
4.6. Grafická prezentace OZKO pro Moravskoslezský kraj 
Zdroje dat: www.chmu.cz 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



5. Záv�r 

5.1. Vyhodnocení meziro�ní zm�ny indikátor� uvedených 
v kapitole F.2 aktualizovaného Programu ke zlepšení kvality 
ovzduší Moravskoslezského kraje. 

 

Indikátory vyjad�ující postup napl�ování priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v následující tabulce. 

   
Tabulka 52: Indikátory programu 

Priorita Indikátor 
Po�et obyvatel žijících v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 
Rozloha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (km2) 

1 

Celkové krajské emise tuhých zne�iš�ujících látek (kt/rok) 
2 Celkové krajské emise oxid� dusíku (kt/rok) 
3 Celkové krajské emise t�kavých organických látek (kt/rok) 
4 Celkové krajské emise oxidu si�i�itého (kt/rok) 

Zdroj: www. http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz 

Tabulka 53: Vyhodnocení indikátor� vyjad�ujících postup napl�ování priorit Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje 

Priorita Indikátor 2007 2008 Meziro�ní 
zm�na 

Meziro�ní 
zm�na 

(%) 

Po�et obyvatel žijících v oblastech 
se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 046 549,0 909 944,0 -136 605,0 -13 
Rozloha oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší (km2) 2 769,2 1 963,3 -805,9 -29 

1 

Celkové krajské emise tuhých 
zne�iš�ujících látek (kt/rok) 9,2 8,1 -1,1 -12 

2 Celkové krajské emise oxid� 
dusíku (kt/rok) 32,0 28,6 -3,4 -11 

3 Celkové krajské emise t�kavých 
organických látek (kt/rok) 18,5 17,6 -0,9 -5 

4 Celkové krajské emise oxidu 
si�i�itého (kt/rok) 30,6 23,1 -7,5 -25 

Pr�m�rná zm�na indikátor� v meziro�ním období 2007 - 2008 -16 
 

U všech indikátor� došlo k meziro�nímu poklesu, což sv�d�í o dobrém postupu napl�ování 
priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší MSK. V p�ípad� po�tu obyvatel žijících v OZKO 
2008, došlo dle p�edb�žných dat k poklesu o 13 %, což �iní úbytek o 136 605 obyvatel. 
Rozloha OZKO se v porovnání s rokem 2008 zmenšila o 29 %, cca o 1 963 km2. Emise TZL 
v MSK poklesly asi o 12 %, NOx o 11 % a SO2 o 25 %. Nejmenší pokles byl zaznamenán u 
VOC, který �inil 5 % z p�vodních emisí v roce 2007. 

5.2. Diskuze a shrnutí prezentovaných dat 
Ú�elem této práce bylo vyhodnotit kvalitu ovzduší na území Moravskoslezského kraje ve 
vztahu k požadavk�m zákonných norem a cíl�m uvedeným v Programu snižování emisí a 
imisí zne�iš�ujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje. 



Byla analyzována �ada vstupních údaj� z databází �HMÚ i Krajského ú�adu 
Moravskoslezského kraje. V n�kterých p�ípadech bylo pracováno s p�edb�žnými údaji. 
P�ípadná vyšší nejistota u�in�ných záv�r� je v t�chto p�ípadech komentována v p�íslušné 
pasáži této práce. 

 

Z hlediska emisí do ovzduší ze zdroj� zne�iš�ování došlo na území Moravskoslezského kraje 
k poklesu množství všech sledovaných látek.  

Z porovnání p�edb�žných údaj� o emisích za rok 2008 a hodnot doporu�ených emisních 
strop� pro Moravskoslezský kraj vyplývají následující záv�ry: 

� hodnoty doporu�ených emisních strop� byly v roce 2008 spln�ny s dostate�nou 
rezervou, oproti roku 2007, kdy byl p�ekro�en emisní strop pro oxid si�i�itý 

� v porovnání s rokem 2007 došlo k celkovému zmenšení objemu emisí u vybraných 
zne�iš�ujících látek, pouze u amoniaku došlo k mírnému nár�stu emisí (o 7,8 %) 

� nejv�tší meziro�ní zm�ny byly zaznamenány u SO2 a CO. Emise t�chto 
zne�iš�ujících látek poklesli o tém�� 25 %, což lze p�isuzovat snížené výrob� u 
velkých zdroj� v kategorii REZZO 1 v pr�b�hu roku 2008. 

 

Mezi nejvýznamn�jší producenty emisí do ovzduší pat�í zejména TOP zdroje související 
s hutní výrobou v areálech ArcelorMittal Ostrava a.s. a T�INECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Informativní meziro�ní porovnání emisí TOP zdroj� v obou pr�myslových areálech zobrazuje 
následující tabulka. 

Tabulka 54: Informativní porovnání emisí z velkých pr�myslových areál� 

TZL SO2 NOx CO

2007 1 912 9 028 5 488 73 235

2008 1 525 6 092 5 475 58 631

-387 -2 937 -13 -14 603

-20,2% -32,5% -0,2% -19,9%

2007 1 076 3 663 2 168 73 339

2008 802 2 858 1 453 47 249

-274 -805 -716 -26 090

-25,5% -22,0% -33,0% -35,6%

TOP zdroje v areálu 
ArcelorMittal Ostrava a.s.,

12 - Vysoké pece; 
13 - Ocelárna; 
  4 - Energetika; 
10 - Koksovna

TOP zdroje v areálu 
T�INECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.,

Výroba surového železa;
Ocelárenská výroba;
ENERGETIKA T�INEC a.s.

meziro�ní zm�na

meziro�ní zm�na

Vybrané zne�iš�ující látky (t/rok)

 
 

Kvalita ovzduší se v roce 2008 v porovnání s p�edchozím rokem také zlepšila. Ve srovnání s 
rokem 2007, došlo v roce 2008 ke zmenšení území s p�ekro�ením imisních limit�. Území s 
p�ekro�enými cílovými imisními limity je srovnatelné s rokem 2007. 

Kvalitu ovzduší lze zjednodušen� vyjád�it plochou oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO).  



V roce 2008 byla celková rozloha OZKO dle p�edb�žných dat 1 963,3 km2, zatímco v roce 
2007 se jednalo o 2 769,2 km2. 

Po�et obyvatel v OZKO v roce 2008 byl dle p�edb�žných dat 909 944, zatímco v roce 2007 
se jednalo o 1 046 549 obyvatel. 

 

Záv�rem lze konstatovat, že kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se 
v posledních letech zlepšuje, ale stále dochází k p�ekra�ování imisních limit�. 

 



6. Zdroje 

 

Ministerstvo životního prost�edí:  www.mzp.cz 

�eský hydrometeorologický ústav:  www.chmu.cz 

Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz 

�eský statistický ú�ad:   www.czso.cz 



7. Seznam použitých zkratek 

CO – oxid uhelnatý 

�HMÚ – �eský hydrometeorologický ústav 

KKO - kyslíková konvertorová ocelárna 

KÚ – krajský ú�ad 

KÚ MSK – Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MŽP – Ministerstvo životního prost�edí 

NH3 – amoniak 

NOx – oxidy dusíku 

ORP – obec s rozší�enou p�sobností 

OZKO – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

REZZO – registr emisí a zdroj� zne�išt�ní ovzduší 

SO2 – oxid si�i�itý 

SPEZZO – systém pro evidenci zdroj� zne�išt�ní ovzduší 

TZL – tuhé zne�iš�ující látky 

VOC – volatile organic compound ~ t�kavé organické látky 
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