetíně se 
vzhledem k termínu uzávěrky podařilo umístit informativní článek do místního zpravodaje 
(Vsetínské noviny – distribuce 1. prosince do téměř všech domácností ve městě – v nákladu 
12 500 výtisků. V Rožnově pod Radhoštěm se sice nepodařilo využít místní zpravodaj, 
vzhledem k tomu, že v uvedeném termínu neprobíhala jeho distribuce. Proto bylo v Rožnově 
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pod Radhoštěm využito pro propagaci akce služeb regionálního infocentra. Starostové napříč 
Zlínským krajem byli o akcích v obou městech informování v rámci seminářů o třídění 
odpadů. Rovněž seminář v termínu 22. 11. 2017 o odpadovém hospodářství a předcházení 
vzniku odpadů určený učitelům z celého Zlínského kraje byl využit pro propagaci „Dne 
s čistým ovzduším“. Pracovníci ochrany ovzduší obcí s rozšířenou působností Zlínského a 
Olomouckého kraje byli s přípravou a scénářem akce seznámeni v rámci porady pracovníků 
úseku ochrany ovzduší 23. 11. 2017, kde byla krátká prezentace projektu přednesena 
zástupcem Zhotovitele projektu. Na osvětovou kampaň upozorňovala také Regionální 
televize Valašsko (www.regionalnitelevize.cz). Reportáž je možné shlédnout zde: 

http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony/13-zlinsky-kraj/2-
valassko.html?id=44046&dz=1  

Webové odkazy na propagaci akce: 

Webová stránka Zlínského kraje:  
https://www.kr-zlinsky.cz/navstevnici-dne-s-cistym-ovzdusim-se-dozvedi-jak-spravne-topit-i-
radu-dalsich-zajimavosti-aktuality-14443.html  

Webová stránka Rožnova pod Radhoštěm: 
http://www.roznov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14293&id=19071 

Webová stránka Vsetína: 
https://vsetin.cz/vsetin%2Dceka%2Dden%2Ds%2Dcistym%2Dovzdusim/d-527882  

Vsetínské noviny: 
https://www.mestovsetin.cz/assets/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=527775  

Webová stránka portálu Zdravě do života: 
https://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/den-s-cistym-ovzdusim.aspx  

ZŠ Tyršovo nábřeží Rožnov pod Radhoštěm: 

http://zsproznov.cz/?p=3159  

V obou městech byl zajištěný program jak pro školy, tak pro veřejnost. Dopoledne proběhly 3 
nezávislé programové bloky pro školy a odpoledne 1 programový blok pro veřejnost a 
příchozí obyvatelstvo. Součástí programu byla edukativní show „Smokeman zasahuje“, 
kterou velmi poutavou formou organizuje Výzkumné energetické centrum Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity v Ostravě, byla představena imisní monitorovací stanice, 
návštěvníci byli seznámeni s nejmodernější profesionální měřicí technikou a způsobem 
vyhodnocování získaných údajů, byly jim poskytnuty informace o znečišťování ovzduší ve 
Zlínském kraji, a to zejména lokálními topeništi a dopravou. Byly také poskytnuty informace 
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o Informačním systému kvality ovzduší ve Zlínské kraji (ISKOZ) www.ovzdusizlin.cz, který 
sdružuje veškeré dostupné informace o kvalitě ovzduší v kraji. 

V obou městech proběhlo v rámci realizace této zakázky také sedmidenní experimentální 
měření kvality ovzduší – všech základních znečišťujících látek. Během osvětové kampaně se 
tak účastníci mohli seznámit s aktuálním stavem ovzduší v jejich městě. K experimentálnímu 
měření byl použit imisní monitorovací vůz Envitech, který byl k nahlédnutí a k praktické 
ukázce k dispozici i během celé osvětové kampaně. Veškerá naměřená data z obou měst byla 
a jsou k dispozici na webových stránkách ISKOZ. 

 

EDUKATIVNÍ SHOW „SMOKEMAN ZASAHUJE“ 

Veškeré informace o této show je možné získat na 
webových stránkách http://vec.vsb.cz/smokeman/o-
smokemanovi/o-smokemanovi.html  

Edukativní show „Smokeman zasahuje“ objíždí česká 
města a její tvůrci se pokouší naučit široké obyvatelstvo, 
jak správně topit. Show organizují zástupci Výzkumného 
energetického centra Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity v Ostravě, v čele Ing. Jiřím Horákem, Ph.D. – 
alias Smokemanem.  Posláním této aktivity je snižovat 
emisní zatížení kouřem z komínů lokálních topenišť a 
napomáhat k čistotě ovzduší. Edukativní show je určena 
jak pro děti tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí. Cílem 
show je přiblížení správného spalování v lokálních 

topeništích široké veřejnosti. 
Součástí show byly mj. praktické 
ukázky v pojízdné kotelně, jak 
správně (ne)topit. Veřejnost se 
mohla seznámit s tím, jak si může 
každý doma sám stanovit, s jakou 
účinnosti provozuje své spalovací 
zařízení, co nejvíce ovlivňuje to, co 
vychází z našich komínů, apod. 
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Veřejnost se také seznámila s tím, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, 
jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se 
o ně správně starat. Pro děti byla připravena řada zajímavých úkolů. Například děti se samy 
mohly zúčastnit měření a zjistit, kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého 
dřeva. Oblíbeným pokusem dětí je znázornění inverze v akváriu. Během jednoduchého 
pokusu se dětí dozvěděly, jak inverze vzniká a jak si samy mohou doma za použití kuchyňské 
soli, vody a potravinářského barviva inverzi vytvořit. Dále si děti mohly zkusit měření teploty 
plamene pomocí termočlánku nebo termokamery. Pro odvážné děti bylo připraveno 
rozdělávání ohně pomocí méně tradičního způsobu – rozdělávání ohně pomocí křesadla. 
Show je určena jak pro děti s rodiči, tak pro celé skupiny dětí ze základních škol. Vše bylo 
předneseno vysoce zábavnou, poutavou a interaktivní formou.  

Původně byl plánovaný závěrečný test (zábavnou formou) pro žáky a studenty zúčastněných 
škol, který ovšem z důvodu chladného počasí a nečekaně velkého zájmu nemohl být 
proveden písemnou formou. Namísto toho bylo testování znalostí žáků a studentů 
zúčastněných škol, získaných během předvádění ukázek, prováděno průběžně pokládáním 
dotazů, týkajících se přednášeného tématu. Motivace účastníků byla zajištěna drobnou 
odměnou za nejrychlejší správné odpovědi. 

 

UKÁZKA MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ POMOCÍ IMISNÍHO MONITOROVACÍHO VOZU 
ENVITECH 

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. disponuje 
několika plně vybavenými měřícími vozy na 
monitoring kvality venkovního ovzduší. Společnost je 
autorizována ministerstvem životního prostředí pro 
automatizovaný monitoring kvality venkovního 
ovzduší.  

Jeden z uvedených imisních monitorovacích vozů byl 
k dispozici pro osvětové kampaně v obou vybraných 
městech.  

Účastníci kampaně se dozvěděli poutavou 
prezentační formou základní informace o kvalitě 
ovzduší v celé České republice, i na regionální či 
lokální úrovni. Součástí prezentace bylo také sdělení 
o různých návaznostech a vztazích jednotlivých 

složek, které nejvíce ovlivňují úroveň kvality ovzduší v jejich okolí. Veškeré prezentace byly 
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přizpůsobeny věkové struktuře posluchačů tak, aby byl vzbuzen jejich zájem o prezentované 
téma. Každý účastník si mohl „osahat“ měřící techniku umístěnou v měřícím voze (jak měřící 
vůz, tak i odběry prachových částic) a porovnat naměřená data o kvalitě ovzduší s okolními 
městy či regiony. V Rožnově pod Radhoštěm probíhalo 7-denní experimentální měření před 
začátkem osvětové kampaně, kdežto ve Vsetíně po jejím ukončení. V Rožnově pod 
Radhoštěm tak bylo možné sledovat týdenní průběh naměřených dat již při samotné 
osvětové kampani, kdežto ve Vsetíně naopak účastníci získali informaci, že na webových 
stránkách ISKOZ mohou sledovat naměřená data po dobu dalších 6 dní. 

 

VIDEO-SPOT Z OSVĚTOVÉ KAMPANĚ 

Pro natočení video-spotu z osvětové kampaně byl objednán profesionální kameraman, který 
navštívil obě města a natočil mnoho záběrů z průběhu obou kampaní a několik rozhovorů. 
Z nich, po sestříhání a drobných úpravách vytvořil cca 10-minutový edukativní video-spot, 
který byl předán Objednateli – zástupcům Zlínského kraje. Tento spot bude možné využít ve 
školách jako výukový materiál, v regionální televizi, k umístění na webové stránky ISKOZ, ev. 
je možné poskytnout obcím pro potřebu místních televizních kanálů.  

 

PROPAGACE OSVĚTOVÉ KAMPANĚ V MÉDIÍCH 

Osvětová kampaň měla v obou městech poměrně velký mediální ohlas a byly zveřejněny 
články v několika regionálních médiích a na různých webových stránkách. Byla také natočena 
reportáž, kterou odvysílala Regionální televize Valašsko (www.regionalnitelevize.cz). 
Reportáž je možné shlédnout zde: http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony/13-zlinsky-
kraj/2-valassko.html?id=44115. Stejnou reportáž odvysílala také televize TVS, odkaz ke 
shlédnutí je zde: https://www.televizetvs.cz/tvs-zlinsky-kraj-5-12-2017  

Webové odkazy o průběhu akce: 

Webová stránka Vsetína: 
https://vsetin.cz/dnem%2Ds%2Dnbsp%2Dcistym%2Dovzdusim%2Dprovedl%2Dnavstevniky
%2Dsoumen%2Dsmokeman/d-528022  

Valašský deník:  
https://valassky.denik.cz/zpravy_region/smokemanova-show-lakala-deti-i-dospele-
20171129.html  

Fotogalerie Valašského deníku, včetně videoukázek: 
https://valassky.denik.cz/galerie/smokemanova-show-lakala-deti-i-dospele.html  
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ZŠ Trávníky – Vsetín: 

http://www.zs-travniky.cz/cz/2-aktuality/1200-zaci-zavitali-na-den-s-cistym-
ovzdusim.html?od=2017&do=2018  

Klub novinářů Zlínského kraje: 
http://www.klubnovinaruzlin.cz/news/dnem-s-cistym-ovzdusim-provedl-navstevniky-
smokeman/  

 

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

- Termín: 28.11.2017 od 9:00 (dopolední program pro školy a 
odpolední program pro příchozí občany) 

- Lokalita: Masarykovo náměstí – před budovou Městského 
úřadu 

- Odhadovaný počet účastníků: cca 300 osob (převážně dětí), 
včetně zástupců vedení města  

- Dle informací od dětí, pedagogů i příchozích občanů měla 
akce skvělou odezvu a každý si z ní odnesl jak výborný zážitek, 

tak i mnoho nových velmi užitečných a důležitých informací. 

 

 

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ – VSETÍN 

- Termín: 29.11.2017 od 9:00 (dopolední program pro školy a 
odpolední program pro příchozí občany) 

- Lokalita: náměstí Svobody  

- Odhadovaný počet účastníků: cca 500 osob (převážně dětí), 
včetně zástupců vedení města  

- Dle informací od dětí i příchozích občanů měla akce skvělou 
odezvu a každý si z ní odnesl jak výborný zážitek, tak i mnoho 
nových velmi užitečných a důležitých informací. 
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Závěrečná zpráva z celé akce sestává ze tří částí – mimo část zabývající se osvětou, se jedná 
o část Vyhodnocení experimentálního měření kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm a ve 
Vsetíně spojeného s osvětovou kampaní a o edukativní videospot. Celá závěrečná zpráva 
bude k dispozici na stránkách kraje a na www.ovzdusizlin.cz.  

 

Foto z Rožnova p. Radhoštěm: 
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Foto ze Vsetína: 
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