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A.

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

A.1.

NÁZEV ORGANIZACE
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

A.2.

IČ, BYLO-LI PŘIDĚLENO
00164801

A.3.

SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

A.4.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PRACOVIŠTĚ, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
PŘEDKLADATELE

Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, PSČ 100 10
Telefon: +420 267 122 835
Email: kurt.dedic@mzp.cz
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B.

ÚDAJE O KONCEPCI

B.1.

NÁZEV
Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ08A – Ostrava/Karviná/FrýdekMístek (dále též jen „PZKO“, příp. „Program“).

B.2.

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Osnova koncepce
Účelem Programu je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin
znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke
zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou
tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření navržená v Programu
v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly
překročeny.
Program vychází z údajů o emisích a imisním zatížení, které jsou zpracovávány
Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro vyhodnocení vývoje emisních
bilancí je jako základní rok použit rok 2011 (zpracování programu bylo
zahájeno v červnu 2013, rok 2011 byla poslední dostupná a úplná emisní data).
Vyhodnocení znečištění ovzduší zahrnuje podrobné informace za roky 2003 –
2012.
Program je zpracován z podrobných podkladů (podkladové materiály), které
nejsou přímou součástí nebo přílohami Programu. Tyto materiály jsou
poskytnuty krajským úřadům a dalším členům regionálního řídícího výboru
k dalšímu využití.
Podkladové materiály jsou členěny následovně:








Část 01 – Popis řešeného území,
Část 02 – Analýza úrovně znečišťování (Emisní analýza),
Část 03 – Analýza úrovně znečištění (Imisní analýza),
Část 04 – Rozptylová studie,
Část 05 – SWOT analýza,
Část 06 – Vyhodnocení opatření přijatých před zpracováním programu,
Část 07 – Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší.
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Program obsahuje následující kapitoly:
MANAŽERSKÝ SOUHRN
A.

ÚVOD

B.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

B.1

Vymezení a popis aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
B.1.1

Okres Ostrava-město

B.1.2

Okres Karviná

B.1.3

Okres Frýdek-Místek

B.2

Popis způsobu posuzování úrovní znečištění, umístění stacionárního
měření (mapa, geografické souřadnice)

B.3

Informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu
B.3.1

Stanovení cílové skupiny obyvatel

B.3.2

Vymezení citlivých ekosystémů

B.3.3

Odhad rozlohy znečištěných oblastí pro jednotlivé znečišťující
látky

B.3.4

Velikost exponované skupiny obyvatel

C.

ANALÝZA SITUACE

C.1

Úrovně znečištění zjištěné v předchozích letech – vyhodnocení období
2003 - 2012
C.1.1

Suspendované částice PM10

C.1.2

Suspendované částice PM2,5

C.1.3

Benzo(a)pyren

C.1.4

Benzen

C.1.5

Oxid dusičitý

C.1.6

Arsen

C.2

Aktuální úrovně znečištění

C.3

Odhad vývoje úrovně znečištění

C.4

Celkové množství emisí v oblasti
C.4.1

Emisní vstupy

C.4.2

Emisní bilance – vývojové řady

C.4.3

Podrobné emisní bilance pro rok 2011

C.5

Analýza příčin znečištění

C.6

Výčet významných zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich
geografickým vyznačením
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C.7

C.8

C.6.1

Vyjmenované zdroje - tuhé znečišťující látky

C.6.2

Vyjmenované zdroje - benzo(a)pyren

C.6.3

Vyjmenované zdroje - benzen

C.6.4

Mobilní zdroje (doprava)

C.6.5

Hodnocení emisních bilancí

Informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí
C.7.1

Analýza již provedených projektů

C.7.2

Modelové vyhodnocení vlivu polských zdrojů emisí

C.7.3

Sekundární aerosoly

C.7.4

Regionální pozadí

Opatření přijatá před zpracováním programu na lokální, regionální,
národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané aglomeraci
a hodnocení účinnosti těchto opatření
C.8.1

Opatření přijatá na národní a mezinárodní úrovni

C.8.2

Opatření přijatá na regionální úrovni

C.8.3

Opatření přijatá na lokální úrovni

C.8.4

Hodnocení účinnosti uvedených opatření

C.9

SWOT analýza

D.

CÍLE A PRIORITY PROGRAMU

D.1

Matice logického rámce

D.2

Identifikace cílů a priorit
D.2.1

Stanovení cíle Programu zlepšování kvality ovzduší

D.2.2

Řešené znečišťující látky

D.2.3

Prioritní kategorie zdrojů

D.2.4

Územní priority

E.

SEZNAM A POPIS NOVĚ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

E.1

Administrativní a legislativní přehled kompetencí v rámci opatřením
pro ochranu ovzduší

E.2

E.1.1

Kompetence na národní úrovni

E.1.2

Kompetence na regionální úrovni (kraj/krajský úřad)

E.1.3

Kompetence na lokální úrovni
působností/obec/obecní úřad)

(obce

s

rozšířenou

Územní emisní stropy
E.2.1

Úvodní ustanovení ke stanovení územních emisních stropů pro
vyjmenované stacionární zdroje

8

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ08A – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
oznámení dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb.

E.2.2

Postup stanovení územních emisních stropů pro skupiny
vyjmenovaných stacionárních zdrojů

E.2.3

Emisní stropy pro vyjmenované stacionární zdroje v aglomeraci
CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek Místek

E.2.4

Doporučený postup při uplatnění emisních stropů pro skupiny
vyjmenovaných zdrojů

E.2.5

Postup stanovení emisních stropů pro silniční automobilovou
dopravu

E.2.6

Emisní stropy pro silniční automobilovou dopravu v aglomeraci
CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek Místek

E.3

Regulace vyjmenovaných zdrojů v souladu s §13 odst. 1 zákona
o ochraně ovzduší

E.4

Technická opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší
E.4.1

Priority v návrhu opatření

E.4.2

Opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění
ovzduší

E.4.3

Opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů
na úroveň znečištění

E.4.4

Opatření ke snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň
znečištění ovzduší

E.4.5

Opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných
v domácnostech (popřípadě v živnostenské činnosti) na úroveň
znečištění ovzduší

E.4.6

Opatření vedoucí ke snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň
znečištění ovzduší

E.5

Specifické problémy

E.6

Financování navržených opatření
E.6.1

Posouzení možné podpory u jednotlivých opatření

E.6.2

Vyhodnocení možnosti využití externích zdrojů financování

F.

ODHAD PLÁNOVANÉHO PŘÍNOSU KE SNÍŽENÍ ÚROVNĚ
ZNEČIŠTĚNÍ VYJÁDŘENÝ PROSTŘEDNICTVÍM VHODNÝCH INDIKÁTORŮ
A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POTŘEBNÁ K DOSAŽENÍ IMISNÍCH LIMITŮ

F.1

Odhad vývoje úrovně znečišťování
F.1.1

Modelové vyhodnocení dopadu
dopravních opatření

realizace

navrhovaných

F.1.2

Modelové vyhodnocení dopadu realizace
opatření v sektoru vytápění domácností

navrhovaných
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F.1.3

Modelové vyhodnocení dopadu realizace
opatření na vyjmenovaných zdrojích

F.2

Indikátory Programu

G.

SEZNAM RELEVANTNÍCH
INFORMACÍ

DOKUMENTŮ

A

navrhovaných

DALŠÍCH

ZDROJŮ

Návrhová část
Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni aglomerace CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek stanoveny prioritní kategorie zdrojů. Příspěvek
skupin zdrojů byl stanoven podrobnou rozptylovou studií, zpracovanou pro
celé území ČR a podrobně popsanou v části 04 Důvodové zprávy k PZKO. Na
znečištění ovzduší se významně podílejí následující kategorie zdrojů:


Vyjmenované stacionární zdroje – zdroje primárních a fugitivních emisí
PM10 a PM2,5. Zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů (vyjmenované
stacionární zdroje s emisemi SO2 a NOX). Zdroje imisního zatížení
benzenem a benzo(a)pyrenem.



Zdroje fugitivních emisí (termicky aktivní odvaly, sanační/rekultivační
činnost, stavební činnost) – zdroje fugitivních emisí PM10, PM2,5, benzenu,
benzo(a)pyrenu, arsenu.



Spalování pevných paliv ve zdrojích do jmenovitého tepelného příkonu do
300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění – zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem, zdroj imisního zatížení
PM10 a PM2,5 a arsenem.
Vytápění domácností významně přispívá k imisnímu zatížení v chladné části
roku a v období nepříznivých rozptylových podmínek.



Mobilní zdroje (doprava) – významný zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5,
v závislosti na intenzitě dopravy rovněž velmi významný zdroj imisního
zatížení benzo(a)pyrenem. Lokální zdroj imisního zatížení benzenem.

Typy navržených opatření
Opatření v návrhové části PZKO byla navržena takovým způsobem, aby jejich
aplikace v doporučeném rozsahu přispěla v aglomeraci CZ08A ke zlepšení
kvality ovzduší (k dosažení imisních limitů). Opatření se dělí následovně:


Administrativní a legislativní opatření k ochraně ovzduší (opatření
realizovatelná na národní, regionální a lokální úrovni)



Územní emisní stropy



Regulace vyjmenovaných zdrojů s významným příspěvkem k překročení
imisního limitu v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší



Technická opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší
realizovatelná na různých správních úrovních (národní, regionální, lokální)
– tzv. katalog opatření. Opatření jsou detailně rozpracována do karet
opatření, které obsahují kód opatření, název, popis opatření, správní
10
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úroveň na které může být opatření aplikováno, časový rámec opatření atd.
Každé opatření má navíc navržený doporučený způsob aplikace s ohledem
na jeho maximální efektivitu.

Implementační část zahrnuje návrh financování navržených opatření návrh
indikátorů a odhad časového harmonogramu pro dosažení cílů, resp. imisích
limitů.
Pro jednotlivá opatření jsou uvedeny doporučené akce k realizaci,
a to vyjmenováním příslušných úkolů, které by měly být postupně plněny
k dosažení cíle konkrétního opatření. Zároveň je ke každému úkolu přiřazena
organizační složka státu nebo města, která má ve své gesci příslušnou oblast
a může činit kroky a opatření, vedoucí k naplnění stanoveného úkolu, a časový
rámec, ve kterém se splnění daného úkolu předpokládá.

Financování navržených opatření
Program, resp. navrhovaná opatření mají být financována z národních
a evropských zdrojů programovacího období 2014 – 2020. Jedná se především
o tyto zdroje:






Operační program Životní prostředí,
Operační program Doprava,
Integrovaný regionální operační program,
Program rozvoje venkova,
Nová zelená úsporám.

Podrobný popis finančních nástrojů je obsažen v kapitole „Financování
navržených opatření“. V této kapitole je ke každému opatření uvedenému
v tzv. katalogu opatření přiřazen možný způsob jeho financování.
Vazba PZKO na další související koncepce k řízení kvality ovzduší
Program vznikl v rámci zpracování společného projektu, jehož výstupem je
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, Národní
program snižování emisí ČR 2020 a Programy ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO)
pro 10 zón a aglomerací.

B.3.

CHARAKTER KONCEPCE
Program
zlepšování
kvality
ovzduší
pro
aglomeraci
CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je připraven dle § 9 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění (dále také „zákon“ nebo „zákon o ochraně
ovzduší“). Navrhovaná opatření PZKO CZ08A ke splnění účelu Programu
(dodržení imisních limitů) jsou navržena do roku 2020. Program zlepšování
kvality ovzduší pro aglomeraci CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byl
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zpracován v rámci projektu „Střednědobá strategie (do roku 2020) ke zlepšení
kvality ovzduší“ (dále též jen „Strategie“). Program je zpracován v rozsahu
a obsahově tak, aby plně respektoval požadavky přílohy č. 5 zákona.

B.4.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší je zákon
o ochraně ovzduší. Podrobnosti dále specifikuje vyhláška č. 330/2012 Sb.,
o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Česká legislativa
reflektuje požadavky Evropské unie stanovené směrnicí pro kvalitu vnějšího
ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, tedy směrnicí 2008/50/ES. Tato nová
směrnice sloučila většinu předchozích právních předpisů do jediné směrnice
(s výjimkou směrnice 2004/107/ES) beze změny stávajících cílů kvality ovzduší.
Nově jsou stanoveny cíle kvality ovzduší pro PM2,5 (jemných částic).
Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována monitorováním koncentrací
znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic. Při
hodnocení kvality ovzduší jsou porovnávány zjištěné imisní úrovně
s příslušnými imisními limity, případně s přípustnými četnostmi překročení
těchto limitů dle zákona o ochraně ovzduší.
Směrnice Evropské unie 2008/50/ES pro kvalitu vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu požaduje po členských státech rozdělit své území do zón
a aglomerací, přičemž zóny a aglomerace jsou především chápány jako základní
jednotky řízení kvality ovzduší.
Zákon o ochraně ovzduší stanovuje v § 3 základní teze pro přípustnou úroveň
znečištění, přičemž imisní limity a přípustné četnosti překročení jsou stanovené
v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší. Posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění se pak dle ustanovení § 5 zákona o ochraně ovzduší provádí pro
území vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen „zóna“)
a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel vyšším než
250 000 (dále jen „aglomerace“).
V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený
v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, nebo v případě, že je
v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této příloze v bodu
1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální počet překročení,
zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo
obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo
k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci program
zlepšování kvality ovzduší (viz §9 odst. 1 zákona).
Dle § 41 odst. 3 zákona musí být programy zlepšování kvality zpracované
v souladu s dikcí zákona vydány do dvou let od nabytí účinnosti zákona. Do
doby vydání programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných dle zákona platí
programy vydané a zpracované dle zákona č. 86/2002 Sb., v úplném znění.
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V oblastech, kde nedochází k překročení žádného z imisních limitů, je potřeba
zajistit dodržování dobré kvality ovzduší. To odpovídá jedné ze základních
zásad směrnice 2008/50/EC, která obdobně požaduje, aby již jednou dosažená
vyhovující kvalita ovzduší byla nadále dodržována.

B.5.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Účelem Programu je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin
znečištění ovzduší a především stanovit taková opatření, jejichž realizace
povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění.
Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření navržená
v Programu v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně
znečištění nebyly překročeny. PZKO pro aglomeraci CZ08A obsahuje opatření,
jejichž aplikací v doporučeném rozsahu dojde ke zlepšení kvality ovzduší
v aglomeraci.
Program vychází z údajů o emisích a imisním zatížení, které jsou zpracovávány
Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro zpracování Programu byl jako
referenční rok použit rok 2011 (zpracování Programu bylo zahájeno v červnu
2013, rok 2011 byla poslední dostupná a úplná emisní data). K roku 2011 je
vztažena analýza příčin znečištění ovzduší, či např. navržená opatření. Analýza
znečištění ovzduší zahrnuje nicméně podrobné informace za roky 2003 – 2012.
Programy zlepšování kvality ovzduší jsou vytvářeny pro zóny a aglomerace
(stanovené zákonem o ochraně ovzduší), kde došlo k překročení imisního
limitu popřípadě k více než povolenému počtu překročení imisního limitu (§ 9
odst. 1 zákona). Programy analyzují stav kvality ovzduší v zóně/aglomeraci,
jeho příčiny, identifikují významné zdroje znečišťování ovzduší, navrhují
opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Mezi významná nová opatření
zavedená zákonem patří stanovení emisních stropů a lhůt k jejich dosažení pro
vymezená území a v rámci těchto území i pro vybrané skupiny stacionárních
zdrojů a silniční dopravu. V případě, že jsou identifikovány problémy a příčiny
zhoršené kvality ovzduší v zóně/aglomeraci, jejichž řešení není na regionální
úrovni možné, jsou tyto postupovány na úroveň národní a reflektovány
v Národním programu snižování emisí ČR.
Program
zlepšování
kvality
ovzduší
pro
aglomeraci
CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byl zpracován v rámci projektu „Strategie“
(„Střednědobá strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší“). Přípravy
všech podkladových materiálů i vlastního Programu se účastnila široká skupina
subjektů. Pro účely projednání byly zřízeny na regionální úrovni řídící výbory
pro každou zónu a aglomeraci. V řídících výborech byly zastoupeny, kromě
ministerstva životního prostředí (dále také „MŽP“), i ministerstva dopravy,
regionálního rozvoje, průmyslu, zemědělství, financí i vnitra, orgány kraje, obcí
s rozšířenou působností a obcí, Asociace krajů, Svaz měst a obcí
a environmentální nevládní organizace (zástupci Zeleného kruhu) a dalších
odborných organizací (ČHMÚ, ČIŽP, Státní fond životního prostředí, Ředitelství
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silnic a dálnic, atd.). Tyto subjekty měly možnost se na tvorbě strategických
dokumentů k ochraně ovzduší podílet a opakovaně je v průběhu přípravy
připomínkovat. Připomínky byly průběžně zapracovávány.
V červenci 2013 a dubnu 2014 proběhla dvě kola jednání hlavního řídícího
výboru (na národní úrovni), v průběhu měsíců prosinec 2013 – duben 2014 se
dvakrát setkaly i všechny regionální řídící výbory ustavené na úrovni všech zón
a aglomerací. V listopadu a prosinci 2014 pak byly jak hlavní řídící výbor, tak
regionální řídící výbory seznámeny s pre-finálními verzemi dokumentů.
Výstupy jednotlivých etap přípravy Programu byly průběžně poskytovány všem
zapojeným subjektům, připomínky jsou v maximální možné míře zohledněny.
Program
zlepšování
kvality
ovzduší
aglomerace
CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, stejně jako Programy zlepšování kvality
ovzduší pro ostatní zóny a aglomerace, bude vydán MŽP formou opatření
obecné povahy a zveřejněn ve věstníku MŽP.

B.6.

HLAVNÍ CÍLE
Cílem Programu je dosáhnout na celém území aglomerace CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek splnění imisních limitů1 daných zákonem
o ochraně ovzduší. Cíl programu je stanoven tak, aby:


došlo ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita
ovzduší byla zlepšena tam, kde jsou imisní limity na území aglomerace
překračovány, a



současně aby byla udržena a zlepšována kvalita ovzduší také tam, kde
jsou současné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních
limitů.

Z uvedeného cíle pak pro CZ08A vyplývají následující řešené znečišťující látky:


suspendované částice:
o PM10 - dochází k plošnému překračování imisního limitu pro
24hodinové koncentrace, dochází k překračování ročního
imisního limitu,
o PM2,5 – dochází k překračování ročního imisního limitu,



benzo(a)pyren: dochází k plošnému a dlouhodobému překračování
imisního limitu,

Z důvodu opatrnosti jsou do Programu zahrnuty mezi řešené látky i látky, které
byly v CZ08A překračovány v nedávné době a u kterých je důvodné podezření,
že by k překročení mohlo opětovně docházet.

1

To znamená dosáhnout imisních limitů u dnes problémových znečišťujících látek, kterými
jsou tzv. „řešené znečišťující látky“
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benzen: do roku 2012 docházelo k místnímu překračování ročního
imisního limitu,



arsen: do roku 2009 docházelo k místnímu překračování ročního
imisního limitu.



NO2: Překročení imisního limitu bylo v minulosti (v období 2007 - 2011)
indikováno na stanici Ostrava-Českobratrská, avšak pro tuto škodlivinu
nebylo prostorovou interpretací imisních dat ČHMÚ určeno překročení
limitu v žádném čtverci sítě 1×1 km. Pravděpodobným důvodem je
nízká územní reprezentativnost stanice (lokální hot-spot s klesajícím
trendem znečištění). V novém pětiletí hodnoceném v rámci SEA (2009 2013) již není NO2 dle koncentrací na této stanici ani dle pětiletého
průměru v aglomeraci prioritou.

U ostatních znečišťujících látek není, dle monitorovacích stanic ani dle
prostorové interpretace imisních dat ČHMÚ (na základě vyhodnocení
pětiletých průměrů), indikováno dlouhodobé překračování imisního limitu
a nelze důvodně předpokládat, že by k překročení mělo v budoucnu dojít.
Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni aglomerace CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek stanoveny následující prioritní kategorie
zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá z podílů na celkových emisích
jednotlivých škodlivin a zejména na imisním příspěvku jednotlivých skupin
zdrojů:

B.7.



Vyjmenované stacionární zdroje – zdroje primárních a fugitivních emisí
PM10 a PM2,5. Zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů (vyjmenované
stacionární zdroje s emisemi SO2 a NOX). Zdroje imisního zatížení
benzenem a benzo(a)pyrenem.



Zdroje fugitivních emisí (termicky aktivní odvaly, sanační/rekultivační
činnost, stavební činnost) – zdroje fugitivních emisí PM10, PM2,5, benzenu,
benzo(a)pyrenu, arsenu.



Spalování pevných paliv ve zdrojích do jmenovitého tepelného příkonu do
300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění – zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem, zdroj imisního
zatížení PM10 a PM2,5 a arsenem.



Vytápění domácností významně přispívá k imisnímu zatížení v chladné části
roku a v období nepříznivých rozptylových podmínek.



Mobilní zdroje (doprava) – významný zdroj imisního zatížení PM10
a PM2,5, v závislosti na intenzitě dopravy rovněž velmi významný zdroj
imisního zatížení benzo(a)pyrenem a NO2. Lokální zdroj imisního zatížení
benzenem.

PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/FrýdekMístek je zpracováván invariantně.
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B.8.

VZTAH

K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY

Vzhledem k účelu a charakteru koncepce lze očekávat vazby PZKO s řadou
regionálních a místních, případně národních dokumentů. Níže je uveden
přehled nejdůležitějších relevantních strategických dokumentů – určení
a vyhodnocení hlavních vazeb Programu k těmto dokumentům bude
předmětem dalšího postupu hodnocení:
Dokumenty ČR - národní úroveň


Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020



Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR



Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(2014-2020)



Integrovaný regionální operační program (2014-2020)



Operační program životní prostředí (2014-2020)



Operační program doprava (2014-2020)



Státní energetická koncepce



Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů



Druhý Akční plán energetické účinnosti České republiky



Surovinová politika ČR



Státní politika životního prostředí



Národní program snižování emisí



Plán odpadového hospodářství ČR



Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence
nemocí



Akční plán zdraví a životní prostředí



Rámcová směrnice o změně klimatu a Kjótský protokol

Rozvojové dokumenty pro území aglomerace - Ostrava:


Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2009–2015



Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje
identifikovaných klíčových faktorů konkurenceschopnosti Ostravy
2012–2020



Integrovaný plán rozvoje města „Ostrava – pól růstu“



Územně analytické podklady pro správní obvod Statutárního města
Ostravy, aktualizace 2014
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Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší- II. Aktualizace
(Akční plán), 2015



Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně
ovzduší, 2008-2009



Územní plán Ostravy, 2014

Rozvojové dokumenty pro území aglomerace - Karviná:


Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviné
(aktualizace 2011)



Integrovaný plán rozvoje města Karviná, 2008



Územně analytické podklady pro správní obvod Úřadu územního
plánování Karviná, 2010



Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karviná,
2014

Rozvojové dokumenty pro území aglomerace - Frýdek-Místek:


Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku 2012–2025



Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku, 2008



Plán odpadového hospodářství Statutárního města Frýdku-Místku,
2011-2015



Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Frýdek-Místek, 2014

Kumulace vlivů
S ohledem na charakter a zaměření Programu je možné, že dojde ke kumulaci
vlivů s opatřeními v jiných koncepčních dokumentech, které mohou ovlivnit
kvalitu ovzduší (např. OP Doprava, OP Životní prostředí, aktualizace Státní
energetické koncepce apod.). Nicméně podrobnější vyhodnocení
kumulativních vlivů bude předmětem dalších kroků zpracování SEA.

B.9.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Termín pro vyhlášení Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je podzim 2015.

B.10.

NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Navržená opatření Programu zlepšování kvality ovzduší
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek jsou zpracovávána do roku 2020.
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B.11.

ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
bude vydán ministerstvem formou opatření obecné povahy.
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C.

ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.

VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Program zlepšování kvality ovzduší CZ08A aglomerace Ostrava/Karviná/FrýdekMístek je zpracován pro území okresů Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.
Členění na zóny a aglomerace vychází z přílohy č. 3 k zákonu o ochraně
ovzduší. Aglomerace CZ08A spolu se zónou CZ08Z Moravskoslezsko pokrývají
území Moravskoslezského kraje.

C.2.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY

Územně samosprávné členění České republiky vychází ze základních jednotek
– obcí. Jako vyšší územně samosprávné celky jsou definovány kraje.
Předpokládá se ovlivnění všech obcí v rámci vymezené zóny:
Kraj:


Moravskoslezský
Okresy: Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek
o Obce s rozšířenou působností: Bohumín, Český Těšín, Frýdek
Místek, Frýdlant nad Ostr., Havířov, Jablunkov, Karviná, Orlová,
Ostrava, Třinec

C.3.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Jak vyplývá z části B Oznámení výše, Program je zaměřen na zlepšení kvality
ovzduší a jedná se tedy o specificky a úzce zaměřený dokument s cílem zlepšit
kvalitu životního prostředí. S ohledem na charakter Programu bylo možné již
při zpracování oznámení identifikovat pro hodnocení relevantní složky
a témata životního prostředí a veřejného zdraví, respektive ty složky, které
pravděpodobně koncepcí ovlivněny nebudou. Na základě předběžné analýzy
PZKO zpracovatel Oznámení definoval následující tři kategorie složek a témat
životního prostředí a veřejného zdraví dle míry vazby na PZKO:
Kategorie 1 – ovzduší, zdraví obyvatel, klima: témata se silnou vazbou na
Program, lze očekávat přímé a významné vlivy Programu na tato témata.
Kategorie 2 – půda, voda, lesní ekosystémy, odpady, krajina: témata se slabou
vazbou na Program, lze očekávat spíše nepřímé a sekundární vlivy Programu na
tato témata.
Kategorie 3 – hluk, kulturní památky: témata bez vazby na Program, který
velmi pravděpodobně nebude mít vliv na tato témata.
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S ohledem na výše uvedené a s cílem směřovat zjišťovací řízení na ta témata
životního prostředí a veřejného zdraví, která mají určitou vazbu na Program
a která tedy budou hodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí, je tato část
Oznámení primárně zaměřena na popis pro témata v kategoriích 1 a 2 výše.
Témata v kategorii 3 jsou proto popsána jen stručně.

Ovzduší
K hlavním problémům kvality ovzduší v ČR v současné době patří znečištění
suspendovanými částicemi, benzo(a)pyrenem a přízemním ozonem. S ohledem
na navržená dopravní opatření v Programu, lze předpokládat snížení emisí
prekurzorů troposférického ozonu, nicméně přízemní ozon není předmětem
Programu (dle § 9 zákona) a je proto neúčelné se jím dále ve vztahu
k Programu zabývat.
Z hlediska zdravotních dopadů v ČR je rozhodující znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi (PM10 a PM2,5) a na ně vázanými perzistentními
organickými polutanty (POP), zejména polycyklickými aromatickými uhlovodíky
(PAU). Významný podíl na znečištění ovzduší suspendovanými částicemi mají
sekundární částice vznikající z prekurzorů v ovzduší, za které jsou považovány
NOx, SO2, NH3 a VOC.
Emise ze spalovacích procesů v podobě oxidů dusíku a oxidu siřičitého mají
negativní vliv na ekosystémy, ať už přímým poškozováním vegetace či
v podobě kritických zátěží v důsledku acidifikace půd.
Emisní situace
Aglomerace CZ08A - Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek zaujímá na celkových
emisích ČR významný podíl. Stacionární zdroje umístěné v této aglomeraci
vyprodukovaly podle údajů ČHMÚ v roce 2013 cca 9% emisí TZL, cca 12% emisí
SO2, cca 15% emisí NOx, 53% emisí CO a 2% emisí VOC.
Ve skladbě emisí ze stacionárních zdrojů se významně projevuje vysoké
zastoupení hutního průmyslu (především v případě CO, SO2 a benzo(a)pyrenu)
a energetiky (především teplárenské provozy a individuální vytápění
domácností - zdroje TZL, NOx a SO2, v případě individuálního vytápění také
benzo(a)pyrenu).
Ze stacionárních zdrojů jsou přibližně 3/4 emisí TZL na ploše aglomerace
produkovány velkými průmyslovými zdroji (REZZO 1), téměř celé zbývající
množství připadá na vytápění domácností.
Oxid siřičitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku jsou dominantně emitovány z velkých
průmyslových závodů (přes 90% emisí produkovaných stacionárními zdroji),
podíl ostatních zdrojů je emisně málo významný.
V případě VOC jsou prakticky veškeré emise produkovány průmyslovými zdroji.
Produkce emisí z dopravy je samostatně na ploše aglomerace na základě
veřejně dostupných podkladů obtížně hodnotitelná, protože historické údaje
jsou publikovány za celý Moravskoslezský kraj. Vzhledem k hustotě dopravní
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sítě a osídlení je však evidentní, že převážná většina krajských dopravních emisí
(přes 8% dopravních emisí ČR) je produkována právě na území aglomerace
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Na celkových emisích v aglomeraci se proto
doprava podílí velmi významně. V případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5
představuje nadpoloviční podíl. Méně významná je v případě NOx, kdy její podíl
na celkových emisích v aglomeraci činí necelých 20%. Na emise
benzo(a)pyrenu má doprava v hodnocené aglomeraci málo významný vliv (dle
informací v posuzované strategii produkuje cca 12% celkových emisí tohoto
polutantu).
Vývoj emisí v Aglomeraci CZ08A - Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek v uplynulých
letech dokládá následující graf.
Obrázek č. 1: Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v období 2001 - 2011

Zdroj dat: Emisní bilance ČHMÚ

Klesající trend emisí v období od roku 2000 do současnosti lze konstatovat
v případě všech uvedených látek. V případě NOx, SO2 a CO je tento pokles
výrazný zvláště v období po roce 2007. Jedná se o vliv ekologizačních opatření
na velkých zdrojích (především v sektoru energetiky a hutnictví) a důsledek
hospodářské recese. O něco rychlejší pokles množství emisí po roce 2007
oproti období let 2000 - 2007 lze ze stejných důvodů vysledovat také v případě
TZL. Pokles emisí VOC byl v hodnoceném období rovnoměrný, a to i přes
významný rozvoj činností vázaných na automobilový průmysl (povrchové
úpravy a výroba plastů a pryže).
Imisní situace
V uplynulých 5-ti letech (2009 – 2013) došlo v aglomeraci CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek k překročení imisních limitů stanovených pro:


průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 - severovýchodní
část zóny v blízkosti polské hranice (okresy Ostrava, Karviná, severní část
okresu Frýdek-Místek),
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nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic PM10 - celá aglomerace
s výjimkou centrální části Beskyd,
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu - celá aglomerace s výjimkou
malé části Beskyd u hranice Zlínského kraje a Slovenska,
průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 - téměř celá
plocha aglomerace, pouze v její jižní části a v Beskydech je limit plněn.
na dopravní stanici v minulosti docházelo k lokálnímu překračování
imisního limitu pro NO2. Na stanici Ostrava-Přívoz docházelo až do roku
2012 k překračování imisního limitu pro benzen. Na dvou stanicích
v Ostravě (Ostrava-Radvanice, Ostrava-Mariánské hory) docházelo až do
roku 2009 k překračování imisního limitu pro arsen.

Celkově je nejvíce zatíženou oblastí část aglomerace přilehlá k polské části
Slezska a prostor Moravské brány, přičemž imisní koncentrace (míra
překročení imisních limitů) v této oblasti narůstají směrem k polské hranici.
Nevyhovující imisní situaci v aglomeraci CZ08A - Ostrava/Karviná/FrýdekMístek rozhodující měrou působí kombinovaný vliv místních zdrojů a přenosu
znečištění z polské části Slezské pánve. Na obou stranách státní hranice se
jedná o komplexní znečištění vlivem kumulace těžkého průmyslu, dopravy
a lokálních topenišť.
Za významné faktory kvality ovzduší lze považovat:







přeshraniční přenos z Polska - plošný vliv v celé aglomeraci, nejvíce v její
severovýchodní části,
sekundární aerosol (vliv českých i polských zdrojů) - plošný vliv v celé
aglomeraci,
individuální vytápění domácností - plošný vliv v celé aglomeraci, nejvíce
v sídlech vesnického charakteru a na periferiích měst,
průmyslové zdroje - lokální vliv (první jednotky km od zdroje) v závětří
velkých průmyslových podniků (ve větších vzdálenostech se již nejedná
o významný faktor kvality ovzduší),
doprava - plošný vliv v celé aglomeraci (nejvíce v Ostravské pánvi
a Moravské bráně) s lokálními extrémy v blízkosti frekventovaných
silničních komunikací.

Tyto hlavní faktory byly identifikovány také v rozptylové studii vypracované pro
předmětnou aglomeraci v rámci posuzovaného PZKO.
Pro látky, které v aglomeraci CZ08A – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
překračují imisní limity, lze na základě ročenek ČHMÚ za uplynulých 5 let (2009
- 2013) konstatovat následující celkové trendy vývoje znečištění:


imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 mírně klesají,



imisní koncentrace suspendovaných částic PM2,5 stagnují, až velmi mírně
klesají,



imisní koncentrace benzo(a)pyrenu celkově stagnují, existují však
významné rozdíly v různých částech aglomerace (výrazně rostoucí trend
v okrese Karviná),
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imisní koncentrace NO2 naměřené na dopravní stanici OstravaČeskobratrská spíše stagnuje, imisní koncentrace arsenu a benzenu již
nejsou překročeny a spíše dále klesají

Hodnotíme-li vývoj imisní situace látek s překročenými imisními limity, lze
konstatovat, že hospodářská recese se letech 2008 a 2009 projevila na
přechodném poklesu imisních koncentrací suspendovaných částic, v případě
benzo(a)pyrenu je tato vazba nezřetelná.
V případě, že by posuzovaná koncepce nebyla realizována, imisní limity by
nebyly do roku 2020 pravděpodobně splněny.
V případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5 by pravděpodobně pokles
koncentrací pokračoval pomaleji, protože z převážné části již byly vyčerpány
možnosti odprášení průmyslových podniků. Ty již nejsou dominantními zdroji
emisí v aglomeraci (nadpoloviční podíl celkových emisí v aglomeraci zaujímá
v současnosti doprava), takže další snižování emisí v průmyslu nebude mít
takový imisní přínos, jako ekologizační akce provedené v tomto sektoru
v minulosti.
U suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu, který se vyznačuje nejvyšší mírou
překročení imisních limitů a je největším zdrojem zdravotních rizik
v aglomeraci, nedojde bez realizace NPSE k zásadním změnám, a to
z následujících důvodů:






V horizontu do roku 2020 lze očekávat snížení přeshraničního transportu
znečištění z Polska v návaznosti na tamní aktivity zaměřené na snižování
emisí z individuálního vytápění domácností a na ukončení platnosti výjimek
pro průmyslové zdroje, které byly součástí přístupových dohod Polska
k EU. Toto snížení lze odhadovat do roku 2020 nejvýše na několik
desítek %.
Stávající opatření v oblasti individuálního vytápění domácností pevnými
palivy v ČR vycházející z platného zákona o ovzduší nebudou v návaznosti
na významný polský příspěvek znečištění samy o sobě postačovat
k nastolení trendu potřebného pro dosažení imisních limitů. Výjimkou
mohou být pouze jižní a jihovýchodní části okresu Frýdek-Místek, kde je
vliv polských zdrojů méně významný.
Pravděpodobně nedojde k významnému snížení podílu sekundárního
aerosolu, u kterého byl identifikován velmi významný podíl na celkových
imisních koncentracích (překonává vliv tuzemského průmyslu,
individuálního vytápění domácností a na části aglomerace i vliv Polska).
V návaznosti na implementaci evropské směrnice o průmyslových emisích
sice na české straně dojde v sektoru energetiky k významnému poklesu
emisí prekurzorů sekundárního aerosolu, ale vzhledem k významnému
dálkovému přenosu z Polska se množství sekundárního aerosolu
pravděpodobně významně nesníží.
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Veřejné zdraví
Počet obyvatel v aglomeraci v posledních pěti letech se snížil o 22 293. Skupina
dětí nepatrně přibyla, ve skupině senescentů došlo k nárůstu. Lze konstatovat,
že dochází ke stárnutí populace, která umírá méně, než dřív a tak se prodlužuje
střední délka života.
Obrázek č. 2: Počet obyvatel v aglomeraci

V okresech Karviná a Ostrava dochází k poklesu počtu trvale žijících obyvatel.
V okrese Frýdek-Místek k tomu nedochází, naopak, počet obyvatel se nepatrně
zvyšuje.
Obrázek č. 3: Počet obyvatel v okresech Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava-město v letech
2009-2013
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Obrázek č. 4: Počet obyvatel ve věku 0-14 let v okresech Karviná, Frýdek-Místek,
Ostrava-město v letech 2009-2013

V Ostravě dětí nepřibývá, v Karviné se jejich počet snižuje, v okrese Frýdek –
Místek dochází během let 2009 – 2014 k nárůstu populace ve věku 0 – 14 let.

Obrázek č. 5: Počet obyvatel ve věku 65 a více let v okresech Karviná, Frýdek Místek,
Ostrava město v letech 2009-2013

Přibývání počtu obyvatel ve věkové skupině nad 65 let je charakteristické pro
všechny tři okresy, nejstrmější se jeví v Ostravě, kde patrně spolupůsobí
k udržení délky života životní styl, vzdělání, stravování a možnost výdělku.
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Obrázek č. 6: Hrubá míra úmrtnosti v okresech Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava-město
v letech 2009-2013

Hrubá míra úmrtnosti pro všechny příčiny smrti (počet zemřelých na 1000
obyvatel) v posledních pěti letech 2009 – 2013 v okrese Karviná narostla,
v Ostravě a Frýdku – Místku má podobný průběh s vrcholem v roce 2011, poté
klesá.
Obrázek č. 7: Hrubá míra úmrtnosti na choroby oběhového systému v okresech Karviná,
Frýdek-Místek, Ostrava město v letech 2009-2013

Hlavní příčinou úmrtnosti jsou nemoci kardiovaskulární. Opět lze konstatovat
přibývání zemřelých na tuto diagnózu v Karviné, méně ve Frýdku-Místku.
Pozitivní vývoj se snížením hrubé míry úmrtnosti lze najít v okrese Ostrava,
která je na tom v tomto faktoru nejlépe.
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Obrázek č. 8: Hrubá míra úmrtnosti na novotvary v okresech Karviná, Frýdek-Místek,
Ostrava-město v letech 2009-2013

Opačnou realitu vidíme v okrese Ostrava, kde roste počet zemřelých na
nádorová onemocnění v průběhu pěti let, což může souviset i s počtem
obyvatel v nejvyšší věkové skupině. Onemocnění nádorem se nejvíce vyskytuje
ve vyšším věku – můžeme říci, že se jedná mj. o nemoc stáří. Úmrtnost ještě
nevypovídá o incidenci zhoubných nádorů, ale také o diagnostice, léčbě
a rehabilitaci pacientů po těžké nemoci.
Obrázek č. 9: Hrubá míra úmrtnosti kojenců v okresech Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava
město v letech 2009-2013

Kojenecká úmrtnost, která je v aglomeraci vyšší, než v České republice se mezi
okresy aglomerace liší, nejhorší je v Karviné, kde v roce 2010 dosáhla hodnoty
5,4 - nejvyšší v celém území aglomerace.

27

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ08A – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
oznámení dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb.

Obrázek č. 10: Hrubá míra úmrtnosti kojenců v okresech Karviná, Frýdek-Místek,
Ostrava město v letech 2009-2013

Hlavními faktory, které ovlivňují ukazatele zdravotního stavu, jsou genetické
zakotvení, životní styl, výživa, návyky, sociální a ekonomické faktory a životní
prostředí v dlouhodobém efektu. Akutně úmrtnost a nemocnost, zejména
dýchacích cest, náhlé zhoršení kvality ovzduší se promítnou do ukazatelů zdraví
i probíhající epidemie. Vlivy však působí dohromady, výsledná hodnota souvisí
jak s dlouhodobým tlakem determinantů, tak s krátkodobě se propagujícími
vlivy.
Vlivy etnicity a sociální tlaky nemůžeme bez speciálních cílených analýz odlišit.
Determinujícími vlivy ve vztahu ke zdraví je mj. kvalita ovzduší. K překračování
imisních limitů docházelo u suspendovaných částic PM10, PM2,5a zejména
benzo(a)pyrenu, který činí z této aglomerace evropský hot-spot. Zdravotně
zdůvodněným doporučením WHO pro průměrnou roční hodnotu, spojeným
s únosnou mírou rizika pro PM10, je 20 µm/m3, pro denní průměrné hodnoty 50
µm/m3. Tyto hodnoty jsou evidentně překračovány, podobně i hodnoty
stanovené zákonem 201/2012 Sb. Další polutanty, které se v aglomeraci
vyznačují zvýšeným znečištěním (NO2, arsen, benzen) přispívají ke zdravotním
rizikům podstatně menší měrou.
Přetrvává dlouhodobý tlak znečištění ovzduší, které se sice řádově zlepšilo
proti minulému století, ale zůstává stále extrémně znečištěné zejména
suspendovanými částicemi a polycyklickými aromatickými uhlovodíky v nich
obsaženými i mimo ně. Významné je překračování ročních imisních limitů
benzo(a)pyrenu, vyvolávajícího nádorová onemocnění plic, dýchacích cest,
močového měchýře a kůže při expozici kožní. Nutná je expozice dlouhodobá.
Toto znečištění je ve velké míře vázané na suspendované částice a tak je
snižování tohoto znečištění nezbytné. Došlo-li by k odstraňování překračování
denních limitních hodnot suspendovaných částic zejména v zimě, situace by se
významně zlepšila. Efekt na zdraví by se aktuálně mohl projevit i v oblasti
onemocnění oběhového aparátu, u nemocí dýchacích, vývojových onemocnění
a projevů neuroendokrinní dysrupce vůbec.
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V publikaci Ovzduší 5-6, 2010 byly uvedeny výsledky studie, kterou zpracoval
Skorkovským et al. Pod názvem „Vývoj dlouhodobé úmrtnosti ve dvou
lokalitách Moravskoslezského kraje s rozdílnou úrovní znečištění zevních
ovzduší“. Studie byla zaměřena na porovnání parametrů úmrtnosti a kvality
ovzduší a jejich vztahů. Studie porovnávala ukazatele v zóně Moravskoslezsko
a aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a další území v rámci ČR.
V období 1982 – 2008 byla sledována standardizovaná úmrtnost (SÚ) a střední
očekávaná délka (SDŽ) života při narození ve dvou lokalitách
Moravskoslezského kraje s rozdílnou úrovní znečištění ovzduší. Průměrná
koncentrace PM10 v období 1997 – 2008 byla ve „znečištěné“ lokalitě 44,9
µg/m3 a v lokalitě čistší 35,8 µg/m3. Průběh SÚ a SDŽ v obou lokalitách MSK byl
porovnáván navzájem a také s Českou republikou a pánevní oblastí Ústeckého
kraje (ÚK). Nejvyšší hodnoty celkové i specifické standardizované úmrtnosti
jsou zjišťovány v „pánevní“ oblasti ÚK, která byla v osmdesátých letech
a počátkem 90. let dvacátého století charakterizována extrémní úrovní
znečištění zevního ovzduší. Celková SÚ i úmrtnost způsobená zhoubnými
nádory a respiračními příčinami je ve „znečištěné“ oblasti MSK u obou pohlaví
významně vyšší ve srovnání s oblastí „čistší“ a také významně vyšší než v České
republice. Celková SÚ i úmrtnost způsobená zhoubnými nádory a respiračními
příčinami smrti je v „čistší“ oblasti významně vyšší než v České republice.
Obdobné výsledky vyplývají i ze sledování úmrtnosti způsobené zhoubnými
nádory plic a dýchacího systému. Nejkratší SDŽ je zjišťována v pánevních
oblastech, v MSK, v lokalitě s vyšší úrovní znečištění zevního ovzduší je SDŽ
kratší než v lokalitě méně znečištěné a také kratší než v České republice.
Výsledky potvrzují podíl znečištěného zevního ovzduší na zvyšování
standardizované úmrtnosti a na zkracování SDŽ (v rámci projektu TAČR).

Změny klimatu
Z hlediska klimatu a jeho změn je k hodnocenému dokumentu relevantní
zejména problematika emisí skleníkových plynů. Od roku 1994 je na úrovni ČR
trend snižování emisí skleníkových plynů trvalý a případné fluktuace jsou
způsobeny např. rozdílnými teplotami v zimních obdobích, meziročními
změnami HDP či mírou implementace přijímaných opatření. Znatelný je pokles
emisí v sektoru energetiky (stacionární spalování) a v sektoru zemědělství,
naopak dlouhodobě narůstají emise z dopravy. K poklesu emisí dochází ve
zpracovatelském průmyslu a v ostatních sektorech (bydlení, instituce a služby).
Vzhledem k tomu, že do roku 2011 poklesly celkové emise skleníkových plynů
v porovnání s rokem 1990 o 34,76 % (včetně LULUCF), respektive o 31,91 %
(bez LULUCF), lze s vysokou pravděpodobností předpokládat úspěšné dosažení
národního emisního cíle pro první kontrolní období Kjótského protokolu (2008
– 2012). Pozitivně se projevuje trend klesajícího podílu tuhých paliv a nárůst
podílu zemního plynu. Pozitivní vliv lze také připsat energetickým úsporám
(nové výrobní technologie, lepší spotřebiče, zateplování budov apod.).
Obdobnou situaci lze konstatovat i pro řešení území. V období 2001 – 2011
poklesly emise oxidu uhličitého na území Moravskoslezského kraje o 42,7 %,
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v řešeném území pak téměř o 14 675 tun. S ohledem na ekonomickou
charakteristiku řešeného území mají významný podíl na emisích CO2 emise
z technologických procesů – především pak z výroby železa a oceli (např.
ArcelorMittal) – dále emise z elektrárenských a teplárenských zdrojů, lokálních
topenišť a dopravy.

Půda a horninové prostředí
Geograficky tvoří dotčené území severovýchodní část Moravskoslezského
kraje, tj. na jihovýchodě vymezeno masivem Beskyd, na západě jej ohraničují
níže položené oblasti západního okraje Ostravské pánve.
Západní a severní část území je charakteristická výskytem kvartérních usazenin
(hlíny, spraše, písky, štěrky). Východ a jih tvoří převážně alpínsky zvrásněné
břidlice a pískovce.
Z hlediska ložiskové geologie jsou nebo byly hospodářsky významné ložiska
černého uhlí a zemního plynu v hornoslezské pánvi. Horniny karpatské oblasti
jsou často využívány ve stavebnictví (štěrky, pískovce, cihlářské suroviny).
Nezvládnutí procesů technologie těžby černého uhlí a průběhu a způsobu
sanace a rekultivace území v minulosti vedlo nejen k devastaci velkých částí
krajiny celých okresů a mnohdy nevratnému poškození všech složek životního
prostředí. Nejvýrazněji je z tohoto hlediska postižen prostor Karvinska
a Orlové, kde je navíc předpoklad koncentrace těžby a tedy pokračování
působení těchto vlivů i v budoucnu.
Využití zemního plynu se tak zatím omezuje na jímání plynu při degazaci
důlních prostor při těžbě černého uhlí a těžbu plynu z důlních děl, ve kterých již
byla těžba ukončena, a to jak samotnými důlními jámami, tak nově
realizovanými vrty z povrchu. Stávající neexistence vhodné technologie tak
představuje riziko nevyužití těchto značných zásob suroviny. Dalším rizikovým
faktorem je skutečnost, že pro uvažovanou těžbu je potřebná poměrně hustá
síť těžebních vrtů vybavených rozsáhlými ochrannými pásmy, což je zejména
v podmínkách rozptýlené tzv. slezské zástavby na Karvinsku, kde jsou
prognózovány nejnadějnější zásoby zemního plynu, obtížné až nemožné
zajistit.
Do zvláštních geologických znaků patří také důsledky hornické těžby černého
uhlí v části hornoslezské pánve – poddolovaná území s pokračujícími poklesy
a důlními otřesy, objemné haldy, migrace metanu do porézních hornin pokryvu
apod. Do kategorie zvláštních geologických znaků lze zařadit také antropogenní
vlivy na erozní procesy v údolních nivách (výstavba přehrad,
vodohospodářských přivaděčů, úpravy koryt apod.).
Dotčené území je rovněž charakteristické zvýšeným výskytem svahových
deformací v území tvořeném flyšovými horninami (Beskydy, Podbeskydská
pahorkatina). Narušená stabilita svahu představuje omezující faktor využití
území, který podstatně ovlivňuje inženýrsko-geologické podmínky výstavby.
Kromě toho mohou sesuvné pohyby většího rozsahu působit i výrazné ztráty
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v zemědělské a zvláště lesní produkci – při obnažení skalního podkladu na
svazích může být obnova lesních porostů i trvale znemožněna.
Z půd převládají v zájmovém území půdy méně úrodné: hnědé půdy, podzoly,
luvizemě a pseudogleje.
Obrázek č. 11: Zemědělství v Moravskoslezském kraji

Zdroj: Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje, 2014

Intenzivní zemědělská činnost a vysoké procento zornění ZPF je typická
v oblastech s relativně kvalitní zemědělskou půdou, která je výrazně
zastoupena i v územích využívaných jinak především k těžebním
a průmyslovým činnostem a sídelním funkcím (většina území okresů Karviná,
Ostrava – město). Tradičně má zemědělství význam i v podhorských
a vrchovinných polohách Moravskoslezských Beskyd (okres Frýdek-Místek).
V celokrajském pohledu dochází trvale k mírnému poklesu výměry zemědělské
půdy a snižuje se také procento jejího zornění (v současnosti 32 % rozlohy
kraje). Hlavní příčinou je tlak na využití půdy pro realizaci průmyslových
a obchodních komplexů, logistických a dopravních staveb a bytové výstavby.
Části zemědělské půdy byly rovněž zatravněny a převedeny na trvalé travní
porosty, dalším trendem je nárůst výměry lesní půdy.
Problémem je rovněž znehodnocování půdy vodní a větrnou erozí.
Oblast Ostravska a Karvinska je rovněž charakteristická vysokým výskytem
ploch brownfileds a starých ekologických zátěží souvisejících zejména s těžbou
a úpravou černého uhlí a navazujícím průmyslem (např. Karviná. Doubrava,
Stonava, část. Orlová, Hor. Suchá, Havířov, Albrechtice).
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Voda
Dotčené území náleží k povodí Odry, malá část je dovodňována rovněž do
povodí Bečvy a Váhu. Kromě vlastního toku Odry představují významné
hydrologické osy území též Ostravice a Olše. V území se nachází i řada
vodohospodářsky významných vodních nádrží. Jsou to Žermanice (248 ha
a 25,27 mil. m3) na Lučině, Olešná (88 ha a 3,5mil. m3) na stejnojmenném
toku, Šance (337 ha 53,07 m3) na Ostravici, Morávka (79,5 ha a 10,65 mil. m3),
a Těrlicko (267,6 ha 24,37 mil. m3) na Stonávce.
Část území na východě zájmové oblasti náleží do chráněné oblasti přírodní
akumulace vod (CHOPAV) Beskydy, vyhlášené nařízením vlády č. 40/1978 Sb.,
kde se zakazuje, mimo jiné, zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat
lesní a nelesní pozemky, provádět zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod, atd.
Větší část území patří k územím s vysokým množstvím ročních srážek (horské
oblasti přes 1 000 mm). Beskydy na východě zájmového území náleží ke
srážkově nejbohatším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší hustotou
toků. Vysoké podélné sklony, charakter geologického podloží a nadměrný chod
splavenin jsou zde rovněž příčinou malé stability říčních koryt a zvláště horní
úseky hlavních toků povodí, které si z velké části zachovávají bystřinný
charakter, bylo v minulosti třeba na značné délce upravit. Celkový odtok je
proto relativně velký, ale velmi nerovnoměrný, protože petrografický charakter
hornin většiny území je nepříznivý pro akumulaci podzemní vody. Část území
má proto výrazný nedostatek podzemních vod a značné množství sídel proto
zajišťuje potřebu vody z vodárenských nádrží prostřednictvím skupinových
vodovodů.
Vysoké podélné sklony toků, charakter geologického podloží a nadměrný chod
splavenin jsou zde rovněž příčinou malé stability říčních koryt a zvláště horní
úseky hlavních toků povodí. I tak však velká část zájmového území spadá do
oblastí s vysokým rizikem výskytu povodní.
Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě se blíží téměř
100 %. Kvalita produkované vody je velmi dobrá a až na řídké výjimky trvale
vyhovuje všem ukazatelům normy pro pitnou vodu ČSN 75 7111. Spotřeba
pitné vody pokračovala v dlouhodobém poklesu, přesto se pohybuje mírně nad
průměrem ČR.
V území se rovněž vyskytují zdroje minerálních vod – na antropogenní činnost
je vázán výskyt slaných vod v ostravsko-karvinském revíru (vsakování
podzemních vod mořského neogénu do důlních děl a jejich následné čerpání),
např. Darkov s jodobromovou vodou.
Jakost povrchových vod se dlouhodobě zlepšuje, avšak i přes dosažené zlepšení
kvality vod (oproti počátku 90. let) nelze považovat současný stav za zcela
vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností.
Při hodnocení jakosti vod v tocích Moravskoslezského kraje na základě ČSN 75
7221 (dle CENIA,pro léta 2012-2013) se z větších toků v dotčeném území jako
dlouhodobě nejvíce znečištěné jeví Lučina (IV. třída, tj. silně znečištěná voda)
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a dále dolní tok Odry. Z malých toků patří k nejvíce znečištěným Ludgeřovický
potok, Bajcůvka, Lutyňka, Stružka a další, zejména vlivem enormního zatížení
amoniakálním dusíkem a celkovým fosforem z nečištěných splaškových vod.
Obecně se na znečištění povrchových vod v dotčeném území nejvíce podílí
komunální odpadní vody, a to jak vzhledem k jejich množství, tak k hodnotám
jejich organického znečištění (dusík, fosfor). Problémem je též bakteriální
znečištění všech hlavních toků a eutrofizace vodních nádrží. Na kanalizaci
s koncovou ČOV není napojena řada menších obcí (pod 2000 EO) a rozptýlené
zástavby, kde je takovéto řešení mimořádně ekonomicky náročné.
Svoji roli hraje i znečištění související s minulou i současnou průmyslovou
činností v dotčeném území. Látkami anorganického původu jsou trvale nejvíce
zatíženy vodní toky, které jsou recipienty slaných důlních vod, a to Stružka (pod
výustí Vodní jámy Žofie), dolní Ostravice od km 8,6 (pod výustí Biocelu Paskov
a Vodní jámy Jeremenko), Karvinský potok a Olše a dále toky ovlivněné
průmyslovými odpadními vodami - Bajcůvka, Bohumínská Stružka. Nejvyšší
obsah rozpuštěných anorganických látek ve vodě vykazuje dlouhodobě
Karvinský potok. Ve sledovaném období (2012-2013) se mezi toky s vysokým
obsahem rozpuštěných anorganických solí zařadila též Stonávka, kde nárůst
koncentrací rozpuštěných látek a chloridů a téměř trojnásobné zvýšení
konduktivity svědčí o přítomnosti slaných důlních vod ve vodním toku.
Obsah sledovaných těžkých kovů je v povodí Odry většinou na úrovni I. až II.
třídy, případně III. třídy jakosti vody. Nejhůře těžkými kovy znečištěným tokem
je Bohumínská Stružka (Zn, Hg, Cd), Bajcůvka, Černý příkop (Zn, Cd), Olše
v Ropici a nad Stonávkou (Zn), a Lutyňka v ústí (Cd).

Odpady
Produkce odpadů
I přes skutečnost, že množství produkce odpadů v regionu klesá, patří
Moravskoslezský kraj stále k nejvýznamnějším producentům odpadu v České
republice. Samotná produkce i nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji
jsou ovlivněny vysokou hodnotou zalidnění a také množstvím průmyslových
podniků v kraji. Proto je odpadové hospodářství v kraji charakterizováno také
velkým množstvím průmyslových odpadů. Celková produkce odpadů na
obyvatele se v kraji v posledních letech snižuje, v rámci České republiky se
Moravskoslezský kraj v produkci odpadů zařadil na 2. místo.
Níže uvedená data se vztahují k území celého Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k tomu, že některé informace lze jen velice těžko oddělit
a specifikovat pro vymezenou aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek, jsou
zde ponechány i informace vztahující se k území celého kraje. V rámci MSK se
jedná o oblast, která je průmyslem nejvíce zatížená, většina průmyslových
odpadů vzniká právě v této aglomeraci. Aglomerace zaujímá 35% plochy MSK,
žije zde cca 65% obyvatel MSK.
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Skládky odpadů jsou v současné době nadále využívány jak pro odstraňování
průmyslových odpadů, tak i pro odstraňování komunálních odpadů. Kromě
skládek jsou na území Moravskoslezského kraje provozována také další zařízení
k využívání nebo odstraňování odpadů, která jsou svoji kapacitou, případně
charakterem významná pro systém nakládání s odpady v kraji. Mezi ně patří
zejména spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě – Mariánských Horách,
zařízení pro sběr, výkup a využívání autovraků v Petřvaldě, Sviadnově a Dobré
a dotřiďovací linky komunálních odpadů v Třinci, Frýdku-Místku, Chlebičově
a Vratimově. Od roku 2002 je v Ostravě-Kunčicích v provozu linka na výrobu
alternativního paliva ze spalitelných odpadů kategorie ostatní odpad. Tzn., že
s významnou částí odpadů vznikajících v Moravskoslezské zóně je právě v rámci
této aglomerace nakládáno.
K přetrvávajícím problémům v oblasti nakládání s odpady stále patří množství
biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Příčinou je
nedostatečná kapacita zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů,
a to jak kalů z ČOV, tak i například odpadů ze stravování a z obchodních
řetězců.
Dalším problémem je rekultivace a zabezpečení uzavřených a uzavíraných
skládek odpadů a využití tohoto typu brownfields.
Celková produkce odpadů pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek byla
vypočtena z údajů (produkce odpadů) pro celý MSK na základě množství
obyvatel žijících v hodnocené aglomeraci.
Tabulka č. 1: Celková produkce odpadů v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (t)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Celková
produkce
odpadů

3 435 195 3 768 474 2 804 848 3 360 373 2 901 405 3 324 809

Podíl
nebezpečných
odpadů

221 389

207 121

199 564

229 419

289 125

214 943

V roce 2009 poklesla produkce odpadů na podobnou úroveň jako v roce 2007,
v roce 2010 se však opět zvýšila a dosáhla téměř totožného množství jako
v roce 2008. Výjimku tvoří podíl nebezpečného odpadu, který byl v roce 2009
největší od roku 2004, nicméně v roce 2010 produkce nebezpečného odpadu
oproti roku 2009 významně klesla a je tak na podobné úrovni jako
v předchozích letech.
Z hlediska vztahu odpady x ovzduší patří mezi významné odpady
z energetického průmyslu, odpady z ostatních průmyslových odvětví a odpady
související s ochranou ovzduší v oblasti individuálního vytápění domácností.
Množství odpadů, které souvisejí s ochranou ovzduší, je z hlediska celkové
produkce odpadů v ČR významné. Např. pouze samotné vedlejší energetické
produkty představují cca 12-14 mil. tun materiálů (téměř 50% produkce všech
odpadů v ČR), které mohou být evidovány jako výrobek nebo jako odpad,
přičemž závisí pouze na rozhodnutí provozovatele zdroje, zda daný produkt
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certifikuje jako výrobek. K tomuto množství, které je významné již samo
o sobě, přistupují, mimo jiné, odprašky z jiných průmyslových odvětví
a popeloviny z individuálního vytápění domácností pevnými palivy. Míra
druhotného využití těchto odpadů má vzhledem k jejich množství potenciál
významně ovlivnit celkovou bilanci produkce odpadů jak v ČR, tak
i v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.
Odpady související s ochranou ovzduší v energetice
S provozem energetických zařízení souvisí produkce sádrovce, popela
ložového/strusky a popela úletového. Uvedené vedlejší produkty se částečně
stávají odpadem a z větší části výrobkem k dalšímu využití.
Na základě dotazníkového šetření mezi provozovateli provedeného v rámci
procesu SEA PNP ČR lze odhadnout, že v současné době (rok 2013) vzniká cca
897 000 t/rok odpadů a cca 10 887 000 t/rok výrobků, tedy celkem necelých
12 mil. tun/rok. Politika druhotných surovin ČR uvádí pro vedlejší energetické
produkty za rok 2012 odhad 13 mil. tun. Vzhledem k celkové produkci odpadů
v ČR se jedná o velmi významné množství, je proto nezbytné u těchto produktů
prosazovat co nejvyšší stupeň materiálového využití. V rámci aglomerace
Ova/Ka/FM vzniká na velkých energetických zdrojích cca 301 210 t/rok popela
úletového, cca 153 332 t/rok popela ložového a cca 1 080 t/rok sádrovce.
Celkové množství odpadů je cca 295 760 t/rok a cca 180 854 t/rok výrobků.
V rámci ČR má hodnocená zóna malý podíl výrobků. Je to dáno především tím,
že většina těchto odpadů byla/je ukládána do uzavřených dolů. V minulosti
nebylo pro tento způsob nakládání s odpady zapotřebí odpady certifikovat jako
výrobek. V současné době je s těmito odpady nakládáno stejným způsobem,
nově jsou však vedeny (certifikovány) jako výrobky. Certifikace odpadů na
výrobky je trendem posledních let. Dá se tedy očekávat, že poměr
odpad/výrobek se bude v aglomeraci Ova/Ka/F-M významně měnit.
Z výše uvedeného je zřejmé, že odpady z energetiky související s ochranou
ovzduší jsou v aglomeraci Ova/Ka/F-M významné.
V budoucnu lze do roku 2020 očekávat v návaznosti na již zahájená opatření ke
snížení emisí a očekávanou postupnou změnu palivové základny v energetice
pokles množství vedlejších energetických produktů (odpady+výrobky) o cca
20%. S významným nárůstem spotřeby močoviny a čpavku pro denitrifikaci
spalin je nutno počítat se zhoršením kvalitativních parametrů popílků, což ztíží
jejich certifikaci a odbyt na trhu. Tato skutečnost je rizikem, které může zvýšit
množství odpadů.
Odpady související s ochranou ovzduší v ostatních průmyslových odvětvích
Odpady, jejichž produkce souvisí s ochranou ovzduší, jsou především odprašky
z čištění spalin a odpadní vzdušiny. Lze očekávat, že do budoucna přetrvá
stávající trend, kdy narůstá jejich množství v návaznosti na pokračující
zpřísňování emisních limitů a s tím související zvyšování účinnosti odprášení.
Odpady z průmyslu jsou pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
významné.
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Množství odprašků z průmyslu je velmi obtížně kvantifikovatelné. Jako odpad
bylo v roce 2013 v rámci ČR vykázáno cca 190 tis. tun průmyslových odprašků
(údaje dle Veřejného informačního systému odpadového hospodářství
Ministerstva životního prostředí)2. Údaje o množství výrobků z těchto
produktů nejsou k dispozici. Na základě analogie s energetikou lze očekávat
větší podíl výrobků oproti odpadům. Do budoucna lze v návaznosti na
pokračující zpřísňování emisních limitů očekávat rostoucí trend množství
odprašků, které je rizikem z hlediska zvýšení produkce odpadů. Případné
navýšení množství průmyslových odprašků bude vhodné kompenzovat
rozvojem technologií umožňujících zvýšit podíl materiálového využití těchto
produktů. V rámci aglomerace Ova/Ka/F-M lze očekávat zvýšení množství
odprašků z ostatních průmyslových odvětví (jedná se především o hutnictví)
v max. množství prvních jednotek kt/rok.
Odpady související s ochranou ovzduší v oblasti individuálního vytápění
domácností
Nejvíce popelovin vzniká v domácnostech ze spalování uhlí, popel z biomasy
ovlivňuje celkovou bilanci několikanásobně méně. V rámci Moravskoslezského
kraje bylo v rámci programů OPŽP a podpory MSK vyměněno cca 55 tis. kotlů
na tuhá paliva. Jedná se cca o 10% z celkového množství v ČR. Přepočtem na
počet obyvatel a rozlohu aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
a vzhledem k charakteru zástavby lze odhadnout, že cca 60 % kotlů bylo
vyměněno právě v této aglomeraci.
V tomto sektoru dochází v současnosti k významnému snižování počtu
domácností vytápěných pevnými palivy, snižuje se však postupně produkce
popelovin vlivem postupné modernizace (zvyšování účinnosti) zdrojů vytápění
na pevná paliva. Tento trend bude urychlen blížícím se termínem povinného
používání kotlů vyšších emisních tříd od roku 2018. Do roku 2020 lze při
důsledné realizaci opatření zakotvených v platné legislativě očekávat snížení
produkce odpadů z individuálního vytápění domácností.

Lesní ekosystémy
Lesy pokrývají cca 16% území okresu Ostrava, 14% okresu Karviná a 51%
okresu Frýdek-Místek. Mají příznivý vliv na klima a ovzduší (zadržování
a pomalé uvolňování vody, ochlazování v letních měsících, odčerpávání CO2
a produkce kyslíku, zachytávání prachových částic a znečišťujících látek apod.),
protierozní funkce, význam pro biodiverzitu, zdraví a rekreaci obyvatel.
Z hlediska kvality ovzduší jsou negativně ovlivňovány zejména acidifikací,
kterou způsobují oxidy síry a dusíku a amoniak, eutrofizací, tedy nadměrným
2

kat. č.
100207,100208,100213,100214,100319,100320,100321,100322,100323,100324,100404,100405
,100406,100407,100503,100504,100505,100506,100603,100604,400606,100607,100703,10070
4,100705,100804,100815,100816,100817,100818,100909,100911,100912,101009,101010,1010
11,101012,101115,101116,101117,101118,101203,101205,101209,101210,101306,101307,101
312,101313,101401,110503,120102,120104
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ukládáním živin, zejména vlivem oxidů dusíku a amoniaku, a ozónem, který
poškozuje vegetaci. Na území aglomerace převažují lesy hospodářské, dále jsou
zde lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí a lesy ochranné –
vysokohorské nebo na mimořádně nepříznivých stanovištích (odvaly,
rekultivované plochy, prudké svahy…).
Lesy v území jsou vystaveny silnému imisnímu zatížení. Na venkovských
lokalitách, kde jsou posuzovány limity koncentrací znečišťujících látek ve
vztahu k ekosystémům, k jejich překračování většinou nedochází, poškození
lesů je však stále velmi vysoké a nadále pokračuje. Pouze v jižní části území je
zdravotní stav lesů lepší. Negativní vliv znečištění ovzduší se kumuluje s dalšími
faktory, jako je nevhodná druhová a věková skladba, klimatické jevy (sucho,
mráz, vítr apod.), škůdci, houbové choroby apod. Při obnově porostů jsou
vysazovány porosty vhodnější druhové skladby.

Příroda a krajina
Fauna, flóra: Fytogeograficky patří beskydská část území do Karpatského
oreofytika, okres Moravskoslezské Beskydy. Zbytek území patří do Karpatského
mezofytika, okresy Podbeskydská pahorkatina a Ostravská pánev.
Nejcennějšími územími z hlediska fauny a flóry jsou chráněná území, zejména
CHKO Beskydy a Poodří. Specifická jsou území ovlivněná těžbou nerostných
surovin, která jsou často využívaným biotopem řady ohrožených druhů. Oblast
Beskyd je zásadním migračně významným územím.
Krajina: Jižní část území tvoří převážně lesnaté Moravskoslezské Beskydy
s nejvyšším bodem Lysou horou (1323 m n. m.). Střední část tvoří podhůří
Beskyd s významným podílem zemědělské půdy. Severní částí území je
Ostravská pánev s nejvyšším podílem zastavěných ploch, zejména obytných,
průmyslových areálů, dolů apod. Největším vodním tokem je Odra.
Významnými vodními nádržemi jsou především Žermanice a Těrlicko, je zde
celá řada menších přehrad, rybníků i vodní plochy vzniklé v důsledku těžby.
Nefragmentovaná krajina (dle polygonů ÚAT) se nachází v oblasti Beskyd, kde
je přerušená silnicemi I/11 a I/65 a západně od Ostravy. Do okresu Ostravaměsto zasahuje přírodní park Oderské vrchy, další přírodní parky v území
vyhlášeny nejsou. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, dále může orgán ochrany
přírody a krajiny zaregistrovat další části krajiny. Na území aglomerace je
registrována celá řada VKP, zejména parky, porosty dřevin apod. Významné
krajinné prvky je možné využívat jen tak, aby nedocházelo k jejich poškození.
V zájmovém území jsou vymezeny všechny úrovně územního systému
ekologické stability, tedy nadregionální, regionální a lokální, zahrnuje
především zachovalejší lesy, vodní toky a jejich okolí a větší i menší plochy
zeleně.
ZCHÚ, Natura 2000: Na území aglomerace se nachází 79 maloplošných zvláště
chráněných území, a to v kategorii národní přírodní památka (2), přírodní
památka (37) a přírodní rezervace (34) a národní přírodní rezervace (6)
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o celkové rozloze přes 128 tis. ha a zasahuje sem CHKO Beskydy a menší částí
též CHKO Poodří, která se částečně kryje se stejnojmennou Ramsarskou
lokalitou. Dále je zde 19 evropsky významných lokalit náležejících do evropské
soustavy chráněných území Natura 2000 a ptačí oblasti Beskydy, Heřmanský
stav – Odra – Poolší a Poodří. Předměty ochrany ZCHÚ, zejména vegetace, jsou
ovlivňovány kvalitou ovzduší. V území je vyhlášeno více než 170 památných
stromů nebo skupin stromů.

Kulturní památky
Oblasti Ostravsko a Karvinsko mají výjimečný charakter, daný tradicí hlubinné
těžby černého uhlí již od pravěku. Tomu odpovídají četné technické památky,
které jsou mnohdy světově unikátní: např. Důl Michal v OstravěMichálkovicích, Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, těžní věž dolu
Jindřich, areál v Dolních Vítkovicích, vápenné pece ve Vendryni a další. Mnoho
starých průmyslových objektů však chátrá a jejich případná rekonstrukce
a památková ochrana není uspokojivě vyřešena.
Beskydy mohou kromě své nádherné přírody nabídnout řadu památek lidové
architektury, zejména pak unikátní dřevěné kostelíky a stavby. Mezi
nejnavštěvovanější patří soubor útulen na Pustevnách inspirovaný původní
lidovou architekturou, či národopisný areál Dolní Lomná. Kromě toho se na
území kraje nachází množství „klasických“ památek jako jsou zámky (např.
empírový zámek Fryštát v Karviné, zámek Šilheřovice), hrady (Hukvaldy) a řada
vesnických a městských památkových rezervací.

Hluk
Hluk není faktorem, který přímo souvisí s emisně-imisními změnami. Může se
snížit, bude- li volena regulace dopravy z důvodů imisních mimo obytné území,
nebo pokud se intenzita dopravy sníží – snížení dopravní zátěže může
znamenat i snížení zátěže hlukem v dotčených místech.
Na území zóny probíhá implementace Směrnice EU 2002/49/EC – o snižování
hluku v životním prostředí aproximované v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění a ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR
č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění.
Ministerstvo dopravy podle Čl. XII. odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zajistilo pořízení akčních protihlukových plánů
pro:


okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví státu a po
kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok (cca 16 400 voz/den);



železniční tratě, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok;



v blízkosti hlavních letišť, kde se uskuteční více než 50 000 vzletů nebo
přistání za rok.
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Od roku 2012 probíhá druhá etapa zpracování hlukových map a akčních plánů
pro:


silnice, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok;



železnice, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok;



letiště, které má více než 50 000 vzletů nebo přistání za rok;



aglomerace s více než 100 000 obyvateli, které určí členský stát.

Splnění limitních hodnot znečištění ovzduší na základě opatření v dopravě však
neznamená naplnění limitů hluku daných Akčním protihlukovým plánem ČR.
Hranice dotčených území, kde je nutno vyřešit znečištění ovzduší a ochranu
před hlukem, se často nekryjí.
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C.4.

STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Na základě informací uvedených v kap. C.3. oznámení jsou v tabulce níže
shrnuty hlavní problémy životního prostředí a zdravotního stavu obyvatel na
úrovni aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek spolu s uvedením
specifických problémů, které souvisí s kvalitou ovzduší.
Tabulka č. 2: Hlavní identifikované problémy životního prostředí a zdravotního stavu
obyvatel v území aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
Téma
Ovzduší

Souvislost problému s kvalitou
ovzduší

Specifické problémy
Překračování imisních limitů
suspendovaných částic PM10, PM2,5,
a benzo(a)pyrenu,.
Stagnace a lokálně až nárůst imisních
koncentrací benzo(a)pyrenu.

PM10, PM2,5, a benzo(a)pyren jsou
látky, které se vyznačují největší
mírou překračování imisních limitů
s největším dopadem na zdraví lidí
a/nebo látky vyznačující se
nepříznivým trendem koncentrací.

Zdraví obyvatel

Střední délka života je dlouhodobě kratší
a standardizovaná úmrtnost dlouhodobě
vyšší, než má Česká republika. Mezi ČR
a aglomerací Ova/Ka/FM jsou významné
rozdíly.

Pravděpodobný vliv kvality ovzduší,
zejména koncentrací aerosolových
částic a benzo(a) pyrenu spolu
s faktory provázejícími životní styl,
profesi a sociální podmínky.

Změny klimatu

Emise skleníkových plynů z výroby železa
a oceli, elektrárenských a teplárenských
zdrojů, lokálních topenišť a dopravy.

Realizací opatření ke zlepšení kvality
ovzduší v příslušných sektorech lze
předpokládat také snížení emisí
skleníkových plynů

Půda

Úbytek ZPF a nezastavěných ploch

Voda

Odpady

Prašnost na zastavěných
a zpevněných plochách.

Vysoké rozlohy brownfields a starých
ekologických zátěží a pozůstatků důlní
činnosti

Prašnost s emisemi pevných částic
a potenciálně i toxických látek.

Problémy jakosti povrchových vod

Atmosférická depozice nutrientů
(zejména dusíku) může přispět
k eutrofizaci povrchových vod.

Povodňové riziko

-

Zásobování vodou nutno zajišťovat
převody mezi povodími

-

Rostoucí množství odpadů z průmyslu

V souvislosti se snižováním množství
prachu unikajícího do ovzduší
z průmyslu vzniká více odpadů
(odprašků) z průmyslu.
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Lesní
ekosystémy

Špatný stav lesů
Zábory a fragmentace lesní půdy

Lesní ekosystémy v území jsou
zatíženy znečištěním ovzduší, vliv
působí synergicky s dalšími zátěžemi.
K záborům a fragmentaci lesů
dochází mj. kvůli dopravním stavbám

Krajina

Špatný stav zeleně
Degradace citlivých stanovišť
Ubývání zeleně, přírodních stanovišť
a ohrožených druhů
Integrita a stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000
a jejich předmětů ochrany
Narušování krajinného rázu výraznými
stavbami
Pozůstatky po těžbě a zpracování
nerostných surovin (doly, haldy,
průmyslové areály…)

Hluk

Ke zlepšení hlukové situace nedojde,
pokud PZKO nebude mít vliv na snížení
dopravy.

Jednou z příčin špatného stavu
zeleně a stanovišť je i vysoká imisní
zátěž (eutrofizace, acidifikace, ozon,
zatížení pevnými látkami).
Budování dopravní infrastruktury
vede k záboru biotopů, narušování
integrity ZCHÚ a záboru jejich
předmětů ochrany.
Krajinný ráz je ovlivňován např.
dopravními stavbami.
Doly, haldy a průmyslové areály jsou
často ekologickou zátěží, mj. mohou
být zdrojem prachu. Současně jsou
mnohdy obývány ohroženými
a zvláště chráněnými druhy
živočichů.
Obchvat, nebo převedení dopravy do
jiné části města je pouze přemístění
problému jinam.

Existuje předpoklad nárůstu intenzity
dopravy spolu s ekonomickým vývojem
a dobudováním dopravních cest.
Kulturní
památky

Zajištění ochrany a financování obnovy
kulturních památek
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Negativní účinky znečištění ovzduší
se týkají zejména konstrukčních
prvků či uměleckých děl a staveb
z materiálů reagujících s chemickými
sloučeninami obsaženými v emisích
(sloučeniny síry, sloučeniny dusíku,
chloridy, oxid uhličitý a ozón)
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D.

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

V tabulce níže jsou na základě informací z kap. C.3. a C.4. oznámení uvedena témata životního prostředí a možná rizika, respektive
příležitosti plynoucí z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek vzhledem ke specifickým
problémům, souvisejícím s kvalitou a ochranou ovzduší. Tímto způsobem je zpracovatelem Oznámení navržen rozsah posouzení.
V dalším postupu by mělo být zaměřeno na vyloučení či omezení rizik a posílení příležitostí souvisejících s Programem:
Tabulka č. 3: Specifické problémy životního prostředí a jejich možná opatření
Téma
Ovzduší

Specifické problémy

Rizika a příležitosti plynoucí z PZKO

Plošné překračování
imisních limitů
suspendovaných částic
PM10, PM2,5 a
benzo(a)pyrenu na
většině území
aglomerace.

Příležitosti:
1) Plošné zlepšení kvality ovzduší vlivem
snížení emisí z individuálního vytápění
domácností.
2) Plošné snížení emisí a koncentrací NOx
a PM, včetně sekundárního aerosolu,
opatřeními pro omezení individuální
automobilové dopravy ve městech.
3) Lokální snížení imisních koncentrací
PM v závětří velkých hutních podniků
stanovením územních emisních stropů.
Rizika: -
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Možná opatření ke zmírnění rizik,
respektive posílení využití příležitostí

Návrh analýz v dalším
postupu SEA

Soustředit opatření na hlavní priority
ochrany ovzduší v aglomeraci:
1) Omezit příspěvek znečištění
působený dálkovým transportem PM a B
(a)P z Polska a z části Moravské brány za
hranicí aglomerace.
2) Snížit emise z individuálního vytápění
domácností na ploše aglomerace,
dopravy a významných vyjmenovaných
zdrojů.
Eliminovat rizika plynoucí z rozmělnění
aktivit do mnoha oblastí, tzn. soustředit
se na ta opatření, která představují
významný potenciál pro zlepšení kvality
ovzduší.

1) Posouzení
vyváženosti navržených
opatření z hlediska
hlavních priorit ochrany
ovzduší v aglomeraci.
2) Posouzení, zda jsou
navržená opatření
dostatečně konkrétní,
aby mohla být účinná.
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Nárůst imisních
koncentrací
benzo(a)pyrenu na
Karvinsku.

Příležitosti:
1) Snížení imisních koncentrací B (a)P
v okrese Karviná vlivem snížení emisí
z individuálního vytápění domácností.
Rizika:
Zvýšení zdravotních rizik v důsledku
nedostatečné účinnosti navržených
opatření (pokračující nárůst imisních
koncentrací B (a)P).

Soustředit aktivity směrem k hlavním
prioritám:
1) Omezit příspěvek B (a)P působený
dálkovým transportem z Polska.
2) Snížit emise z individuálního vytápění
domácností na Karvinsku.

Zdraví

Střední délka života je
dlouhodobě kratší
a standardizovaná
úmrtnost dlouhodobě
vyšší, než má Česká
republika. Mezi ČR
a aglomerací
Ova/Ka/FM jsou
významné rozdíly.

Rizika:
Pravděpodobný vliv kvality ovzduší,
zejména koncentrací aerosolových částic
a benzo(a) pyrenu spolu s faktory
provázejícími životní styl, profesi
a sociální podmínky.

Je nutné respektovat závěry vědeckých
studií, které již proběhly na území MSK.
Včetně přímého pozitivního ovlivňování
zdraví.

Využití studií (při
zpracovávání PZKO)
o zdraví, které již
proběhly v projektu
Silesia a Ostrava
k formulaci opatření
vedoucích ke zlepšení
ovzduší a veřejného
zdraví.

Změny
klimatu

Snižování emisí
skleníkových plynů
v sektorech výroby
železa a oceli,
energetiky, a dopravy

Realizací opatření ke zlepšení kvality
ovzduší v daných sektorech lze
předpokládat také snížení emisí
skleníkových plynů

-

Identifikace opatření,
které mohou přispět ke
snížení emisí
skleníkových plynů

Půda

Acidifikace půd je
primárně dána
přírodními
podmínkami,

Lze předpokládat všestranně pozitivní vliv
koncepce.

-

-
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atmosférická depozice
antropogenních emisí
však může přispět
k negativním dopadům
na ekosystémy
a hospodaření
s půdou.

Voda

Odpady

Vysoké rozlohy
brownfields a starých
ekologických zátěží
a pozůstatků důlní
činnosti.
Eutrofizace vod.
Atmosférické emise
nejsou primární
příčinou, nicméně
mohou přispět k vnosu
nutrientů (zejména
dusíku) do vod.

Problém: rostoucí
množství odpadů
z průmyslu
Vzhledem
k významnému
zastoupení průmyslu
v aglomeraci
Ostrava/Karviná/FrýdekMístek se jedná
o zásadní problém pro
celou aglomeraci.

Prašnost s emisemi pevných částic
a potenciálně i toxických látek

Sanace starých ekologických zátěží,
znovuvyužití ploch brownfields, údržba
a úklid zpevněných ploch.

-

Lze předpokládat pozitivní vliv koncepce.
Redukce emisí bude mít vždy pozitivní vliv.

-

-

Rizika: Přesunutí problému z oblasti
ochrany ovzduší do oblasti odpadů.

Opatření mimo rámec PZKO: Posílit
strategická opatření zaměřená na výzkum
a vývoj ekonomicky výhodných způsobů
materiálového využití průmyslových
odprašků a vedlejších energetických
produktů.

-

Konkrétně se může jednat např. o riziko
plynoucí z opatření BB2 PZKO: Snižování
prašnosti v areálech průmyslových
podniků, pořízení techniky pro omezení
fugitivních emisí.
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Lesní
ekosystémy

Špatný stav lesů

Příležitosti: Snížení imisního
vedoucí ke zlepšení stavu lesů

zatížení

Zábory a fragmentace
lesní půdy

Rizika: Dopravní stavby (např. silniční
a železniční stavby)

Opatření na úrovni územního plánování
a projektu (optimalizace trasy a řešení)

k nejvýznamnějšímu
zlepšení imisní situace ve
vztahu k lesním
ekosystémům. Návrh
opatření pro eliminaci
a zmírnění negativních
a posílení pozitivních
vlivů.

Příležitosti: Zalesňování zemědělské půdy.

Příroda
a krajina

Špatný stav městské
zeleně

Příležitosti: Snížení imisního zatížení

-

Degradace citlivých
stanovišť vlivem
imisního zatížení

Příležitosti: Snížení imisního zatížení

-

Ubývání zeleně,
přírodních stanovišť
a ohrožených druhů

Rizika: Dopravní stavby (silniční a
železniční stavby, tramvajové tratě,
parkoviště, cyklostezky). Zateplování
budov (ptáci, netopýři). Využití brownfields
(možná přítomnost ohrožených druhů)

Opatření na úrovni územního plánování
a projektu (optimalizace trasy a řešení).

Příležitosti: Výsadba zeleně, vegetačních
prvků
Integrita a stav ZCHÚ
a lokalit Natura 2000
a jejich předmětů
ochrany

Rizika: Dopravní stavby (silniční
a železniční stavby, parkoviště,
cyklostezky).
Příležitosti: Snížení imisního zatížení,
zlepšení stavu biotopů ovlivněných
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Kvalitativní vyhodnocení
rizik a přínosů strategie.
Indikace oblasti, kde
dojde

Opatření ke zmírnění negativních vlivů
silniční infrastruktury
Opatření na projektové úrovni při izolaci
budov
Opatření na úrovni územního plánování
a projektu (optimalizace trasy a řešení).
Respektování integrity ZCHÚ a nároků
předmětů ochrany při realizaci opatření.

Identifikace relevantních
cílů a opatření,
kvalitativní vyhodnocení
rizik a přínosů, indikace
oblastí (typů krajiny)
s největším
pravděpodobným
pozitivním i negativním
dopadem. Návrh
opatření pro eliminaci
a zmírnění negativních
a posílení pozitivních
vlivů.
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eutrofizací, acidifikací a ozónem

Kulturní
památky

Narušování krajinného
rázu výraznými
stavbami

Rizika: Dopravní stavby (např. silniční
a železniční stavby)

Opatření ke zmírnění negativních vlivů
silniční infrastruktury zejm. na projektové
úrovni (volba trasy a provedení,
doprovodná zeleň).

Pozůstatky po těžbě
a zpracování nerostných
surovin (doly, haldy,
průmyslové areály…)

Rizika: Rekultivace odvalů a regenerace
brownfields může být spojena s likvidací
biotopu ohrožených druhů.

Individuální posuzování optimálního
způsobu rekultivace, upřednostnění
samovolného vývoje tam, kde je to
možné, respektování ekologických nároků
zjištěných významných druhů.

Vliv atmosférické
depozice na památkové
objekty

Lze předpokládat pozitivní vliv koncepce.
Redukce emisí bude mít vždy pozitivní vliv.

Příležitosti: Přírodní rekultivace
a ponechání samovolnému vývoji.
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E.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

E.1.

VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
V této fázi nelze specifikovat možné vlivy PZKO přesahující hranice České
republiky. Vzhledem k charakteru a předpokládanému obsahu PZKO jsou však
negativní vlivy na životní prostředí mimo území ČR málo pravděpodobné.
Přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví mohou nastat v případě
konkrétních projektů – v takovém případě budou předmětem posouzení vlivů
záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

E.2.

MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ
KONCEPCE

Není přiložena.

E.3.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Nejsou uvedeny.

E.4.

STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Níže uvedená tabulka poskytuje přehled obdržených stanovisek orgánů
ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (zda lze vyloučit významný vliv předmětné koncepce na předměty
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí či
nikoli). Tučně jsou zvýrazněna stanoviska, v nichž orgány ochrany přírody
nevyloučily významný vliv.
Vzhledem k tomu, že některé orgány ochrany přírody svým stanoviskem vliv
nevyloučily, bude SSOO podrobena hodnocení důsledků koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti. Toto hodnocení bude součástí procesu SEA.

47

Tabulka č. 4: Přehled stanovisek orgánů ochrany přírody dle §45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb.
Orgán ochrany přírody

Stanovisko dle §45i

1.

Moravskoslezský kraj, oddělení
ochrany přírody a krajiny

Koncepce může mít významný vliv

2.

MŽP, odbor výkonu státní správy IX
Ostrava

Nelze vyloučit významný vliv

3.

AOPK ČR, Odbor obecné ochrany
přírody a krajiny

Koncepce nemůže mít významný vliv

Stanoviska orgánů ochrany přírody jsou uvedena v Příloze č. 1
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PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE

V Praze, dne

....................................................
Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí
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SEZNAM ZKRATEK
BaP

Benzo(a)pyren

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ČOV

čistírna odpadních vod

EO

ekvivalentní obyvatel

CHKO

chráněná krajinná oblast

LULUCF

(oblast/sektor) využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a
lesnictví (z anglického land use, land use change and forestry)

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

oxidy dusíku

NP

národní park

Ova/Ka/FM

Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky

PM10

suspendované částice o průměru menším než 10 mikronů

PM2,5

suspendované částice o průměru menším než 2,5 mikronů

POP

Perzistentní organické polutanty

PZKO

Program zlepšování kvality ovzduší

SDŽ

Střední délka života

SEA

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí – z anglického
Strategic environmental assessment

SOx

oxidy síry

SÚ

standardizovaná úmrtnost

TZL

tuhé znečišťující látky

ÚAT

unfragmented area with traffic

VOC

těkavé organické látky – z anglického volatile organic
compound

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ŽP

životní prostředí
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1:

Došlá stanoviska jednotlivých orgánů ochrany přírody podle
§45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 –
Technická pomoc financovaná z Fondu
soudržnosti

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky
www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz
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