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3
NA¤ÍZENÍ

Královéhradeckého kraje ã. 3/2004
ze dne 30. 6. 2004

kter˘m se vydává Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí Královéhradeckého kraje 
a Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Královéhradeckého kraje

Rada Královéhradeckého kraje na základû § 6 odst. 6
a § 7 odst. 7 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í) a v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
vydává toto nafiízení kraje:

âl. 1
Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí Králové-

hradeckého kraje a Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Královéhradeckého kraje

Nafiízením se vydává Integrovan˘ krajsk˘ program
sniÏování emisí Královéhradeckého kraje a Krajsk˘ pro-

gram ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Královéhradeckého
kraje uveden˘ v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení.

âl. 2
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Královéhra-
deckého kraje.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner, v. r.
1. námûstek hejtmana kraje
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 4/2004

Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí a Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í 
Královéhradeckého kraje

ÚVOD

Nov˘ Zákon o ochranû ovzdu‰í implementuje pfiedpisy evropské unie v oblasti ochrany ovzdu‰í. Jedná se pfiede-
v‰ím o smûrnici 96/62/EC (Rámcová smûrnice), která definuje základní zásady a vymezuje obecné poÏadavky na hod-
nocení a fiízení kvality ovzdu‰í v ãlensk˘ch státech EU. Evropská unie postupnû pfiejímá jednotlivé protokoly EHK
OSN, které byly pfiijaty v rámci plnûní Úmluvy o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiekraãujícím hranice státÛ. Velmi
v˘znamn˘ je Protokol k omezení acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu, podle kterého je komplexním zpÛso-
bem hodnoceno pÛsobení imisních koncentrací a atmosférické depozice látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í na vegetaci
a ekosystémy s ohledem na kritické koncentrace a kritické zátûÏe.

Evropská unie pfiejala Úmluvu o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiekraãujícím hranice státÛ. V této Úmluvû je
velk˘ dÛraz kladen na poÏadavek sniÏování negativního pÛsobení látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í na materiály a vyãíslo-
vání následn˘ch ekonomick˘ch ‰kod pro spoleãnost.

Nov˘ zákon o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ ã. 86/2002 Sb., ukládá krajÛm, mimo jiné po-
vinnosti, vypracování následujících dokumentÛ:

• Krajsk˘ program sniÏování emisí podle § 6 odst. 5.
• Program zlep‰ování kvality ovzdu‰í podle § 7 odst. 6, 8 v oblastech s jeho zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. Tento pro-

gram se vypracovává pro zneãi‰Èující látky, u kter˘ch jsou pfiekraãovány imisní limity a meze tolerance, v pfiípadû
troposférického ozonu cílové imisní limity.

• Krajsk˘ regulaãní fiád podle § 8 odst. 5.

Pro území, ve kterém imisní koncentrace pfiekraãují imisní limity, ale nepfiekraãují meze tolerance, mÛÏe orgán
kraje vypracovat:

• Program zlep‰ování kvality ovzdu‰í podle § 7 odst. 6, kter˘ nepodléhá schválení ministerstva

V‰echny programy dále uvedené by mûly b˘t dlouhodobû aktualizovány – v souladu s poÏadavky na jejich kon-
trolu. Bude provádûno porovnání emisních stropÛ s plánovan˘mi a v jednotliv˘ch letech dosahovan˘mi emisemi
(skuteãností) a konfrontovány s imisní situací v dané oblasti danou mûfien˘mi i modelovan˘mi hodnotami zneãi‰Èují-
cích látek.

Zpracování emisních i imisních dat je v následující práci na „Programech“ územnû stále ãlenûno na „b˘valé“
okresy a nikoli na území obcí s roz‰ífienou pÛsobností.
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âást A Základní údaje o kraji

A.1. Struãná územní charakteristika kraje, geografické a klimatické údaje

A.1.1. POPIS KRAJE A HLAVNÍ GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
(Zdroj: Návrh Programu rozvoje Královéhradeckého kraje)

Královéhradeck˘ kraj byl vytvofien ke dni 1. ledna 2000 ústavním zákonem ã. 347/1997 Sb., o vytvofiení vy‰‰ích
územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû ústavního zákona âeské národní rady ã. 1/1993 Sb., Ústava âeské repub-
liky.Tím do‰lo k naplnûní ãlánku 99 ústavního zákona ã. 1/1993 Sb., Ústava âeské republiky, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ.

Kraj se rozkládá v severov˘chodní ãásti âech. Mezistátní hranice s Polskem na severu a v˘chodû území tvofií cca
40 % celkové hranice kraje. Sousedství s Polskem se v˘znamnû promítá nejen do ãilého cestovního ruchu, ale v po-
slední dobû i do stále sílící spolupráce mezi pfiíhraniãními obcemi. Euroregion Glacensis, kter˘ vznikl jako jeden z euro-
regionÛ pÛsobících na polsko-ãeském pfiíhraniãním území, zahrnuje na ãeské stranû celkem 58 obcí, z nichÏ velkou
vût‰inu tvofií obce Královéhradecka. Souãástí kraje jsou dvû pohraniãní pohofií Krkono‰e a Orlické hory, ale také ve-
lice úrodná Polabská níÏina. V Krkono‰ích se nachází nejvy‰‰í hora v âeské republice a zároveÀ nejvy‰‰í bod kraje –
SnûÏka (1 602 m n. m.). NejníÏe poloÏen˘m místem je hladina Labe v místû, kde opou‰tí území okresu Hradec Králové.

Královéhradeck˘ kraj má z hlediska základních velikostních charakteristik (rozloha a poãet obyvatel) prÛmûrné
aÏ mírnû podprÛmûrné parametry v rámci souboru novû vymezen˘ch vy‰‰ích územnû správních celkÛ – krajÛ. Popu-
laãní velikostí se Královéhradeck˘ kraj fiadí na 10. místo mezi 14 VÚSC (cca 500 tis. obyv.) a rozlohou na 9. místo
(cca 4 758 km2). Hustota zalidnûní kraje nedosahuje republikového prÛmûru (KHk – 116 obyv. na 1 km2).

Královéhradeck˘ kraj byl podle nomenklatury územních statistick˘ch jednotek EU – NUTS vymezen Usnese-
ním vlády âR ã. 707 ze dne 28. 11. 1998 jako souãást NUTS 2 Severov˘chod, která se skládá ze tfií krajÛ – Králové-
hradeckého, Pardubického a Libereckého. Na úrovni NUTS 2 patfií region Severov˘chod jak rozlohou, tak i poãtem
obyvatel k nejvût‰ím v republice.

Z pohledu poãtu a v˘znamu pfiírodních a kulturních hodnot patfií Královéhradeck˘ kraj mezi nejbohat‰í v âeské
republice. Z pfiírodního hlediska nejcennûj‰í je Národní park Krkono‰e, kter˘ na území kraje zasahuje dvûma tfieti-
nami své v˘mûry a kde se nacházejí i nejcennûj‰í lokality parku vãetnû nejvy‰‰í hory âeské republiky – SnûÏky. Dále
jsou to Chránûné krajinné oblasti Broumovsko a Orlické hory, které se na území kraje rozkládají témûfi celou svojí
rozlohou, a malá ãást CHKO âesk˘ ráj. Na území kraje je rovnûÏ vysoká koncentrace maloplo‰n˘ch chránûn˘ch úze-
mí (pfiírodní rezervace a pfiírodní památky).

Z hospodáfiského a ekonomického hlediska lze Královéhradeck˘ kraj charakterizovat jako kraj zemûdûlsko-prÛ-
myslov .̆V severov˘chodní hornaté ãásti kraje s ménû pfiízniv˘mi podmínkami pro zemûdûlství je rozvinut zpracova-
telsk ,̆ pfiedev‰ím textilní prÛmysl, kter˘ je soustfiedûn do vût‰ího poãtu men‰ích mûst v podhÛfií. Rozvinut˘ cestovní
ruch v horsk˘ch oblastech je dÛleÏit˘m pfiínosem do ekonomiky nejen kraje, ale i celé republiky.

Královéhradeck˘ kraj se do konce roku 2002 administrativnû ãlenil na 5 okresÛ (Hradec Králové, Jiãín, Náchod,
Rychnov nad KnûÏnou a Trutnov), od 1. ledna 2003 na 36 spádov˘ch obvodÛ povûfien˘ch úfiadÛ, které zahrnují cel-
kem 448 obcí.

RÛznorodost jednotliv˘ch okresÛ
Královéhradeck˘ kraj zahrnuje území pûti b˘val˘ch okresÛ: Hradec Králové, Jiãín, Náchod, Rychnov nad KnûÏ-

nou a Trutnov. V souãasnosti se v nûm nachází celkem 448 obcí, z toho 1 statutární mûsto a 42 mûst. Ve mûstech Ïije
69 % v‰ech obyvatel kraje, pfiiãemÏ mûsta netvofií ani desetinu z celkového poãtu obcí.

Jednotlivé regiony b˘val˘ch okresÛ Královéhradeckého kraje mají z hlediska topografického i demografického
znaãnû rozdíln˘ charakter. Sídlo kraje Hradec Králové s cca 100 tis. obyvateli je nejvût‰ím mûstem kraje.
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Tabulka ã. 1 Rozloha a poãet obyvatel v Královéhradeckém kraji (k 31. 12. 2001)

Obrázek ã. 1 Schematická mapa Královéhradeckého kraje s vyznaãením b˘val˘ch okresÛ



Obce s roz‰ífienou pÛsobností

V Královéhradeckém kraji se nachází 15 obcí s roz‰ífienou pÛsobností (ORP):

1 – Jiãín

2 – Nová Paka

3 – Vrchlabí

4 – Trutnov

5 – Broumov

6 – Náchod

7 – Nové mûsto nad Metují

8 – Dobru‰ka

9 – Rychnov nad KnûÏnou

10 – Kostelec nad Orlicí

11 – Jaromûfi

12 – DvÛr Králové nad Labem

13 – Hradec Králové

14 – Nov˘ BydÏov

15 – Hofiice

Obrázek ã. 2 Obce s roz‰ífienou pÛsobností v Královéhradeckém kraji
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Územní ãlenûní Královéhradeckého kraje

Tabulka ã. 2 Povûfiené obce v b˘val˘ch okresech
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âíslo pfied názvem obce je ZUJ (základní územní jednotka).

A.1.2. HLAVNÍ KLIMATICKÉ ÚDAJE
(Zdroj: Koncepce odpadového hospodáfiství na území Královéhradeckého kraje)

Klimatické pomûry na území kraje jsou vcelku konformní s celkov˘mi v˘‰kov˘mi pomûry. NejníÏe poloÏené ãás-
ti území v Polabské níÏinû, v okolí Hradce Králové, náleÏí teplé klimatické oblasti (tepl ,̆ mírnû such˘ okrsek s mír-
nou zimou). PfieváÏná ãást území pak pfiedstavuje mírnû suché, mírnû vlhké aÏ vlhké okrsky i mírnû teplé klimatické
oblasti. PfiedhÛfií Krkono‰ s vût‰inou území vnitrosudetské pánve a Orlick˘ch hor patfií k velmi vlhkému vrchovinné-
mu okrsku mírnû teplé oblasti. K chladné klimatické oblasti náleÏí vy‰‰í ãásti Krkono‰ a hfieben Orlick˘ch hor.

PrÛmûrné roãní úhrny sráÏek se pohybují od hodnot okolo 500 aÏ 600 mm v údolí Labe aÏ do hodnot vy‰‰ích neÏ
1400 mm na hfiebenech Krkono‰. PrÛmûrné roãní teploty se pohybují v rozmezí 7–8 °C na vût‰inû území aÏ po 0–2 °C
na krkono‰sk˘ch vrcholech.

A.2. Struãn˘ popis demografického v˘voje, údaje o poãtech obyvatel a sídelní struktufie

A.2.1. OBYVATELSTVO
(Zdroj: Návrh Programu rozvoje Královéhradeckého kraje)

K 1. 1. 2000 dosáhl poãet obyvatel v kraji 551 651, k 31. 12. 2000 – 550 780.
Charakteristick˘m znakem populaãního v˘voje Královéhradeckého kraje byla v posledních 30 letech jeho ne-

rovnomûrnost. V 70. letech se poãet obyvatel hlavnû díky vysok˘m pfiirozen˘m pfiírÛstkÛm rychle zvy‰oval (v období
1970–1981 cca o 20 tisíc lidí), v 80. letech obyvatelstva kraje naopak mírnû ub˘valo.V posledním desetiletí poãet oby-
vatel kraje fakticky stagnoval. Úbytek obyvatel pfiirozenou v˘mûnou, kter˘ byl na úrovni kraje ve shodû s celore-
publikov˘m trendem vykazován od r. 1994, byl v letech 1991–1999 témûfi kompenzován migraãními pfiírÛstky, a tak
byl celkov˘ úbytek obyvatel kraje ve sledovaném období velmi nízk .̆

Z hlediska celkové mûny obyvatelstva, která je v˘sledkem pfiirozeného a migraãního pohybu, se vût‰ina populaã-
nû rÛstov˘ch mikroregionÛ koncentruje do v˘chodní poloviny kraje. Na druhou stranu nejvíce je depopulací zasaÏena
v˘chodní ãást okresu Jiãín (Kopidlnsko a Sobotecko) a mikroregiony v jihov˘chodní ãásti okresu Rychnov n/K (Opo-
ãno, Vamberk, T̆ ni‰tû n/O).

Vûková struktura je v˘sledkem pfiedchozí úrovnû demografick˘ch procesÛ a zároveÀ pfiedstavuje základ budou-
cího demografického v˘voje. Prognóza v˘voje vûkové struktury ãeské populace je velmi nepfiíznivá. V souvislosti
s prudk˘m sníÏením porodnosti po r. 1989 a zejména s pfiechodem siln˘ch pováleãn˘ch roãníkÛ do postproduktivní-
ho vûku po r. 2005 dojde i pfii nezmûnûné úmrtnosti k rychlému stárnutí populace. Ekonomické zatíÏení obyvatel
v produktivním vûku spojené s tímto v˘vojem, které je v souãasné dobû zeslabeno vstupem siln˘ch roãníkÛ ze 70. let
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na pracovní trh, se po r. 2005 zaãne rychle zvy‰ovat. Pfiedpokládané nepfiíznivé zmûny vûkové struktury obyvatelstva,
jejichÏ dynamika nemá v dosavadním demografickém v˘voji obdoby, budou vyÏadovat fie‰ení celé fiady praktick˘ch
a v fiadû pfiípadÛ i politicky citliv˘ch problémÛ (zmûna dÛchodového systému, koncepce migraãní politiky státu atd.).

Podle indexu stáfií populace, kter˘ vyjadfiuje pomûr postproduktivní (60 let) a pfiedproduktivní sloÏky (0–15 let),
se Královéhradeck˘ kraj fiadí mezi pûtici krajÛ s nejhor‰í vûkovou strukturou v âR, ve kter˘ch pfiipadá na 100 oby-
vatel v pfiedproduktivním vûku více jak 110 osob v dÛchodovém vûku.

Tabulka ã. 3 Míra nezamûstnanosti v % (stav k 31. 12. jednotliv˘ch rokÛ a 2001)

A.3. Struãn˘ popis celkového stavu Ïivotního prostfiedí
(Zdroj: Návrh Programu rozvoje Královéhradeckého kraje)

A.3.1. KRAJINA A P¤ÍRODA

Kvalita Ïivotního prostfiedí je do znaãné míry ovlivnûna pfiírodními a geografick˘mi pomûry, hospodáfisk˘m vy-
uÏitím území a sídelní strukturou. Královéhradeck˘ kraj v rámci celorepublikového srovnání zahrnuje Ïivotní prostfie-
dí vysoké úrovnû (podhÛfií Orlick˘ch hor a Krkono‰), prostfiedí vyhovující i prostfiedí naru‰ené (hfiebenové partie hor
a ãásti Polabí). Pro území jsou typické sektorovû platné ekologické problémy a dále se projevují i regionální problémy.

A.3.2. CHRÁNùNÁ ÚZEMÍ

V Královéhradeckém kraji se nachází celá fiada území nebo lokalit mimofiádné pfiírodní hodnoty, coÏ se promítá
jak do rozsahu tak i poãtu chránûn˘ch území v fie‰eném území. Z pfiírodního hlediska nejcennûj‰í oblasti se nachází
v severní, resp. severov˘chodní ãásti kraje, kde je Národní park Krkono‰e a dvû Chránûné krajinné oblasti (Brou-
movsko, Orlické hory). Národní park zasahuje na území kraje svojí vût‰í ãástí (cca 2/3 své v˘mûry), ve které se nachází
i nejcennûj‰í pfiírodní lokality parku, vãetnû nejvy‰‰í hory v âR – SnûÏky. CHKO Broumovsko a Orlické hory se roz-
kládají témûfi celou svojí rozlohou na území kraje. V okrese Jiãín zasahuje na území kraje je‰tû CHKO âesk˘ ráj.
Chránûné území âeského ráje vyplÀuje v okrese Jiãín pouze nevelké území severnû od Sobotky, nicménû pfiírodnû
cenné území s vysokou krajinnou hodnotou se nachází v ‰ir‰ím zázemí samotné CHKO. To je patrné z relativnû vy-
soké koncentrace maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území (pfiírodní rezervace a pfiírodní památky) v celé severní ãásti okre-
su Jiãín. Vy‰‰í koncentrace maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území indikující míru pfiírodních hodnot v krajinû jsou rovnûÏ
v jihov˘chodním zázemí Hradce Králové (mikroregion Tfiebechovice pod Orebem) a dále v povodí Orlice a na úze-
mí CHKO Orlické hory v okrese Rychnov n/K. Pfiírodnû nejhodnotnûj‰ích maloplo‰n˘ch území (Národní pfiírodní re-
zervace a památky) je na území kraje celkem 5: Trãkov, Bukaãka, Adr‰pa‰sko-teplické skály, Broumovské stûny, Ba-
biããino údolí.
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A.3.3. VODA

Území kraje disponuje vysok˘m potenciálem zdrojÛ podzemních a povrchov˘ch vod. Ochrana v˘jimeãn˘ch zdro-
jÛ vod je fie‰ena vymezením Chránûn˘ch oblastí pfiirozené akumulace vod. Kromû CHOPAV jsou vyuÏívané zdroje
podzemních a povrchov˘ch vod chránûny v reÏimu ochrann˘ch pásem.

V minul˘ch desetiletích do‰lo k lokálním kontaminacím podzemních vod (prÛmyslové a zemûdûlské podniky, osíd-
lení), tak i k plo‰nému zneãi‰tûní dusíkat˘mi látkami ze zemûdûlství a imisí. I kdyÏ jiÏ nûkolik let dochází k odstraÀování
ekologick˘ch zátûÏí, sanaci skládek a sniÏování dávek hnojiv (v prÛmûru aÏ o 70 % oproti stavu v roce 1986), lze celkovû
na základû v˘vojov˘ch trendÛ jakosti vod pfiedpokládat,Ïe díky akumulaci zneãi‰tûní v pÛdû a horninovém prostfiedí a je-
ho postupnému uvolÀování bude je‰tû fiadu let trvat stagnace nebo i vzrÛstající trend zneãi‰tûní podzemních vod.

V˘znamné zdroje povrchov˘ch vod jsou vázány na pramenní oblasti v horsk˘ch a podhorsk˘ch partiích v sever-
ní aÏ v˘chodní ãásti okresu.Témûfi celé území kraje náleÏí do povodí Labe, okrajová ãást Broumovského v˘bûÏku ná-
leÏí k povodí Odry. Jakost vody v tocích srovnatelná s ostatním územím âeské republiky.

A.3.4. OVZDU·Í

Mûrné emise ze stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í jsou v Královéhradeckém kraji ve srovnání s âR pod-
prÛmûrné, a to u v‰ech sledovan˘ch látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í.

Emise zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í se od roku 1990 do roku 1999 v˘raznû sníÏily, zejména v prvních letech to-
hoto období, kdy bylo intenzívnû realizováno odstraÀování nebo úpravy zdrojÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í.V roce 1999 jiÏ byl
oproti roku 1998 zaznamenán mírn˘ vzrÛst emisí tuh˘ch látek, oxidu uhelnatého a organick˘ch látek.

Ovzdu‰í v regionu je ovlivÀováno i zdroji externími (elektrárny Chvaletice a Opatovice). Vzhledem k ekologiza-
ci tûchto zdrojÛ (odsífiení) se plo‰né zneãi‰tûní ovzdu‰í sníÏilo. Naopak v centrech mûst s chybûjícími obchvaty a stou-
pající intenzitou automobilové dopravy stoupají koncentrace oxidÛ dusíku.

A.3.5. PÒDA

V severní a v˘chodní horské partii a v podhÛfií jsou zemûdûlské pÛdy s podprÛmûrnou produkcí, naopak stfied
a jihozápad (ãást okresÛ Náchod, Hradec Králové a Jiãín) se vyznaãují nadprÛmûrnou aÏ v˘raznû nadprÛmûrnou ze-
mûdûlskou produkcí pÛd. Produkãní potenciál lesních pÛd je prakticky opaãn˘ (na horách a v podhÛfií vysok ,̆ vyjma
extrémních poloh).

PÛda je vystavena fiadû negativních vlivÛ.V rámci kraje se vyskytují lokálnû silnû okyselené pÛdy vlivem atmosfé-
rické depozice (pohraniãní horská pásma, okolí Hradce Králové). TûÏ‰í hospodáfisky obdûlávané pÛdy jsou v podor-
niãí nadmíru zhutnûny. Na strmûj‰ích svazích dochází k v˘razné vodní erozi pÛd, zaná‰ejících a zneãi‰Èujících vodní
nádrÏe a toky. Co se t˘ká umûlého pfiihnojování pÛd a aplikace cizorod˘ch pfiípravkÛ, mírnû vzrostla od roku 1993
spotfieba pesticidÛ, spotfieba Ïivin NPK v prÛmyslov˘ch hnojivech klesla od roku 1986 o 70 %.

A.3.6. ODPADY

Podle celorepublikové statistiky byl dokumentován v˘razn˘ nárÛst mnoÏství produkovan˘ch odpadÛ od roku
1996 do roku 1997 (z 52 mil. tun na 68 mil tun.). Z evidence produkovan˘ch odpadÛ v rámci Královéhradeckého kra-
je v‰ak byl jiÏ v letech 1997–1999 zaznamenán pokles produkce odpadÛ, a to nûkdy aÏ velmi v˘razn .̆

V kaÏdém okrese, kromû okresu Trutnov, jsou evidovány 2 skládky skupiny S III (komunální odpad). Skládky
skupiny S IV (nebezpeãn˘ odpad) jsou v okresech Hradec Králové a Trutnov. Spalovny existují ve v‰ech okresech,
kromû okresu Trutnov.

A.3.7. STARÉ ZÁTùÎE

Na území Královéhradeckého kraje bylo k roku 1999 evidováno 13 star˘ch ekologick˘ch zátûÏí. Nejvíce jich je
evidováno v okrese Trutnov (5), nejménû v okrese Rychnov nad KnûÏnou (1).
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A.3.8. HLUK

Hluk náleÏí mezi velmi v˘znamné negativní civilizaãní faktory. Základní ãlenûní zdrojÛ hluku je na stacionární
a mobilní zdroje hluku.Velmi v˘znamn˘m zdrojem hluku je obecnû silniãní doprava. ÚroveÀ zátûÏe je dána kromû ji-
ného skladbou a intenzitou provozu na pfiíslu‰né komunikaci, uspofiádáním terénu a sklonov˘mi podmínkami.Vzhle-
dem k tomu, Ïe centry vût‰iny mûst procházejí frekventované komunikace, mÛÏe zde hluk z narÛstající dopravy zpÛ-
sobovat problémy. SoubûÏnû s fie‰ením dopravní situace v jednotliv˘ch mûstech se pfiedpokládá i fie‰ení problematiky
hlukové zátûÏe z dopravy.

A.4. Struãn˘ popis ekonomického v˘voje a pfiedpoklady rozvoje území

A.4.1. HOSPODÁ¤SKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE
(Zdroj: Koncepce odpadového hospodáfiství na území Královéhradeckého kraje)

Podle v˘‰e tvorby hrubého domácího produktu (2 231 mil. ECU/1997 = 4,3 % HDP âR; 4 032 ECU/obyv. 1997)
se Královéhradeck˘ kraj fiadí aÏ na 10. místo mezi kraji âR (v mûrném ukazateli na 1 obyvatele 6. místo) a dosahuje
57,9 % prÛmûrné úrovnû EU. Hrubá pfiidaná hodnota produkce se v‰ak reálnû kaÏd˘m rokem zvy‰uje, coÏ je repub-
likov˘ trend (zavádûní modernûj‰ích technologick˘ch postupÛ, orientace na v˘robu a prodej zboÏí s vy‰‰í pfiidanou
hodnotou).

Nejvût‰í podíl na tvorbû hrubé pfiidané hodnoty má zpracovatelsk˘ prÛmysl (35,6 %), jehoÏ podíl od roku 1993
do roku 1997 vzrostl o 4,1 %; dal‰ími v˘znamn˘mi odvûtvími v Královéhradeckém kraji jsou obchod, stavebnictví
a komerãní sluÏby. Stabilní vÛãi celkovému objemu produkce jsou tato odvûtví: zemûdûlství a lesní hospodáfiství, do-
prava, skladování, po‰ty a telekomunikace, vefiejná administrativa, zdravotní, veterinární a sociální ãinnost a ‰kolství.

A.4.1.1. PrÛmysl
(Zdroj: Návrh Programu rozvoje Královéhradeckého kraje)

NejprÛmyslovûj‰ími okresy kraje jsou hornaté okresy v severov˘chodní polovinû kraje (Trutnov, Náchod, Rych-
nov nad KnûÏnou), kde je silné zastoupení prÛmyslové v˘roby do jisté míry tradiãní. PrÛmyslová zamûstnanost dosa-
huje v tûchto okresech 40 aÏ 45 %, pfii zohlednûní pouze evidenãních zamûstnancÛ je je‰tû vy‰‰í (v okrese Náchod
pfies 50 %). PrÛmyslová základna je v tûchto okresech diverzifikována do fiady men‰ích spí‰e lokálních center. Vût‰i-
na stfiedisek kraje s velmi silnû vyvinutou prÛmyslovou funkcí (Vamberk, T̆ ni‰tû, Solnice, Nové Mûsto n/M, Mezi-
mûstí, Úpice, Hostinné) se nachází právû v tûchto okresech. Zamûstnanost v prÛmyslu se ve zb˘vajících okresech
(Hradec Králové, Jiãín) pohybovala zhruba na úrovni prÛmûru âR (zhruba 1/3 zamûstnan˘ch).

Královéhradeck˘ kraj zaujímá v souãasné dobû osmé místo mezi ãtrnácti kraji âR v tvorbû trÏeb z prÛmyslové
ãinnosti, av‰ak tfietí místo mezi kraji v indexu rÛstu tohoto ukazatele za sledované období roku 2000 resp. 1999.

A.4.1.2. Zemûdûlství
Pfiírodní pfiedpoklady pro zemûdûlskou v˘robu jsou v Královéhradeckém kraji velmi diferencované. Velmi dob-

ré pfiedpoklady pro intenzivní zemûdûlskou v˘robu jsou v oblasti âeské tabule, která v hranicích kraje vyplÀuje úze-
mí okresu Hradec Králové, pfieváÏnou ãást okresu Jiãín a ãásteãnû zasahuje také na území okresu Náchod (Jaromûfi-
sko) a Rychnov nad KnûÏnou (v˘chodní ãást okresu). Zb˘vající území kraje (mimo âeskou tabuli) je vyplnûno
z velké ãásti reliéfem typu vrchovin a hornatin kde jsou podmínky pro zemûdûlskou v˘robu v rámci âR podprÛmûr-
né a vhodné spí‰e pro extenzivní typ hospodafiení. Tento typ území pak pokr˘vá zhruba 1/2 rozlohy kraje.

V Královéhradeckém kraji je relativnû vysok˘ (v pfiepoãtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo) poãet ekono-
mick˘ch subjektÛ s pfievaÏující zemûdûlskou v˘robou. Zatímco celkov˘ poãet zemûdûlsk˘ch subjektÛ byl v kraji asi
1,3 ¥ vy‰‰í neÏ na úrovni âR, poãet stejn˘ch subjektÛ se zamûstnanci byl pfii stejném srovnání 4 ¥ vy‰‰í. Pomûrnû vy-
sokou míru podnikavosti v zemûdûlství v kraji potvrzuje nadprÛmûrn˘ poãet samostatnû hospodafiících rolníkÛ. S v˘-
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jimkou okresu Trutnov byl ve v‰ech okresech kraje jejich podíl na ekonomick˘ch subjektech ãinn˘ch v zemûdûlství
nad prÛmûrem âR.

Navzdory celé fiadû problémÛ spojen˘ch s transformací zemûdûlského sektoru lze pfiinejmen‰ím na základû sle-
dovan˘ch ukazatelÛ hovofiit o urãité stabilizaci zemûdûlské v˘roby v kraji.

A.4.1.3. Lesnictví
Celková plocha lesÛ ãiní 146 673 ha, tj. 30,8 % z celkové rozlohy, coÏ je údaj plnû srovnateln˘ s procentuálním za-

stoupením plochy lesÛ v âeské republice (bez mûstsk˘ch oblastí 30,7 %). V následující tabulce jsou uvedeny jednot-
livé kategorie lesÛ a jejich zastoupení v jednotliv˘ch okresech kraje. Z celkové plochy lesÛ tvofií v rámci kraje prÛ-
mûrnû 72,3 % jehliãnaté lesy a 26,2 % listnaté lesy. PrÛmûrná lesnatost se pohybuje okolo 29 %. Lesy v regionu jsou
lokálnû v˘raznû po‰kozeny, a to nejen vlivem imisní zátûÏe z období 70. a 80. let, ale také vlivem nevhodné druhové
a vûkové skladby lesních ekosystémÛ a zpÛsobu hospodafiení v nich. K velkoplo‰nému rozpadu lesních ekosystémÛ
do‰lo zejména v Orlick˘ch horách a Krkono‰ích. Lokálnû mÛÏe zpÛsobit ‰kody na lesích i zvûfi, vyskytující se lokálnû
i v pfiíli‰ vysok˘ch stavech, neúnosn˘ch pro lesní porost.

A.4.1.4. Dopravní obsluÏnost na území Královéhradeckého kraje
(Zdroj: Koncepce odpadového hospodáfiství na území Královéhradeckého kraje)

Královéhradeck˘ kraj má nedostateãné pfiipojení na evropskou komunikaãní síÈ – chybí dálniãní pfiipojení na
sousední regiony; síÈ existujících silnic obsahuje fiadu pfietíÏen˘ch úsekÛ a jako celek vyÏaduje nutnou modernizaci.
Zásadní v˘znam pro kraj má dobudování D11 do Hradce Králové a plánovaná ãtyfiproudová rychlostní silnice R35
(Nûmecko – Liberec – Hradec Králové – Olomouc), která prochází napfiíã cel˘m územím ve smûru severozápad – v˘-
chod.

Îelezniãní síÈ Královéhradeckého kraje se vyznaãuje velk˘m mnoÏstvím regionálních tratí. NejdÛleÏitûj‰ími Ïe-
lezniãními uzly jsou Hradec Králové, Jaromûfi a T̆ ni‰tû nad Orlicí, pfies které vedou regionálnû nejv˘znamnûj‰í tratû
ve smûru Praha – Liberec – Letohrad.Vodní doprava není prozatím v regionu vyuÏívána, protoÏe „vodní pátefi regio-
nu“ – fieka Labe je splavnûna pouze do Chvaletic. Ani v budoucnu se nepoãítá s uzpÛsobením Labe pro vodní do-
pravu zasahujícím do Královéhradeckého kraje, av‰ak prodlouÏení splavnosti Labe do Pardubic umoÏní v kombina-
ci s jinou dopravou vyuÏívat v budoucnu více tento druh dopravy.

Na území kraje se nachází celkem 8 vefiejn˘ch leti‰È, Ïádné v‰ak nemá mezinárodním statut. Leti‰tû tohoto typu
se nachází v nedalek˘ch Pardubicích cca 20 km od Hradce Králové.

A.5. Cíle programÛ a souvislosti

Základním cílem je vypracování strategického materiálu, kter˘ bude pouÏíván Radou Královéhradeckého kraje
pro rozhodování v oblasti ochrany ovzdu‰í. Ústfiední my‰lenkou je pak trvale udrÏiteln˘ rozvoj, kter˘ je nutno chápat
jako sladûní ekonomick˘ch, sociálních a environmentálních poÏadavkÛ ve v˘vojovém procesu, kdy jsou sladûny po-
tfieby pfiítomnosti bez oslabení moÏnosti budoucích generací naplÀovat vlastní potfieby.

Návrh strategie udrÏitelného rozvoje âeské republiky vychází z rozboru a identifikace základních pfiíãin a kofie-
nÛ dosavadního rozvoje v národních i mezinárodních souvislostech. Konstatuje, Ïe globální vyuÏívání Ïivotního pro-
stfiedí Zemû roste v souãasnosti ve svûtû neudrÏiteln˘m tempem a s nevratn˘mi následky a v koneãném dÛsledku
ohroÏuje pfieÏití lidstva (State of the World 2002). Globální krize Ïivotního prostfiedí je pfiitom povaÏována pfiedev‰ím
za globální krizi politickou, protoÏe svûdãí o nedostatku vÛle vût‰iny politikÛ ke skuteãn˘m zmûnám.

Dosavadní neudrÏitelnost ekonomického rozvoje vypl˘vá pfiedev‰ím z rozporu mezi ekonomick˘m a pfiírodním
systémem. Pfies svou vysokou sofistikovanost moderní prÛmyslov˘ ekonomick˘ systém Ïije z nenahraditelného pfií-
rodního kapitálu (toleranãní meze pfiírody, fosilní paliva, lidská podstata). PfiibliÏnû 20 % obyvatel svûta, ktefií Ïijí
v ekonomicky rozvinut˘ch zemích, spotfiebovává 80 % v‰ech svûtov˘ch zdrojÛ. Pfiitom na vytvofiení mnoÏství uhlí,
které je celosvûtovû spotfiebováno za jeden rok, pfiíroda potfiebovala milion let a v pfiípadû celoroãní spotfieby ropy
dokonce nûkolik milionÛ let.
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Pokud jde o âeskou republiku, po listopadu 1989 se zapojila do budování trÏní ekonomiky, pfiiãemÏ opakovala
vût‰inu chyb vyspûl˘ch trÏních ekonomik a pfiidala k nim chyby nové.

Návrh strategie udrÏitelného rozvoje âR podává obecnou vizi trvale udrÏitelné spoleãnosti a náãrt celosvûtové
strategie udrÏitelnosti. Vize je pfiedstavou o „udrÏitelném“ zpÛsobu Ïivota v blízké ãi vzdálenûj‰í budoucnosti, která
není pfiesnû ãasovû vymezena, je zaloÏena na vnímání souãasného stavu a vnitfiní potfiebû hledat zmûnu k lep‰ímu.

Hlavní strategické cíle pro dosaÏení udrÏitelnosti v âR:

V‰echny dále vymezené strategické cíle je nezbytné chápat ve vzájemné provázanosti a podmínûnosti a opatfiení
k jejich realizaci je tfieba ãinit soubûÏnû. Jejich horizont pfiedstavuje 10 – 15 let.
• trval˘ sociální a ekonomick˘ rozvoj, kter˘ zabezpeãí nezbytné potfieby (zejména vzdûlávání, ochranu lidského

zdraví a základní zabezpeãení) v‰ech obyvatel a kter˘ bude zaloÏen na nové hospodáfisko-politické strategii od-
dûlování ekonomického rÛstu od dopadÛ na Ïivotní prostfiedí a na pfiizpÛsobování ekonomick˘ch procesÛ potfie-
bám zachování ãi obnovy zdrav˘ch ekosystémÛ,

• integrace aspektÛ Ïivotního prostfiedí do ekonomického systému, zachování rozumnû vysoké míry ekonomické
sobûstaãnosti podporou vlastního hospodáfiství pfied zbyteãn˘mi dovozy,

• pfiechod k udrÏitelnému systému hospodafiení s energií, co nejvût‰í podíl recyklace materiálu, preference vyuÏí-
vání obnoviteln˘ch zdrojÛ a ponechání surovin pfií‰tím generacím,

• podpora pfiírodû blízkého hospodafiení v krajinû vãetnû návratu vhodn˘ch ãástí území pfiírodû a obnova základ-
ních Ïivotodárn˘ch funkcí pfiírodních ekosystémÛ,

• zachování a rozvíjení harmonické, plo‰nû úsporné sídelní struktury (s velikostní a funkãní diferenciací odpovída-
jící pfiedev‰ím pfiírodním podmínkám a zdrojÛm v okolí „spádového“ území, s pfiimûfien˘m ekonomick˘m profi-
lem, co nejménû závisl˘m na dálkov˘ch transportech vody, potravin, surovin a energie), zv˘‰ení podílu vefiejné
dopravy, preferování Ïeleznice oproti dopravû silniãní,

• podpora místním Agendám 21, demokratick˘m a participativním formám rozhodování ve spoleãnosti i ve v˘ro-
bû, vãetnû reformy státní správy,

• integrace vzdûlávání, v˘chovy a osvûty k udrÏitelnému rozvoji do spoleãenského systému, obnova celostáního in-
terdisciplinárního vzdûlávání.

Konkrétní informace v kap. B.1.1.

A.6. Schválené zásady spolupráce orgánu kraje s orgány obcí a dal‰ími orgány vefiejné správy

Tato informace je uvedena v Kap. B.1.14.6.
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âást B Îivotní prostfiedí Královéhradeckého kraje

B.1. Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí Královéhradeckého kraje

B.1.1. ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU

Základním cílem programu je úãelné a ekonomicky schÛdné sníÏení emisí produkovan˘ch v kraji, aby jejich v˘-
‰e byla niÏ‰í neÏ je stanoven˘ emisní strop pro rok 2010 pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amo-
niak.

Základní cíle Programu jsou:

• dosaÏení doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, tûkavé organické látky
(VOC) a amoniak v horizontu roku 2010;

• sníÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch jsou pfiekraãovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hod-
not ve stanoven˘ch lhÛtách;

• udrÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u nichÏ nebylo zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ, na dostateãnû nízké
úrovni tak, aby bylo minimalizováno riziko pfiekraãování v budoucnosti;

• omezení emisí prekurzorÛ ozónu tak, aby bylo podpofieno dosaÏení cílov˘ch imisních limitÛ a dlouhodob˘ch
imisních cílÛ.

Vedlej‰í cíle Programu jsou:

• pfiispût k omezování emisí látek ohroÏujících klimatick˘ systém Zemû, zejména oxidu uhliãitého a metanu;
• pfiispût k ‰etrnému nakládání s energiemi a pfiírodními zdroji;
• pfiispût k omezování vzniku odpadÛ.

Doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ pro kraj Královéhradeck ,̆ stejnû jako pro kraje ostatní vychá-
zejí ze stanoven˘ch emisních stropÛ âR a jsou uvedeny v nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb., kter˘m se stanoví závazné
emisní stropy pro nûkteré látky zneãi‰Èující ovzdu‰í, zpÛsob pfiípravy a provádûní emisních inventur a emisních pro-
jekcí, Pfiíloha ã. 2 stanoveny takto (v kt/rok):

Tabulka ã. 4 Stanovené b˘valé emisní stropy v kt/rok pro âeskou republiku pro vybrané zneãi‰Èující látky

Na základû nûkolika kol jednání mezi Evropskou komisí a MÎP âR byly sjednány upravené hodnoty národních
emisních stropÛ pro âR.

Tabulka ã. 5 Platné emisní stropy v kt/rok pro âeskou republiku pro vybrané zneãi‰Èující látky

Doporuãené emisní stropy v kt/rok Královéhradeckého kraje pro vybrané zneãi‰Èující látky, které vycházely z pÛ-
vodního návrhu a byly obsaÏeny v NV ã. 351/2002 Sb.
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Tabulka ã. 6 Doporuãené b˘valé emisní stropy v kt/rok Královéhradeckého kraje pro vybrané zneãi‰Èující látky

Po aktualizovan˘ch emisních bilancích za rok 2000 a 2001 byly navrÏeny nové doporuãené emisní stropy, které jsou
uvedeny v NV ã. 417/2003 Sb. i v návrhu Integrovaného národního programu sniÏování emisí âeské republiky.

Tabulka ã. 7 Platné doporuãené emisní stropy v kt/rok Královéhradeckého kraje pro vybrané zneãi‰Èující látky

Tabulka ã. 8 Imisní limity pro ochranu lidského zdraví jsou uvedeny v Nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb. (Pfiíloha ã. 1),
kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í
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Tabulka ã. 9 Imisní limity pro ochranu ekosystémÛ jsou uvedeny nafiízením vlády ã. 350/2002 Sb.:

Kromû v˘‰e uveden˘ch imisních limitÛ je nafiízením vlády ã. 350/2002 Sb., stanoven depoziãní limit pro pra‰n˘
spad ve v˘‰i 12,5 g/m2 za mûsíc.

Z hlediska problematiky vysok˘ch koncentrací ozonu v pfiízemní vrstvû atmosféry jsou velmi dÛleÏité emise tzv.
prekurzorÛ ozonu, které se podílejí na jeho vzniku. Jedná se o:

Tabulka ã. 10 Prekurzory ozonu

Poznámka: Referenãní metoda pro mûfiení koncentrací oxidÛ dusíku a benzenu je uvedena v pfiíloze ã. 6 k tomuto NV
ã. 350/2002 Sb.

Krajsk˘ program sniÏování emisí není a ani nemÛÏe b˘t izolovan˘m dokumentem a bude koncipován v základ-
ních horizontálních i vertikálních souvislostech.

Nejv˘znamnûj‰í vertikální souvislostí, která pfiímo vypl˘vá ze zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, je vazba
na národní program sniÏování emisí a na místní programy sniÏování emisí. Dal‰í v˘znamnou vertikální souvislostí je
Národní program sniÏování emisí pro stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje, upraven˘ ustanovením § 54, odstavec 7
zákona o ochranû ovzdu‰í.

Nejv˘znamnûj‰í horizontální souvislostí, která pfiímo vypl˘vá ze zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, je vaz-
ba na krajské a místní programy ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í.

Dal‰í horizontální souvislosti:

• Státní politika Ïivotního prostfiedí âR a (pokud existují) obdobné dokumenty na úrovni kraje;
• Státní energetická politika âR a energetické koncepãní a programové dokumenty na úrovni kraje;
• Státní program podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ;
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• Národní program ke zmírnûní zmûny klimatu;
• Strategie regionálního rozvoje âR a dokumenty navazující a odvozené pro krajskou úroveÀ;
• Státní dopravní politika;
• Státní zemûdûlská politika;
• Relevantní územní plány.

Z hlediska legislativních souvislostí je, kromû pochopitelné vazby na zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a je-
ho provádûcí pfiedpisy, v˘znamná vazba na následující zákony:

• zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní;
• zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech;
• zákon ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí;
• zákon ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií;
• zákon ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
• zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;
• zákon ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
vãetnû jejich provádûcích pfiedpisÛ.

Z hlediska mezinárodních souvislostí je v˘znamná, kromû vazby na relevantní politické dokumenty Evropské
unie (6. akãní program, program CAFE – Clean Air for Europe), zejména vazba na Úmluvu EHK OSN o dálkovém
zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiekraãujícím hranice státÛ vãetnû jejích protokolÛ. V˘znamnou souvislostí je dále vazba na
Rámcovou úmluvu OSN o zmûnû klimatu a její („kjótsk˘“) protokol a na Evropskou dopravní politiku (Bílá kniha –
COM/2001/ 370 z 19. 9. 2001).
Pfii tvorbû programu se bude vycházet z následujících základních okruhÛ:

• kvalita ovzdu‰í v souladu s tzv. rámcovou smûrnicí EU o ovzdu‰í;
• ochrana klimatu v souvislosti se závazky pfiijat˘mi v r. 1997 na konferenci v Kjótu;
• úspory energie;
• potenciál pro vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie;
• uplatnûní právních pfiedpisÛ âR a pfiijat˘ch koncepãních dokumentÛ (Státní politika ÎP, Národní rozvojov˘ plán,

Národní program sniÏování emisí, Státní program podpory úspor energie obnoviteln˘ch zdrojÛ);
• platná právní úprava na úseku ochrany ovzdu‰í.

Poznámka: Je patrné, Ïe se celá oblast ochrany ovzdu‰í dynamicky rozvíjí a stále se hledají optimální fie‰ení pro aktua-
lizaci právní úpravy a zejména pro vydání navrhovan˘ch NV, jehoÏ pfiílohou budou materiály, které je‰tû mohou za-
znamenat v rámci schvalování urãité úpravy a pfiípadnû aktualizaci. Jedná se pfiedev‰ím o Integrovan˘ národní pro-
gram sniÏování emisí âeské republiky. Národní program sníÏení emisí tuh˘ch látek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku ze
stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ by mûl b˘t vydán samostatnû jako NV.

B.1.2. V¯CHOZÍ SITUACE – OBRAZ EMISNÍ SITUACE

Hlavní zneãi‰Èující látky
V následujících tabulkách jsou obsaÏeny souhrnné informace o emisní situaci v Královéhradeckém kraji. V nû-

kter˘ch pfiípadech je pouÏito porovnání s obdobnû zpracovan˘mi daty za âeskou republiku. Jedná se o zpracování
oficiálnû pfiedan˘ch dat R1-4 KrÚ, kter˘ tato data obdrÏel od âHMÚ a pfiedal zpracovatelÛm „Programu“. Dal‰ím
zdrojem dat jsou pfiímo internetové stránky âHMÚ, odkud byly staÏeny datu k 22. 8. 2003.

Kromû zpracování souhrnn˘ch emisních dat (makroemisní mûfiítko) byla data zpracována v mikroemisním mû-
fiítku (data za jednotlivé provozovatele zdrojÛ).Ani toto zpracování v‰ak nepfiiná‰í konkrétní odpovûì na otázku v˘-
‰e emisí z jednoho energetického nebo technologického zdroje (konkrétní kotel, nebo technologie).

Z porovnání v˘‰e mûrn˘ch emisí Královéhradeckého kraje s âeskou republikou vypl˘vá, Ïe mûrné emise pro
SO2 a NOX jsou v˘raznû niÏ‰í, neÏ republikov˘ prÛmûr,TZL a CO mají niÏ‰í mûrnou emisi a pro TOC a amoniak jsou
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mûrné emise mírnû nad celostátním prÛmûrem (pro amoniak platí, Ïe byl v tomto pfiípadû bilancován jen ze zdrojÛ
R1 a 2; data âHMÚ).
Pro TZL jsou dominantní skupiny zdrojÛ R3 a R4.
Pro SO2 jsou dominantní skupiny zdrojÛ R1 a R3.
Pro NOX jsou dominantní skupiny zdrojÛ R4 a R1.
Pro CO jsou dominantní skupiny zdrojÛ R4 a R3.
Pro TOC jsou dominantní skupiny zdrojÛ R4 a R3.

Novû navrhované emisní stropy nejsou dodrÏeny u SO2 (malé pfiekroãení) a NOX (v˘znamné pfiekroãení).
Z porovnání emisních dat za roky 2000/2001 vypl˘vá, Ïe v roce 2001 do‰lo ke zv˘‰ení emisí oproti roku 2000 u oxi-

du sifiiãitého o 35 t.
U ostatních hlavních zneãi‰Èujících látek do‰lo v roce 2001 oproti roku 2000 ke sníÏení emisí. Konkrétnû u tuh˘ch

emisí o 142 t, oxidÛ dusíku 139 t, oxidu uhelnatého 1848 t, uhlovodíkÛ 331 t a amoniaku 167 t.
Dal‰í tabulky ukazují na provozovatele s nejvût‰ími absolutními podíly ve v˘‰i emisí.
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Graf ã. 1 Porovnání mnoÏství emisí jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek v letech 2000 a 2001

Z v˘‰e uvedeného grafu a tabulek vypl˘vá, Ïe v roce 2001 do‰lo ke zv˘‰ení emisí oproti roku 2000 u oxidu sifiiãi-
tého o 35 t. Nejvíce se na tomto zv˘‰ení podílely tyto podniky TOP 10 z REZZO 1:

– Cukrovar âeské Mezifiíãí (+139,460 t);
– âEZ a. s. – OJ Elektrárny Pofiíãí – provoz Trutnov (+90,650 t);
– âEZ a. s. – OJ Elektrárny Pofiíãí – provoz DvÛr Králové nad Labem (+46,381 t);
– ESAB Vamberk (+28,679 t);
– SAINT GOBAIN ORSIL s. r. o. (+21,417 t).

Ke sníÏení emisí SO2 do‰lo v podniku VEBA Textilní závody a. s. (–205,660 t) a âEZ a. s. – OJ Elektrárny Pofiíãí
– provoz Náchod (–202,018 t).

U ostatních hlavních zneãi‰Èujících látek do‰lo v roce 2001 oproti roku 2000 ke sníÏení emisí. Konkrétnû u tuh˘ch
emisí o 142 t, oxidÛ dusíku 139 t, oxidu uhelnatého 1848 t, uhlovodíkÛ 331 t a amoniaku 167 t.

Porovnání mnoÏství emisí jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek v letech 
2000 a 2001
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Na sníÏení se podílely u jednotliv˘ch ‰kodlivin pfiedev‰ím tyto podniky TOP 10 REZZO 1:

Tabulka ã. 22 Podniky TOP 10 REZZO 1 s nejvût‰ím sníÏením emisí

Naopak k vût‰ímu zv˘‰ení emisí do‰lo u tûchto podnikÛ TOP 10 REZZO 1:

Tabulka ã. 23 Podniky TOP 10 REZZO 1 s nejvût‰ím zv˘‰ením

Perzistentní organické látky (POPs)
Oproti základním i dal‰ím zneãi‰Èujícím látkám nejsou údaje o emisích POPs provozovateli takfika vÛbec vypl-

Àovány do údajÛ souhrnné provozní evidence. Jejich emise jsou vypoãítávány z provozních údajÛ zdrojÛ zneãi‰Èová-
ní ovzdu‰í (spotfieba paliv, v˘roba) a z pfiíslu‰n˘ch emisních faktorÛ. V souãasné dobû jsou pfiedávány pro modelová-
ní (âHMÚ) a pro mezinárodní v˘kazy sumární emise tfií hlavních skupin látek: PCDD/F (pfiepoãtené na toxick˘
ekvivalent), PCB a PAH. Zlep‰ení stavu evidence emisí pfiinese naplnûní ustanovení § 13 a § 17 zákona ã. 86/2002 Sb.
a souvisejících právních pfiedpisÛ.

Hlavními bodov˘mi zdroji emisí POPs v Královéhradeckém kraji, jsou obalovny Ïiviãn˘ch smûsí (emise jsou vy-
poãítávány pomocí emisních faktorÛ), dále pak procesy zpracování kovÛ a spalovny odpadÛ. S v˘jimkou okresu
Rychnov nad KnûÏnou nemají spalovací bodové zdroje (REZZO 1 a REZZO 2) v˘znamnûj‰í podíl na emisích POPs.
Ve v‰ech okresech mají hlavní podíl na emisích POPs emise z domácích topeni‰È. Podíl jednotliv˘ch kategorií na cel-
kov˘ch emisích POPs v letech 2000 a 2001 je patrn˘ z následujícího grafu.
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Graf ã. 2 Podíl emisí POPs jednotliv˘ch kategorií POPs v Královéhradeckém kraji

Podíl emisí v Královéhradeckém kraji v porovnání s celkov˘mi emisemi v âR prakticky nepfiesahuje prÛmûrné
ukazatele kraje v rámci âR (viz následující tabulka).

Tabulka ã. 24 Porovnání podílu emisí v Královéhradeckém kraji s celkov˘mi emisemi v âR

Emisní situaci (stacionární zdroje) v letech 2000 a 2001 v jednotliv˘ch okresech charakterizují následující tabulky:

Tabulka ã. 25 Emise stacionárních zdrojÛ v okresech Královéhradeckého kraje (r. 2000)
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Tabulka ã. 26 Emise stacionárních zdrojÛ v okresech Královéhradeckého kraje (r. 2001)

Tabulka ã. 27 Podíl emisí POPs stacionárních zdrojÛ v okresech Královéhradeckého kraje (r. 2000)

Tabulka ã. 28 Podíl emisí POPs stacionárních zdrojÛ v okresech Královéhradeckého kraje (r. 2001)

Tabulka ã. 29 Nejvût‰í bodové zdroje POPs
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V˘znamné plo‰né zdroje pfiedstavují domácí topeni‰tû v jednotliv˘ch obcích (REZZO 3). V˘bûrov˘m kritériem
pro hodnocení byla mûrná emise PAH (kg/ha katastrální v˘mûry dle Lexikonu obcí âSÚ). Tabulka ukazuje obce
s poãtem bytÛ nad 500 s nejvy‰‰í mûrnou emisí PAH z vytápûní domácností (REZZO 3).

Tabulka ã. 30 Obce s poãtem bytÛ nad 500 s nejvy‰‰í mûrnou emisí PAH z vytápûní domácností (r. 2000)

Tabulka ã. 31 Obce s poãtem bytÛ nad 500 s nejvy‰‰í mûrnou emisí PAH z vytápûní domácností (r. 2001)
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Prezentované v˘sledky vycházejí z modelového hodnocení skladby vytápûní domácností, spotfieby paliv a vypo-
ãten˘ch emisí podle metodiky âHMÚ. Lokální pfiesnost tohoto modelu je omezena a lze ji ovûfiit napfi. z podkladÛ
Energetické koncepce kraje.

Emise POPs z dopravy nejsou v Královéhradeckém kraji v˘znamné z pohledu podílu na celkov˘ch emisích jed-
notliv˘ch skupin POPs (cca 4–5,5 %). Lokálnû, jak ukazují mûfiení kvality ovzdu‰í na dopravních stanicích AIM, se
mohou podílet na pfiekraãování imisních limitÛ.

TûÏké kovy (TK)
Aktuální emise a mûrné emise tûÏk˘ch kovÛ v Královéhradeckém kraji pro kategorie velk˘ch, stfiedních a mal˘ch

zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í shrnuje následující tabulka.

Tabulka ã. 32 Aktuální emise tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ v Královéhradeckém kraji podle registru REZZO r. 2001
(mûrné emise v g/osoba a g/km2, emisní údaje v kg/rok)

Poznámka: PouÏit˘ poãet obyvatel a plocha kraje dle údajÛ k 31. 12. 2001.

Emise olova z mobilních zdrojÛ jsou minimální vzhledem k distribuci bezolovnatého benzinu od r. 2001. Jako po-
tenciálnû nebezpeãné se jeví emise platinov˘ch kovÛ z katalyzátorÛ v trase v˘fukov˘ch plynÛ, zejména pfii vy‰‰ích
mechanicko-termick˘ch zátûÏích motoru (pfii vy‰‰ích rychlostech jízdy a v˘konech motoru). K emisním zdrojÛm
z provozu motorov˘ch vozidel je dále tfieba poãítat erozi vozovky a zejména odûr pneumatik (zdroje zinku a kadmia)
a rovnûÏ obloÏení brzd a spojky (zdroje mûdi a antimonu) pfii brÏdûní a fiazení rychlostních stupÀÛ. Plynulost dopra-
vy, prÛjezdnost kfiiÏovatek a kvalita vozovek mají podstatn˘ vliv na zmínûné emise kovÛ.

Z porovnání celkov˘ch emisí tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ velk˘ch, stfiedních a mal˘ch podle registrÛ REZZO 1 aÏ 3
vypl˘vá, Ïe v pfiípadû rtuti, olova arsenu a zinku jsou dominantní malé zdroje (z celkov˘ch emisí Hg 56 %, Pb 60 %,
As 53 % a Zn 50 %).

Nejvût‰í zdroje emisí niklu v Královéhradeckém kraji, které fiádovû pfievy‰ují prÛmûr kraje, jsou v kategorii vel-
k˘ch spalovacích zdrojÛ REZZO 1, jak ukazuje následující tabulka.
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Tabulka ã. 33 Nejvût‰í zdroje emisí niklu v Královéhradeckém kraji (REZZO 1, r. 2001)

Nelze ov‰em podceÀovat pfiíspûvek emisí ze zdrojÛ stfiedních a mal˘ch (jak spalovacích, tak technologií) a také
ze zdrojÛ mobilních. Podíly emisí z tûchto zdrojÛ bude tfieba v pfií‰tích letech lépe kvantifikovat, jak to ostatnû vyÏa-
duje nová metodika sbûru dat pro registr emisí REZZO.

Podrobnûj‰í informace k této kapitole jsou uvedeny v samostatn˘ch zprávách uveden˘ch v Pfiílohách:

Pfiíloha A: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury hlavních zneãi‰Èujících látek
Pfiíloha B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs
Pfiíloha C: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury tûÏk˘ch kovÛ

Poznámka: Základní informace o zdrojích zafiazen˘ch pod IPPC je uveden v kapitole B.4.3.
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B.1.3. VZTAH K NÁRODNÍMU PROGRAMU SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

Vztah k Národnímu programu sniÏování emisí je zaji‰tûn naplnûním metodiky vydané MÎP, která byla pfiiprave-
na tak, aby byla kompatibilní s Národním programem z hlediska cílÛ i nástrojÛ/opatfiení a zároveÀ generovala vstupy
pro pfiípravu Národního programu.

Z hlediska ãasového bude vztah mezi národní a krajskou úrovní následující:

• v zákonném termínu (pfiedloÏení vládû do 30. 6. 2003) bude pfiipraven první Integrovan˘ národní program sniÏo-
vání emisí (dále jen „národní program“),

• první návrh „národního programu“ bude zahrnovat v˘stupy z dokonãen˘ch i pfiipravovan˘ch krajsk˘ch progra-
mÛ (minimálnû v˘stupy z analytick˘ch ãástí),

• do 6 mûsícÛ po vyhlá‰ení prvního „národního programu“ bude provedena první aktualizace krajsk˘ch programÛ
(orientaãní termín duben 2004 v závislosti na termínu projednání ve vládû a vydání pfiíslu‰ného nafiízení vlády),

• úãelem první aktualizace krajsk˘ch programÛ bude zohlednûní v˘stupÛ „národního programu“,
• druh˘ „národní program“ bude pfiipraven k 1. 10. 2006 (termín vypl˘vá z poÏadavku pfiíslu‰né smûrnice

ã. 2001/81/EC),
• do 6 mûsícÛ po vyhlá‰ení druhého „národního programu“ bude provedena druhá aktualizace krajsk˘ch pro-

gramÛ (orientaãní termín ãerven 2007 v závislosti na termínu projednání ve vládû a vydání pfiíslu‰ného nafiíze-
ní vlády),

• orientaãní termíny pro aktualizaci krajsk˘ch programÛ budou upfiesnûny v nafiízeních vlády, kter˘mi budou vy-
hlá‰eny „národní programy“,

• v pfiípadû, Ïe z krajsk˘ch programÛ, dokonãen˘ch po 30. 6. 2003, vyplynou skuteãnosti natolik v˘znamné, Ïe bu-
dou vyÏadovat úpravu „národního programu!, bude situace fie‰ena novelizací nafiízení vlády, kter˘m bude první
„národní program“ vyhlá‰en.

V˘‰e uvedené aktualizace krajského programu, provádûné ve vazbû na „národní program“ nevyluãují moÏnost
ãastûj‰í aktualizace krajského programu, pokud se pro ni kraj rozhodne.

Národní program se t˘ká stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (tj. spalovacích zdrojÛ s jmeno-
vit˘m tepeln˘m pfiíkonem 50 MW nebo vy‰‰ím, k nimÏ bylo vydáno pÛvodní stavební povolení u prvního objektu
zdroje ãi jiné obdobné rozhodnutí do 1. ãervence 1987). V souladu se smûrnicí 2001/80/EC Evropského parlamentu
a Rady o omezování emisí nûkter˘ch zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í z velk˘ch spalovacích zafiízení mÛÏe b˘t takto vy-
mezená kategorie zdrojÛ regulována dvûma alternativními zpÛsoby:

• plo‰né dosaÏení emisních limitÛ pro tuhé látky, oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku, stanoven˘ch pro nové zdroje nejpo-
zdûji k 1. lednu 2008;

• zafiazení tûchto zdrojÛ do národního programu, jehoÏ implementace povede v daném termínu k celkovému sní-
Ïení emisí oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku a tuh˘ch látek z této skupiny zdrojÛ shodnému se sníÏením, kterého by
bylo dosaÏeno plo‰nou aplikací emisních limitÛ.

B.1.4. VZTAH K ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradeck˘ kraj zadal zpracování samostatné Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje.
Zpracovatel PSE KHk bude koordinovat práce se zpracovatelem této koncepce – RAEN s. r. o. Praha. Pro zpraco-
vání poÏadovan˘ch dokumentÛ byla obûma právními subjekty navázána spolupráce.

Vztah k Územní energetické koncepci je dán pfiedev‰ím poãtem energetick˘ch zdrojÛ pro v˘robu elektrické
energie a tepla, v˘raznû niÏ‰í ãást emisí pochází z technologií, i kdyÏ nezanedbatelná ãást emisí pochází i z podniko-
v˘ch energetick˘ch zdrojÛ.

Poznámka: K termínu odevzdání tohoto materiálu k pfiipomínkám je‰tû nebyla energetická koncepce dokonãena, byla
publikována pouze její analytická ãást. V konceptu návrhové ãásti se v‰ak uvaÏuje o takovém zabezpeãení energií
v Královéhradeckém kraji, kter˘ zajistí v˘hledovû sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í.
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V opatfieních klade energetická koncepce dÛraz na úspory energie a její lep‰í vyuÏití. V neposlední fiadû se jedná
o vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. V následujících tabulkách jsou uvedena jednotlivá konkrétní opatfiení, jak se
zmûní spotfieba jednotliv˘ch paliv a jak˘ to bude mít celkov˘ vliv na absolutní v˘‰i emisí pro zaji‰tûní potfiebn˘ch
energií na území Královéhradeckého kraje.

Tabulka ã. 34 Energetické hodnocení
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Tabulka ã. 35 Rekapitulace zmûny spotfieby paliv pfii realizaci navrÏen˘ch opatfiení

* sníÏení spotfieby hnûdého uhlí je stanoveno za pfiedpokladu, Ïe sníÏení v˘roby el. energie tûmito opatfieními bude dosaÏeno na
území kraje (v EPO2), pfii stávajícím zpÛsobu provozu (mûrná spotfieba paliva 11,7GJ/MWh vyrobené el. energie)

VyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ na území kraje vyjádfiené v úspofie primárních paliv
Stávající

spalování biomasy 633 TJ/r
v˘roba el. energie v mal˘ch vodních elektrárnách 951 TJ/r

ve vûtrn˘ch elektrárnách 22 TJ/r
celkem 1606 TJ/r

Navrhované
spalování biomasy 1200 TJ/r
aplikace tepeln˘ch ãerpadel 470 TJ/r
v˘roba el. energie v elektrárnû se spalováním biomasy 870 TJ/r
(EKEZ, Hradec Králové, 70 000 MWh/r)
celkem 2540 TJ/r

CELKEM tj. 11,5 % 4146 TJ/r

Energetická koncepce a sníÏení emisí v dÛsledku realizace navrÏen˘ch opatfiení bude ekvivalentní zmûnû mnoÏ-
ství jednotliv˘ch druhÛ spalovan˘ch paliv vÛãi souãasnému stavu.

Z celkového sníÏení mnoÏství spalovaného hnûdého uhlí 431 000 t/r se jedná o sníÏení cca 345 000 t/r v nejvût‰ích
zdrojích s fluidními nebo granulaãními kotli (EPO2, TDK, TNA), zbytek 86 000 t/r v kotlích s pevn˘m nebo pásov˘m
ro‰tem.

Naopak u zemního plynu dojde ke zv˘‰ení spotfieby o 36,0 mil. m3/r, z toho 14,9 mil. m3/r u kogeneraãních jed-
notek a 21,1 mil. m3/r na kotlích velk˘ch a stfiedních zdrojÛ.

Souãasn˘ stav vlivu energetiky na Ïivotní prostfiedí
MnoÏství emitovan˘ch ‰kodliv˘ch látek ve spalinách, produkovan˘ch ze zdrojÛ spalujících fosilní paliva na úze-

mí kraje, je stanoveno z mnoÏství spalovan˘ch paliv a emisních faktorÛ dle Pfiílohy ã. 5 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb.
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V dÛsledku zpÛsobu stanovení emisních faktorÛ dle druhu spalovaného paliva, druhu topeni‰tû a v˘konu zdroje
je celková spotfieba paliv na území kraje rozdûlena dle v˘konÛ zdrojÛ na tyto skupiny:

– spotfieba uhlí na granulaãních a fluidních kotlích;
– spotfieba uhlí, koksu a zemního plynu ve velk˘ch zdrojích kromû granulaãních a fluidních kotlÛ;
– spotfieba uhlí, koksu a zemního plynu ve stfiedních zdrojích;
– spotfieba uhlí, koksu a zemního plynu v mal˘ch zdrojích;
– spotfieba dfieva, LTO, TTO a PB ve v‰ech zdrojích.

Hmotová resp. objemová spotfieba paliv v jednotliv˘ch skupinách (t/r, tis.m3/r) je stanovena z údajÛ energie v pa-
livech pomocí stfiední v˘hfievnosti jednotliv˘ch druhÛ paliv.

Tabulka ã. 36 Podklady pro stanovení emisí pomocí emisních faktorÛ

Ap – obsah popela v pÛvodním vzorku tuh˘ch paliv (% hmot.)
Sp – obsah síry v pÛvodním vzorku paliv (% hmot.)

Tabulka ã. 37 Spotfieba paliv na granulaãních a fluidních kotlích

Tabulka ã. 38 Spotfieba uhlí, koksu a zemního plynu ve velk˘ch zdrojích kromû granulaãních a fluidních kotlÛ
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Tabulka ã. 39 Spotfieba uhlí, koksu a zemního plynu ve stfiedních zdrojích

Tabulka ã. 40 Spotfieba uhlí, koksu a zemního plynu v mal˘ch zdrojích

Tabulka ã. 41 Spotfieba dfieva, LTO, TTO a PB ve v‰ech zdrojích

MnoÏství emisí v jednotliv˘ch skupinách je stanoveno s respektováním:

– instalace tkaninov˘ch filtrÛ v nejvût‰ích zdrojích EPO2, TDK, TNA s úãinností odprá‰ení 99,9 %;
– instalace odsifiovacího zafiízení v EPO2 s úãinností odsífiení spalin 93 %;
– instalace cyklonov˘ch odluãovaãÛ ve velk˘ch a stfiedních zdrojích s úãinností odprá‰ení 80 %.

Tabulka ã. 42 MnoÏství emisí ve spalinách ze zdrojÛ na území kraje
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Tabulka ã. 43 MnoÏství emisí (t/r) dle kategorie zdroje

Ekologické hodnocení
SníÏení emisí v dÛsledku realizace navrÏen˘ch opatfiení bude ekvivalentní zmûnû mnoÏství jednotliv˘ch druhÛ

spalovan˘ch paliv vÛãi souãasnému stavu.
Z celkového sníÏení mnoÏství spalovaného hnûdého uhlí 431 000 t/r se jedná o sníÏení cca 345 000 t/r v nejvût‰ích

zdrojích s fluidními nebo granulaãními kotli (EPO2, TDK, TNA), zbytek 86 000 t/r v kotlích s pevn˘m nebo pásov˘m
ro‰tem.

Naopak u zemního plynu dojde ke zv˘‰ení spotfieby o 36,0 mil. m3/r, z toho 14,9 mil. m3/r u kogeneraãních jedno-
tek a 21,1 mil. m3/r na kotlích velk˘ch a stfiedních zdrojÛ.
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Tabulka ã. 44 Zmûna mnoÏství emisí po realizaci navrÏen˘ch opatfiení (– sníÏení, + zv˘‰ení)

Pfii porovnání se souãasn˘m mnoÏstvím emisí ze zdrojÛ energie v kraji by po realizaci navrÏen˘ch opatfiení do‰lo
ke sníÏení emisí:

– tuh˘ch zneãi‰Èujících látek –18,1 %;
– SO2 –25,1 %;
– NOX –26,6 %;
– CO –21,8 %;
– CO2 –29,5 %.

B.1.5. VZTAH K DAL·ÍM KONCEPâNÍM DOKUMENTÒM KRAJE

K dobû zpracování analytické ãásti Programu byly k dispozici následující dokumenty:

• Prognóza územního a hospodáfiského rozvoje Královéhradeckého kraje;
• Koncepce environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty Královéhradeckého kraje (EVVO);
• Návrh programu rozvoje Královéhradeckého kraje;
• Koncepce odpadového hospodáfiství na území Královéhradeckého kraje – analytická ãást, 3. verze 03/2002;
• V˘sledky sledování kvality ovzdu‰í u âHMÚ, orgánÛ hygieny a orgánÛ ochrany ovzdu‰í;
• Dal‰í studie a zprávy uvedené v literatufie v jednotliv˘ch ãástech zprávy.

V‰echny dokumenty jsou cenn˘m zdrojem informací a v‰echny dÛleÏité skuteãnosti, které mají vztah k v˘‰i emi-
sí jsou zapracovány do závûreãné zprávy PSE KHk.

B.1.5.1. Prognóza územního a hospodáfiského rozvoje Královéhradeckého kraje

V závûru kapitoly 13.4. Ovzdu‰í je konstatováno následující:

Nejvíce zneãi‰tûn˘m územím v Královéhradeckém kraji je okres Trutnov, a to vzhledem k lokalizaci velké ener-
getiky v mûstech Trutnov a DvÛr Králové nad Labem. Druh˘m okresem v pofiadí je Náchod – z podobného dÛvodu
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(teplárna Náchod). Lze konstatovat, Ïe velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou lokalizovány pfiedev‰ím u vût‰ích mûst,
kde slouÏí k centrálnímu zásobování teplem tûchto aglomerací nebo vût‰ích v˘robních podnikÛ.Vzhledem k faktu, Ïe
sumarizace obsahuje pouze emise z velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, je nutné v dal‰ích krocích územního pláno-
vání pfiihlédnout i zneãi‰Èování ovzdu‰í ze stfiedních a mal˘ch zdrojÛ, ale i ze zdrojÛ liniov˘ch. V souãasnosti se linio-
vé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (doprava) stávají globálním problémem a tudíÏ doporuãujeme pfiednostní fie‰ení do-
pravních problémÛ vût‰ích mûst (napfi. pfievedením dopravy mimo sídla).

Opatfiení:

• V˘robu elektfiiny v elektrárnû âEZ Pofiíãí sníÏit a její v˘kon pfiizpÛsobit potfiebám centrálního zásobování teplem.
• Pfii pfiípadné lokalizaci nov˘ch a pfiedev‰ím pfii modernizaci stávajících velk˘ch v˘topen podporovat zavedení

soubûÏné v˘roby elektfiiny a tepla s cílem optimalizace vyuÏití paliv pfii daném emisním zatíÏení území.
• Podporovat a preferovat zavádûní technologií ménû zatûÏujících ovzdu‰í, pfiedev‰ím v územích se zhor‰en˘mi

rozptylov˘mi podmínkami a soustfiedûnou bytovou zástavbou.
• Pfii umísÈování staveb s vlivem provozu na ovzdu‰í preferovat území s vhodn˘mi rozptylov˘mi podmínkami.
• Urychlit územní pfiípravu pro modernizaci a realizaci nov˘ch úsekÛ a tras silniãní sítû (pfiedev‰ím v˘stavba dál-

nice D11 a rychlostních silnic, úpravy silnic I. tfiídy, vyvedení tranzitní dopravy mimo sídla) s cílem sníÏení emis-
ního zatíÏení území.

B.1.5.2. Koncepce odpadového hospodáfiství na území Královéhradeckého kraje

Koncepce odpadového hospodáfiství Královéhradeckého kraje má za cíl vytvofiit strategick˘ dokument, kter˘ bu-
de základem pro provedení zmûn souãasného systému nakládání s odpady v kraji tak, aby odpovídal nov˘m poÏa-
davkÛm právních pfiedpisÛ. Druh˘m dÛvodem zmûn souãasného systému nakládání s odpady v kraji je minimalizace
dopadÛ systému na Ïivotní prostfiedí a optimalizace nákladÛ. Pfiedpokládané zmûny souãasného systému nakládání
s odpady na území Královéhradeckého kraje jsou formulovány v podobû strategick˘ch cílÛ.

Podmínkou dobfie fungujícího systému odpadového hospodáfiství musí b˘t moderní a dobfie fungující vefiejná
správa s odpovídajícími nástroji prosazování práva. Nutností je odstraÀovat a pfiedcházet pfiípadÛm odpadové kri-
minality. Samozfiejmostí musí b˘t programy celoÏivotního vzdûlávání odborníkÛ v‰ech stupÀÛ fiízení odpadového
hospodáfiství (pravidelné ovûfiování zpÛsobilosti).

I v oblasti komunálního odpadu je tfieba podporovat systémy sbûru nebezpeãn˘ch souãástí, separovaného sbûru
s následnou recyklací, kompostování a energetického vyuÏití. Pfiedpokládá se zv˘‰ení podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie pfiedev‰ím v lokálním a regionálním mûfiítku.

Dlouhodob˘ deficit je v oblasti environmentální v˘chovy a vzdûlávání a v oblasti úãasti vefiejnosti na rozhodová-
ní v otázkách Ïivotního prostfiedí. Stejnû tak lze hodnotit oblast interaktivního vyjednávání a úãelné komunikace s vy-
uÏitím moderních metod fiízení.

Velkou pfiíleÏitostí pro modernizaci odpadového hospodáfiství budou zahraniãní pfiedkohezní a kohezní fondy
a schopnost tyto zdroje vyuÏít.
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ZÁVùRY PRO SWOT ANAL̄ ZU

PfiíleÏitost Hrozba
– vysoká priorita Ïivotnímu prostfiedí – rÛst produkce odpadÛ ve spojitosti s ekonomick˘m

(hospodafiení s odpady) v rozvojov˘ch dokumentech rÛstem
kraje – rÛst cen (potraviny, pÛda), v˘dajÛ (vefiejné rozpoãty)

– jednoznaãná tendence k environmentálnû a mezd v souvislosti se vstupem do EU
bezpeãnému odpadovému hospodáfiství – pokraãující koncentrace osídlení
(maximální vylouãení rizik pro Ïivotní prostfiedí – absence úãasti vefiejnosti na rozhodování v otázkách
a zdraví) odpadového hospodáfiství

– potfieba respektovat vûcnou osu odpadového (vyuÏití iterativního vyjednávání)
hospodáfiství (udrÏitelnûj‰í spotfieba, prevence,
vyuÏití, odstranûní) Slabá stránka

– uplatÀování prevence vzniku odpadÛ i v oblasti – disproporce mezi souãasn˘m systémem a cílov˘m
v˘robkÛ (integrace v˘robkové politiky) stavem odpadového hospodáfiství

– pfii vyuÏití odpadÛ rozhodují ekonomické podmínky, – nízká úroveÀ prosazování odpadového práva
av‰ak nesmí pfieváÏit nad environmentálními dopady (odpadová kriminalita)
(inteligentní recyklace) – absence systémÛ certifikace pracovníkÛ a programÛ

– úprava odpadÛ pfied odstranûním celoÏivotního vzdûlávání vefiejné správy
(bezpeãné skládkování) v odpadovém hospodáfiství

– uplatÀování standardÛ kvality a kvantity – dlouhodob˘ deficit v environmentální v˘chovû
materiálov˘ch tokÛ v odpadovém hospodáfiství a vzdûlávání
(garance podnikatelsk˘mi subjekty) – neschopnost vyuÏít finanãní zdroje

– vyuÏití zájmu hospodáfiské sféry o zákazníka v rámci (domácí, zahraniãní)
konkurenãního boje (dobrovolné nástroje)

– zv˘‰ení podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
(vãetnû odpadÛ)

Je pochopitelné, Ïe nakládání s odpady se dot˘ká velmi intenzivnû i ochrany ovzdu‰í. Zejména „‰patné portfolio“
zpÛsobÛ nakládání s odpady je „hrozbou“ pro kvalitu ovzdu‰í. Autofii Programu se nedomnívají, Ïe tou hlavní hroz-
bou je vlastní spalování nebo spoluspalování odpadÛ, ale zejména nevhodné nakládání s odpady, které mohou b˘t
spalovány v lokálních topeni‰tích, zejména v mal˘ch obcích a pfiedev‰ím v nepfiízniv˘ch meteorologick˘ch podmín-
kách zpÛsobovat prudké zhor‰ení kvality ovzdu‰í.

B.1.5.3. Návrh programu rozvoje Královéhradeckého kraje

Tento program uvádí SWOT anal˘zu za ‰ir‰í oblast Ïivotního prostfiedí a dal‰ích oborÛ, viz dále.

OBLAST D – ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ, TRVALE UDRÎITELN¯ ROZVOJ VENKOVA, ZEMùDùLSTVÍ

Silné stránky:

– s celoregionální pÛsobností
D.1. Zpracované generely územních systému ekologické stability (ÚSES) témûfi pro celé území regionu.
D.2. Relativnû ãisté ovzdu‰í s podprÛmûrnou produkcí emisí ‰kodlivin s klesající tendencí.
D.3. Postupné zlep‰ování ãistoty povrchov˘ch vod, zejména v dÛsledku budování âOV.
D.4. Existence bohat˘ch podzemních zdrojÛ pitné vody s vyhlá‰ením nûkolika oblastí pfiirozené akumulace vod.
D.5. Nalezi‰tû a tûÏba stavebních nerostn˘ch surovin (‰tûrkopísek, písek a stavební kámen) v nûkolika lokalitách

regionu.
D.6. Neexistence v˘razné staré ekologické zátûÏe na území regionu.
D.7. Vysok˘ podíl chalup na objektech individuální rekreace.
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D.8. Území velké ãásti Královéhradeckého kraje je tradiãní zemûdûlskou oblastí.
D.9. Vysok˘ stupeÀ koncentrace zemûdûlské v˘roby.

– s místní pÛsobností
D.10. Existence zvlá‰tû chránûn˘ch území na témûfi ãtvrtinû plochy regionu (národní park Krkono‰e, CHKO Orlic-

ké Hory, Broumovsko a âesk˘ ráj a dal‰í pfiírodní rezervace, památky a parky).

Slabé stránky:

– s celoregionální pÛsobností
D.1. Nedostatek vyhlá‰en˘ch zátopov˘ch území vãetnû stanovení podmínek jejich vyuÏívání.
D.2. Nedostateãné odkanalizování men‰ích sídel do 2000 obyvatel a ãi‰tûní odpadních vod negativnû ovlivÀujících

kvalitu vody v povrchov˘ch tocích.
D.3. Nedostateãná ochrana vodních zdrojÛ.
D.4. Nedostateãná realizace protipovodÀov˘ch opatfiení na vodních tocích.
D.5. Vodní eroze v dÛsledku nevhodného zpÛsobu hospodafiení v krajinû.
D.6. Existence ãern˘ch skládek odpadÛ.
D.7. Chybûjící obchodní síÈ, konkurence supermarketÛ.
D.8. Závislost zamûstnanosti na jednom (zemûdûlském) podniku v fiadû venkovsk˘ch obcí, nedostatek pracovních

pfiíleÏitostí mimo zemûdûlství.
D.9. Témûfi 40 % zemûdûlské pÛdy leÏí ve znev˘hodnûn˘ch oblastech.
D.10. Není koordinována realizace zemûdûlské produkce, nejsou stabilizovány vztahy mezi producenty a zpracova-

teli, organizace zamûfiené na obchodování se zemûdûlskou produkcí (obchodní a odbytová centra) teprve za-
hajují ãinnost.

D.11. Nájemní vztahy v zemûdûlství pfievaÏují nad vlastnick˘mi.
D.12. ObtíÏn˘ pfiístup k úvûrÛm pro subjekty zemûdûlské prvov˘roby.
D.13. Zaãíná se projevovat nedostatek schopn˘ch a motivovan˘ch mlad˘ch lidí v zemûdûlství, v mnoha zemûdûl-

sk˘ch podnicích chybí progresivní manaÏefii.

– s místní pÛsobností
D.14. Existence poddolovan˘ch území v okrese Trutnov negativnû ovlivÀující krajinu.
D.15. Lokální zhor‰ování kvality Ïivota vlivem silniãní dopravy (Chlumec n. Cidlinou,Vrchlabí,Vamberk, Náchod…).
D.16. Nedostateãná a nevhodná péãe o údolní nivy.
D.17. Závislost nûkter˘ch oblastí na zemûdûlství (Jiãínsko).
D.18. Kvalifikaãní struktura pracovní síly ve vybran˘ch zemûdûlsk˘ch oblastech.

PfiíleÏitosti:

D.1. Zlep‰ení ovzdu‰í v lokálním mûfiítku náhradou fosilních paliv plynem.
D.2. Pokraãování v realizaci programÛ revitalizace fiíãních systémÛ vãetnû opatfiení na ochranu proti povodním.
D.3. Státní investice do zlep‰ení ekologické stability krajiny realizací ÚSES.
D.4. Provedení revize ochrann˘ch pásem vodních zdrojÛ podle platn˘ch právních pfiedpisÛ se zavedením vûcn˘ch

bfiemen na pozemky patfiící do tûchto ochrann˘ch pásem.
D.5. PfiizpÛsobení zpÛsobu zemûdûlského hospodafiení na pÛdû potfiebám ochrany ekologické stability krajiny, ze-

jména zamezení vodní eroze.
D.6. Nastartování procesu revitalizace lesních ekosystémÛ.
D.7. Vnûj‰í investice na posílení mimoprodukãních funkcí lesÛ.
D.8. Pûstování technick˘ch plodin a energetick˘ch plodin, poptávka po vyuÏití dfievní hmoty.
D.9. Chov ovcí a masného skotu, revitalizace vodního hospodáfiství.
D.10. Investice do zalesÀování, zatravÀování, budování vodních dûl a sportovi‰È na pozemcích nevhodn˘ch pro ze-

mûdûlskou v˘robu.
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OhroÏení:

D.1. Nebezpeãí dal‰ích velk˘ch povodÀov˘ch ‰kod v dÛsledku opoÏdûné realizace potfiebn˘ch protipovodÀov˘ch
opatfiení.

D.2. Negativní ovlivÀování Ïivotního prostfiedí nárÛstem automobilové dopravy.
D.3. ZpoÏìování plynofikace v men‰ích sídlech regionu s rekreaãní funkcí a pokraãující zneãi‰Èování ovzdu‰í z fo-

silních paliv v tûchto obcích.
D.4. Dal‰í zvy‰ování zneãi‰tûní povrchov˘ch vod v dÛsledku zpoÏdûní ve v˘stavbû kanalizaãních sítí a âOV.
D.5. Znehodnocení vodních zdrojÛ z titulu neplnûní funkce ochrann˘ch pásem vodních zdrojÛ.
D.6. ZpoÏìování realizace územních systémÛ ekologické stability v dÛsledku nevyfie‰en˘ch legislativních a majet-

kov˘ch otázek a nedostatku finanãních prostfiedkÛ.
D.7. Nebezpeãí rozsáhlé devastace lesÛ, zejména v horsk˘ch oblastech regionu, po‰kozen˘ch dálkov˘mi pfienosy

emisí z ãesk˘ch, nûmeck˘ch a polsk˘ch tepeln˘ch elektráren.
D.8. Zakládání dal‰ích „ãern˘ch skládek“ v dÛsledku nízkého ekologického vûdomí obyvatelstva.
D.9. OhroÏení zdraví a prostfiedí kontaminací z dosud nerekultivovan˘ch a nemonitorovan˘ch skládek odpadu.
D.10. Místní erozní ohroÏení pÛdy.
D.11. Vysok˘ podíl zemûdûlsk˘ch pozemkÛ zafiazen˘ch do ochrann˘ch pásem, CHOPAV a národních parkÛ.
D.12. Nedostateãnû rychl˘ postup restrukturalizace zemûdûlsk˘ch podnikÛ.
D.13. Není koncepce nakládání s nevyuÏit˘mi zemûdûlsk˘mi objekty.
D.14. Zpracovatelsk˘ prÛmysl (potravináfisk˘) se koncentruje mimo Královéhradeck˘ kraj.

B.1.6. VZTAH KE STÁTNÍMU PROGRAMU PODPORY ÚSPOR ENERGIE OBNOVITELN¯CH ZDROJÒ

Trendy v Evropské unii jasnû dokazují tendenci ke zvy‰ování podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ na primární energe-
tické bilanci. Legislativa Evropské unie urãuje, Ïe do roku 2010 mají obnovitelné zdroje pokr˘vat 12 % evropsk˘ch
energetick˘ch potfieb, coÏ pfiedpokládá nárÛst na dvojnásobek souãasného stavu. Jedná se pfiedev‰ím o vyuÏití bio-
masy, systémÛ pro vyuÏití sluneãního záfiení, tepeln˘ch ãerpadel, mal˘ch vodních nebo vûtrn˘ch elektráren.

VyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie ve srovnání s klasickou energetikou podstatnû více klade dÛraz na regi-
ony. Perspektivní odvûtví tak podporuje místní podnikatele i ekonomiku a pfiispívá k energetické sobûstaãnosti. Dal-
‰ím motivem pro rozvoj obnoviteln˘ch zdrojÛ je sniÏování závislosti na dovozu energetick˘ch surovin. Navíc obnovi-
telné zdroje jsou jediné, které budou dlouhodobû k dispozici.

Nezbytnost vyuÏívání obnoviteln˘ch energií je pfiímo spjata s udrÏiteln˘m rozvojem lidské spoleãnosti. Obnovi-
telné energie a to pfiedev‰ím energie sluneãní, ve které mají ostatní druhy obnoviteln˘ch energií svÛj pÛvod, jsou je-
dinou udrÏitelnou alternativou pro zásobování energií. V oblasti energetického zásobování lidí je z tohoto pohledu
naprosto zásadní pfiehodnocení dosavadního zpÛsobu vyuÏívání energetick˘ch zdrojÛ a surovin.

Na základû usnesení vlády âeské republiky ze dne 7. 11. 2001 ã. 1140 o státním programu úspor elektrické ener-
gie a vyuÏití obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie pro rok 2002 byl vypracován státní program na podporu
úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie pro rok 2002 s tím, Ïe tento program byl vypraco-
ván souhrnnû za jednotlivé ministerstva, napfi. Ministerstva prÛmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Mi-
nisterstva zemûdûlství a dal‰ích ministerstev.

Státní program vãetnû pfiíloh, formuláfiÛ Ïádostí, metodiky a seznamu kontaktních míst jsou k dispozici na inter-
netové adrese www.ceacr.cz.

Jedná se zejména o:

• podporu investic k iniciaci energetick˘ch úspor;
• vytvofiení mechanismÛ pro financování projektÛ k realizaci energetick˘ch úspor;
• podporu vzdûlávání a informovanosti v oblasti úsporn˘ch technologií, zejména pak vy‰‰í vyuÏití kombinované

v˘roby elektfiiny a tepla;
• podporu vyuÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie.
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Národní program je zamûfien pfiedev‰ím na následující cílové skupiny:

• státní správu a samosprávu;
• podnikatelskou sféru;
• nevládní organizace;
• domácnosti.

Realizace Státního programu na podporu úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie po-
vede také v˘znamnû k omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í. Souãasnû zde existuje silná vazba na Krajsk˘
program sniÏování emisí, kter˘ si klade za své vedlej‰í cíle ‰etrnûj‰í vyuÏívání energie a pfiírodních zdrojÛ a omezo-
vání emisí skleníkov˘ch plynÛ.

Mezi obnovitelné zdroje se poãítá biomasa – palivové dfievo a dfievní ‰tûpka, obilní sláma, fiepková sláma, bioplyn
(skládky), âOV, termické vyuÏití odpadÛ, vûtrná energie, sluneãní energie, geotermální energie, malé vodní elektrárny.

Pfiíloha E: Energetika a obnovitelné zdroje energie

B.1.7. VZTAH KE KRAJSKÉMU PROGRAM KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í, JE-LI STANOVEN

Vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í bylo vyhlá‰eno Ministerstvem Ïivotního prostfiedí v roce
2002 pro suspendované ãástice frakce PM10, oxid dusiãit ,̆ oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, benzen, oxid uhelnat˘ a kad-
mium, a to na základû imisních dat za rok 2000 (Viz Sdûlení odboru ochrany ovzdu‰í o uvefiejnûní seznamu ob-
lastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í a oblasti, kde budou dodrÏovány imisní limity na ochranu ekosystémÛ a vege-
tace…; Vûstník MÎP, roãník XII, ãástka 8, str. 71 – dále jen „Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í“). Kromû toho
âHMÚ vyhodnotil území âeské republiky z hlediska cílového imisního limitu pro ozón (na základû imisních dat
za rok 2000).

Z uveden˘ch informací vypl˘vá, Ïe Programy ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í zpracovávají v‰echny kraje, vãetnû kra-
je Královéhradeckého a to z následujících dÛvodÛ:

– na území v‰ech krajÛ mimo Prahu je pfiekraãován imisní limit pro ochranu ekosystémÛ pro oxidy dusíku (tento li-
mit je jiÏ v platnosti a nemá mez tolerance);

– v pfiípadû ozónu, u nûhoÏ je cílov˘ imisní limit pfiekraãován na vût‰inû území âeské republiky, by situace mûla b˘t
fie‰ena prostfiednictvím krajsk˘ch programÛ sniÏování emisí a Národního programu sniÏování emisí formou ome-
zování emisí prekurzorÛ (tûkav˘ch organick˘ch látek a oxidÛ dusíku).

âasov˘ horizont ProgramÛ je sice dán roky 2010, pfiípadnû 2005 (podle zneãi‰Èujících látek do ProgramÛ zahrnu-
t˘ch), lhÛta k dosaÏení imisních limitÛ pro ochranu ekosystému a nebo vegetace je, v souladu s nafiízením vlády
ã. 350/2002 Sb., kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvali-
ty ovzdu‰í, jiÏ nyní.

Podle aktualizace hodnocení kvality ovzdu‰í, provádûné do 9. mûsíce kaÏdého následujícího roku a zvefiejnûné
MÎP, bude docházet i k upfiesÀování hranic „oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í“. Zde pak bude nezbytné zpraco-
vat nov˘ program zlep‰ení kvality ovzdu‰í pro pfiíslu‰ná místa.

V Královéhradeckém kraji je vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochranu zdraví lidí pro BaP
a Ni pro mûsto Hradec Králové.Tyto oblasti byly stanoveny na základû imisních koncentrací namûfien˘ch v roce 2001,
kdy byl imisní limit pro BaP jen mírnû pfiekroãen, v roce 2002, jak je uvedeno v Pfiíloze H: Imisní studie – druh a po-
souzení zneãi‰tûní ovzdu‰í, jiÏ tento imisní limit pro BaP nebyl pfiekroãen.

Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Královéhradeckého kraje se zab˘vá pfiedev‰ím imisní situací pro oxid sifiiãi-
t ,̆ oxidy dusíku, oxid dusiãit ,̆ amoniak a benzen. Pro provedení kvalitní rozptylové anal˘zy nebyla k dispozici dosta-
teãnû kvalitní vstupní data.
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B.1.8. OBECNÉ ZÁSADY STRATEGIE PROGRAMU

SníÏení emisí musí b˘t provedeno s maximální ekonomickou efektivitou (tj. max. sníÏení emisí s minimálními inves-
tiãními náklady, je tfieba také pfiihlédnout k následn˘m provozním nákladÛm). Nejdfiíve by mûlo dojít k redukci tûch zne-
ãi‰Èujících látek, které jsou nejvût‰ím nebezpeãím pro populaci a ekosystémy. (Samozfiejmostí je trvale udrÏiteln˘ rozvoj).

Hlavní obecné zásady jsou stanoveny následovnû:

Krajsk˘ program sniÏování emisí musí b˘t formulován tak, aby znamenal pfii splnûní stanoven˘ch cílÛ co ne-
jmen‰í ekonomick˘ i administrativní dopad na v‰echny dotãené subjekty (vefiejná správa, obyvatelstvo, soukrom˘
sektor). Velk˘ dÛraz proto musí b˘t kladen na:

• normativní a organizaãní opatfiení (rozumnû aplikovaná);
• nepfiímou podporu aktivit k omezování emisí (moÏnost zahrnout pfiíslu‰ná kriteria jednak do nenárokov˘ch roz-

hodovacích procesÛ vefiejné správy, jednak do podmínek obchodních soutûÏí, vyhla‰ovan˘ch krajem ãi jím pfiímo
ovlivÀovan˘mi organizacemi);

• ekonomické nástroje pfiímé finanãní podpory, které jsou navrhovány dynamicky (tj. kaÏdá disponibilní ãástka
mÛÏe pomoci ke sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í);

• normativní nástroje s vysok˘m stupnûm flexibility (integrovaná povolení u zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ, plány sníÏení
emisí u zdroje, plány zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje);

• dobrovolné aktivity v‰eho druhu (zejména dobrovolné dohody);
• vyjednávání mezi správními orgány a provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ãi jejich organizacemi s cílem na-

lézt ekonomicky schÛdné postupy omezování emisí;
• v˘chovu a osvûtu s cílem pfiesvûdãit co nejvût‰í ãást vefiejnosti o nutnosti realizace opatfiení k omezení emisí a pfii-

vést ji k vzorcÛm chování pfiízniv˘m z hlediska omezování emisí;
• komunikaci s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í s cílem pfiivést je k vzorcÛm v˘roby pfiízniv˘m z hledis-

ka omezování emisí.

B.1.9. V¯VOJ MONITOROVÁNÍ KVALITY OVZDU·Í A EMISÍ

Mûfiící stanice byly provozovány jiÏ v letech sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch, zejména âHMÚ a organizací Orgrez,
jednalo se aÏ na v˘jimku koncem osmdesát˘ch let vÏdy o manuální stanice. Od zaãátku devadesát˘ch let se zaãínají
uplatÀovat zejména kontinuální automatizované mûfiící stanice poskytující pÛlhodinové koncentrace v reálném ãase.

Nejsledovanûj‰í zneãi‰Èující látkou byl oxid sifiiãit ,̆ kter˘ byl sledován na poãátku devadesát˘ch let v âR na cca
600 stanicích, v roce 2000 byl sledován jiÏ jen na 353 stanicích, v Královéhradeckém kraji v roce 2000 na 26 stanicích,
v roce 2001 na 23 stanicích.

Oxidy dusíku byly nejsledovanûj‰í látkou v polovinû devadesát˘ch let, kdy mûfiení probíhalo na témûfi 300 stani-
cích v âR. I v roce 2000 byly oxidy dusíku sledovány na 284 stanicích v celé âR, v Královéhradeckém kraji v roce 2000
na 18 stanicích a v roce 2001 na 17 stanicích.

Prachové ãástice byly, stejnû jako oxid sifiiãit ,̆ sledovány jiÏ v prÛbûhu 70. let. Od mûfiení celkového spadu (de-
pozice) se postupnû pfie‰lo na stanovení koncentrace pra‰ného aerosolu (TSP) nízkoobjemovou filtraãní metodou.
Od poãátku 90. let se ãásteãnû pfie‰lo na mûfiení frakce PM10. V Královéhradeckém kraji v roce 2000 bylo TSP
a PM10 mûfieno na 11 stanicích, v roce 2001 na 10 stanicích.

Dal‰í zneãi‰Èující látky jsou mûfieny jiÏ v˘raznû ménû, v roce 2000 se mûfiil pfiízemní ozon v âR na 61 stanicích,
v Královéhradeckém kraji v roce 2000 na 4 stanicích, v roce 2001 na stejném poãtu stanic.

Oxid uhelnat˘ (CO) byl sledován v âR na 56 stanicích, v Královéhradeckém kraji v roce 2000 ani 2001 nebyl mûfien.
Zji‰tûné hodnoty byly u v‰ech v˘‰e uveden˘ch zneãi‰Èujících látek zafiazeny do systému ISKO.
Do tohoto systému pfiispívá sv˘mi údaji i fa Ekotoxa Opava. Na území kraje se nachází jedna z celkového mnoÏ-

ství 31 pozaìov˘ch stanic – Îlunice. Stanice je v okrese Jiãín. (Na stanici ã. 1463 – Haniãka, byla ukonãeno mûfiení po-
ãátkem roku 2002).

Emise, zejména z v˘znamn˘ch energetick˘ch zdrojÛ, byly mûfieny organizací ORGREZ jiÏ pfied rokem 1991.Vy-
kazování emisí v‰ak probíhalo vût‰inou jen na základû bilanãních v˘poãtÛ tzv. „komínového“ zákona ã. 35/1967 Sb.
Provozovatelé zdrojÛ platili pouze za mnoÏství ‰kodlivin pfievy‰ujících povolen ,̆ pfiípustn˘ úlet dan˘ v pfiíloze toho-
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to zákona. Zákonem ã. 309/1991 Sb., o ochranû ovzdu‰í byla uzákonûna povinnost platit za skuteãnû vypu‰tûné mnoÏ-
ství zneãi‰Èujících látek a jejich mnoÏství zji‰Èovat pomocí autorizované mûfiící skupiny, která mûla autorizaci âIÎP.
Bilancování emisí, bûÏné v pfiedchozím období, bylo zmûnûno na mnoÏství emisí získané pomocí kontinuálního mû-
fiení pomocí analyzátorÛ s definovan˘mi vlastnostmi nebo z jednorázov˘ch mûfiení pomocí tûchto analyzátorÛ, pfií-
padnû diskontinuálních odbûrÛ vzorkÛ vypou‰tûn˘ch emisí a analytick˘m vyhodnocením v laboratofiích autorizova-
n˘ch mûfiících skupin. Od roku 1994 do souãasnosti se vylep‰ovala, mimo zdokonalování a modernizaci mûfiící
techniky, zejména kvalita v˘sledkÛ mûfiení daná standardizací metod, zaloÏením ALME (sdruÏení autorizovan˘ch
mûfiících skupin) a provádûním srovnávacích mûfiení na reáln˘ch zdrojích.

Provádûcí projekt státní imisní sítû âeské republiky
Provádûcí projekt státní imisní sítû âeské republiky (SIS) byl vypracován v souladu s doporuãením závûreãného

oponentního projednávání projektu VaV/740/2/00: „Vyhodnocení pfiipravenosti âR splnit poÏadavky na kvalitu
ovzdu‰í podle smûrnic EU a Konvence LRTAP“ ze dne 4. 12. 2001 k etapû DÚ 01-1.E5 „Návrh optimalizované sítû
monitoringu kvality ovzdu‰í“.

¤e‰ení uvedené etapy navazovalo na zku‰enosti s provozem státní sítû monitoringu kvality ovzdu‰í, která se po-
stupnû vytváfiela od konce ‰edesát˘ch a zaãátku sedmdesát˘ch let 20. století a v prÛbûhu dal‰ích let byla dále upra-
vována a modifikována.Automatizovaná monitorovací síÈ na celém území âR byla postupnû budována od roku 1991
jako rozhodující souãást národní monitorovací sítû. Cel˘ systém byl uveden do provozu do konce roku 1994 a sestá-
val po urãit˘ch redukcích mj. z 92 automatizovan˘ch monitorovacích stanic. Návaznû byla provedena rekonstrukce
manuální sítû, která byla ukonãena v roce 1996 a zahrnovala 93 stanic z pÛvodního poãtu více neÏ 140.

Automatizovaná ãást SIS tvofiená stanicemi automatizovaného imisního monitorigu (AIM) se dále ãlení na:

• speciální automatizované monitorovací stanice (AMS zvlá‰tní dÛleÏitosti),
• základní automatizované monitorovací stanice,
• úãelové ozónové automatizované monitorovací stanice,
• úãelové dopravní automatizované monitorovací stanice.

Manuální ãást SIS (manuální imisní monitoring MIM) pfiedstavují pfiedev‰ím manuální monitorovací stanice.
Pro sledování imisního zatíÏení a kontrolu dodrÏování imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ se pfiedpokládá

pro území NP a CHKO s plochou území alespoÀ 200 km2 vyuÏívání pasivních dozimetrÛ SO2 a NO2 na manuálních
stanicích osazen˘ch pouze tûmito dozimetry.

V souladu s legislativními poÏadavky byl návrh SIS koncipován tak, aby stanicemi AIM bylo zaji‰tûno sledování
úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í v sídelních aglomeracích Praha, Brno, Podkru‰nohofií a Ostravsko a dále ve v‰ech mûstech
s poãtem obyvatel od cca 50 tisíc. V pfiedloÏeném projektu se nakonec pfiedpokládá umístûní alespoÀ jedné automa-
tizované stanice SIS ve v‰ech mûstech âR s poãtem obyvatel pfievy‰ujícím 30 tisíc. Pfii stanovení poãtu stanic AIM
a MIM v jednotliv˘ch krajích se dále pfiihlíÏelo k velikosti emisního a imisního zatíÏení jednotliv˘ch krajÛ. Podrob-
nûji jsou pouÏitá kritéria pro rozmisÈování stanic uvedena v závûreãné zprávû k etapû DÚ 01-1.E5 „Návrh optimali-
zované sítû monitoringu kvality ovzdu‰í“ projektu VaV/740/2/00.

V souladu s NV ã. 350/2002 Sb., a doporuãením expertÛ EU v rámci twiningÛ k monitoringu ovzdu‰í budou ve
ãtyfiech aglomeracích (Praha, Brno, Podkru‰nohofií, Ostravsko) vybudovány speciální „hotspot“ automatizované mo-
nitorovací stanice pro sledování vlivÛ dopravy.

V souãasné dobû se SIS dobudovává, kompletní poÏadovaná data by mûla b˘t z kompletního nového systému SIS
k dispozici od roku 2004.

Vyhodnocením imisních koncentrací se zab˘vá Program zlep‰ení kvality ovzdu‰í, stejnû jako dal‰ími informace-
mi o SIS.
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Podrobnûj‰í informace k této kapitole jsou uvedeny v samostatn˘ch zprávách uveden˘ch v Pfiílohách:

Pfiíloha A: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury hlavních zneãi‰Èujících látek
Pfiíloha B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs
Pfiíloha C: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury tûÏk˘ch kovÛ
Pfiíloha H: Imisní studie – druh a posouzení zneãi‰tûní ovzdu‰í
Pfiíloha I: Anal˘za souãasného stavu imisní inventury tûÏk˘ch kovÛ
Pfiíloha J: Zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji (Rozptylová studie souãasného stavu, 2001 a v˘hled k ro-

ku 2010)

B.1.10. POÎADAVKY DOKUMENTÒ ÚMLUVY EHK/OSN

V „Programu“ budou popsány poÏadavky dokumentÛ Úmluvy EHK/OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfie-
kraãujícím hranice státÛ, pfiedev‰ím Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby pfiízemního ozonu a pfie-
hled moÏností jejich splnûní na území kraje.

Cílem uvedeného protokolu je omezovat a sniÏovat emise síry, oxidÛ dusíku, amoniaku a tûkav˘ch organick˘ch
slouãenin, které jsou v˘sledkem antropogenní ãinností a které pravdûpodobnû zpÛsobují nepfiíznivé úãinky na zdra-
ví lidí, pfiírodní ekosystémy, materiály a plodiny, v dÛsledku acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu v dÛsledku
dálkového pfieshraniãního atmosférického transportu, a zajistit (v mífie maximálnû moÏné, v dlouhodobém v˘hledu,
po jednotliv˘ch krocích, s respektování v˘voje vûdeckov˘zkumn˘ch poznatkÛ), Ïe atmosférické depozice nebo kon-
centrace nepfiesáhnou kritické zátûÏe acidity, kritické zátûÏe nutriãního dusíku a nepfiesáhnou kritické úrovnû ozonu.

Tato úmluva byla akceptována âR a je rozpracována v nafiízeních vlády a vyhlá‰kách MÎP k zákonu ã. 86/2002 Sb.,
o ovzdu‰í s tím, Ïe do roku 2020 by nemûlo docházet k pfiekraãování kritick˘ch zátûÏí na území âR.

V „Programu“ budou popsány poÏadavky dokumentÛ Úmluvy EHK/OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfie-
kraãujícím hranice státÛ, pfiedev‰ím Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby pfiízemního ozonu a pfie-
hled moÏností jejich splnûní na území kraje.

Protokoly EHK OSN:

• 1984 – Protokol k Úmluvû o dlouhodobém financování Programu EMEP (tzv. protokol EMEP);
• 1985 – Protokol k Úmluvû o sníÏení emisí síry nebo jejich pfieshraniãních tokÛ nejménû o 30 % (tzv. první proto-

kol o sífie);
• 1988 – Protokol k Úmluvû o omezení emisí oxidÛ dusíku nebo jejich pfieshraniãních tokÛ (tzv. protokol NOX);
• 1991 – Protokol k Úmluvû o omezení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek nebo jejich pfieshraniãních tokÛ (tzv. pro-

tokol VOC);
• 1994 – Protokol k Úmluvû o dal‰ím sníÏení emisí síry (tzv. druh˘ protokol o sífie);
• 1998 – Protokol k Úmluvû o tûÏk˘ch kovech (tzv. protokol o tûÏk˘ch kovech);
• 1998 – Protokol k Úmluvû o persistentních organick˘ch zneãi‰Èujících látkách (tzv. protokol POPs);
• 1999 – Protokol o omezení acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu.

Protokol k Úmluvû o tûÏk˘ch kovech (tzv. protokol o tûÏk˘ch kovech)
Hlavním cílem protokolu o tûÏk˘ch kovech je omezovat emise tûÏk˘ch kovÛ a jejich slouãenin vznikající v dÛ-

sledku antropogenní ãinnosti a podílející se na dálkovém pfienosu zneãi‰Èujících látek v atmosféfie. Uznání v˘znamu
tûÏk˘ch kovÛ a jejich slouãenin jakoÏto pfiirozené sloÏky zemské kÛry a esenciality tûÏk˘ch kovÛ pro Ïivé organismy
není nikterak dotãeno. Z kovÛ jsou ve smyslu omezování emisí upfiednostnûny kadmium, olovo a rtuÈ, k nimÏ se také
pojí hlavní závazek protokolu.

SníÏení emisí dotãen˘ch látek podle protokolu se vztahuje k referenãnímu roku deklarovanému smluvní stranou pfii
ratifikaci. Rok je voliteln˘ z intervalu 1985 aÏ 1995, pfiiãemÏ rok 1990 je preferován. âeská republika zvolila rok 1990.

Protokol k Úmluvû o tûÏk˘ch kovech (tzv. protokol o tûÏk˘ch kovech) je popsán v Pfiíloze C: Anal˘za souãasné-
ho stavu emisní inventury tûÏk˘ch kovÛ.

Protokol k Úmluvû o persistentních organick˘ch zneãi‰Èujících látkách (tzv. protokol POPs)
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Protokol k Úmluvû o persistentních organick˘ch zneãi‰Èujících látkách (tzv. protokol POPs) je charakterizován
v Pfiíloze B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs.

Persistentní organické polutanty“ (POPs) jsou organické látky, které vykazují toxické vlastnosti, jsou persistent-
ní, bioakumulují, dochází u nich k dálkovému pfienosu v ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ a k depozicím, je u nich
pravdûpodobn˘ v˘znamn˘ ‰kodliv˘ vliv na lidské zdraví nebo ‰kodlivé environmentální úãinky v místech blízk˘ch
i vzdálen˘ch od jejich zdrojÛ.

Hlavním cílem protokolu o POPs je zru‰it v˘roby, zlikvidovat staré zásoby, pfiípadnû omezovat emise urãen˘ch
POPs a jejich slouãenin vznikající v dÛsledku antropogenní ãinnosti a podílející se na dálkovém pfienosu zneãi‰Èují-
cích látek v atmosféfie.

SníÏení emisí dotãen˘ch látek podle protokolu se vztahuje k referenãnímu roku deklarovanému smluvní stranou pfii
ratifikaci. Rok je voliteln˘ z intervalu 1985 aÏ 1995, pfiiãemÏ rok 1990 je preferován. âeská republika zvolila rok 1990.

Protokol k Úmluvû o persistentních organick˘ch zneãi‰Èujících látkách (tzv. protokol POPs) je detailnû popsán
v Pfiíloze B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs

Protokol o omezení acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu
Hodnocení âeské republiky z hlediska zavádûní protokolu o potlaãování acidifikace, eutrofizace a pfiízemního

ozonu (CLRTAP)
Ve druhé polovinû 80. let byl v Norsku poprvé formulován koncept kritick˘ch zátûÏí okyselujících látek pochá-

zejících z atmosféry, kter˘ byl formálnû dopracován na semináfii organizovaném Radou ministrÛ seversk˘ch zemí ve
spolupráci s Evropskou hospodáfiskou komisí OSN ve ‰védském Skokloster v roce 1988. Koncept kritick˘ch úrovní
a zátûÏí se stal základem pro mezinárodní program Evropské hospodáfiské komise Organizace spojen˘ch národÛ
(EHK OSN) Mapování kritick˘ch zátûÏí síry a dusíku. Cílem tohoto programu je stanovit na základû porovnání
zmapovan˘ch kritick˘ch zátûÏí slouãenin síry a dusíku a zmapované atmosférické depozice slouãenin síry a dusíku
v Evropû úrovnû sníÏení emisí slouãenin tûchto prvkÛ do ovzdu‰í pro jednotlivé zemû, které jsou signatáfii Úmluvy
o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiecházejícím hranice státÛ (CLRTAP) (Zapletal, 2000). ÚroveÀ redukce emisí je
administrativnû upravována protokoly.

Závazky vypl˘vající z „Protokolu o potlaãování acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu (Protocol to abate
acidification, eutrophication and ground-level ozone)“ a hodnocení vstupního stavu âeské republiky v oblasti kritic-
k˘ch zátûÏí pro periodu 1990–2000 a odhadovan˘ scénáfi pro cílov˘ stav v roce 2010.

Protokol o potlaãování acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu poÏaduje po smluvních stranách zajistit v ma-
ximálnû moÏné mífie, a to v dlouhodobém v˘hledu, po jednotliv˘ch krocích a s respektováním v˘voje vûdecko – v˘-
zkumn˘ch poznatkÛ, aby atmosférická depozice nepfiesáhla kritické zátûÏe acidity a nutriãního dusíku (UN ECE,
1999). Kritické zátûÏe acidity pro ekosystémy, definované v ãlánku 1 tohoto protokolu, jsou stanoveny v souladu s pfií-
ruãkou UBA (1996). Kritické zátûÏe pfiedstavují maximální mnoÏství acidifikující depozice, kterou mÛÏe ekosystém
dlouhodobû tolerovat, aniÏ by byl po‰kozen. Kritické zátûÏe acidity zpÛsobené dusíkem berou v úvahu ekosystémo-
vé vnitfiní procesy odstraÀování dusíku (napfi. pfiíjmem dusíku rostlinami). Kombinovaná kritická zátûÏ acidity zpÛ-
sobená dusíkem a sírou zohledÀuje dusík pouze tehdy, je-li depozice dusíku vy‰‰í, neÏ odstraÀování dusíku ekosysté-
mov˘mi procesy.

Protokol o potlaãování acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu vychází ze skuteãnosti, Ïe atmosférická de-
pozice síry a atmosférická depozice dusíku v celé fiadû oblastí Evropy vysoce pfiekraãuje kritickou zátûÏ ekosysté-
mÛ a je ji tfieba sníÏit alespoÀ na pfiijatelnou míru. Kritické zátûÏe jsou hodnoceny pomocí modelÛ integrovaného
posuzování, které zohledÀují soubûÏné pÛsobení více zneãi‰Èujících látek. Takto koncipované kritické zátûÏe po-
skytují scénáfie pro urãování horních hranic emisí slouãenin síry, oxidÛ dusíku a amoniaku uveden˘ch v Pfiíloze II
tohoto Protokolu. V pfiípadû âeské republiky se jedná o sníÏení emisí, které pro uvaÏované látky vypl˘vá z násle-
dující tabulky.
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Tabulka ã. 45 ÚroveÀ emisí oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, amoniaku a VOC v letech 1980 a 1990, emisní stropy pro
rok 2010 a procentuální omezení emisí v roce 2010 oproti roku 1990 (UN ECE, 1999).

Poznámka: Jak jiÏ bylo uvedeno, emisní stropy pro SO2 a NH3 byly pro âeskou republiku sníÏeny, tzn. Ïe emise SO2

budou omezeny o 86 % proti pfiedchozím 85 % a emise NH3 budou omezeny o 49 % proti pfiedchozím 35 %.

I v pfiípadû, Ïe budou v roce 2010 splnûny emisní stropy pro síru, oxidy dusíku a amoniak, které jsou uvedené
v pfiíloze II Protokolu (viz tab.1), budou pfiesto na:

• 198 000 ha plochy ekosystémÛ (tj. 7.5 % plochy ekosystémÛ) pfiekroãeny kritické zátûÏe acidity;
• 2 214 000 ha plochy ekosystémÛ (tj. 83.5 % plochy ekosystémÛ) pfiekroãeny kritické zátûÏe nutriãního dusíku.

Plnûní poÏadavku na nepfiekroãení kritické zátûÏe acidity (viz âlánek 2 – Cíl tohoto Protokolu) atmosférickou
depozicí slouãenin síry a dusíku bylo vyhodnoceno urãením plochy ekosystémÛ v %, na které nebyla pfiekroãena kri-
tická zátûÏ acidity depozicí síry a dusíku v roce 1990, respektive v roce 2010 podle bûÏného plánu redukce emisí síry
a dusíku v síti 150 3 150 km na území âeské republiky a urãením akumulovaného prÛmûrného pfiekroãení kritick˘ch
zátûÏí acidity depozicí síry a dusíku v roce 1990, respektive 2010 podle bûÏného plánu redukce emisí síry a dusíku v sí-
ti 150 3 150 km na území âeské republiky (Posh et al., 1999).

V roce 1990 byla kritická zátûÏ acidity pfiekroãena na vût‰inû území o více neÏ 1500 mol (H+) ha–1.rok–1.V roce 2010
se pfiekroãení kritické zátûÏe acidity pohybuje v intervalu od ménû neÏ 200 do 1000 mol (H+) ha–1.rok–1 (Posh et al.,
1999).V roce 2010 se pfii dodrÏení plánÛ redukce emisí síry, oxidÛ dusíku a amoniaku podle Protokolu o potlaãování
acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu pfiedpokládá pfiekroãení kritické zátûÏe acidity men‰í neÏ v roce 1990
a plochy s vysok˘m pfiekroãením budou redukovány, nicménû nebezpeãí po‰kození ekosystému bude stále existovat.

Protokol o potlaãování acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozonu byl vystaven k podpisu v Göteborgu (·véd-
sko) dne 30. listopadu a 1. prosince 1999, a potom v sídle Organizace spojen˘ch národÛ v New Yorku do 31. kvûtna
2000 pro ãlenské státy Komise.

B.1.11. HODNOCENÍ DOSAÎITELNOSTI EMISNÍCH STROPÒ STANOVEN¯CH REGIONU V ROCE 2010

Na základû emisní bilance a inventury zpracované uznávanou metodikou bylo provedeno porovnání v˘‰e emisí
v roce 2000 v Královéhradeckém kraji s doporuãen˘mi emisními stropy stanoven˘ch regionu v roce 2010. Toto zpra-
cování je uvedeno v Pfiíloze A:Anal˘za souãasného stavu emisní inventury hlavních zneãi‰Èujících látek. Stejn˘m zpÛ-
sobem byla provedena i emisní bilance roku 2001 a v˘sledky této bilance jsou uvedeny ve stejné Pfiíloze A. Hodno-
cení dosaÏitelnosti emisních stropÛ stanoven˘ch regionu v roce 2010 je provedeno.

Za pfiedpokladÛ dal‰ího ekonomického rozvoje kraje bude proveden dal‰í prÛzkum moÏností v nûkolika varian-
tách.Tam, kde jsou pfiíznivûj‰í v˘chozí podmínky, je vhodné (napfi. na základû dobrovoln˘ch dohod) provozovatelÛm
rozhodujících stávajících zdrojÛ omezit zvy‰ování emisí v˘znamnû nad souãasnou úroveÀ a pro nové zdroje uplatÀo-
vat v˘stavbu zejména nejlep‰ích dostupn˘ch technologií (BAT), které mohou hrát aktivní roli ve zlep‰ování Ïivotní-
ho prostfiedí (nástrojem bude zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci).

Optimální je dlouhodob˘ vyváÏen˘ vztah mezi poÏadavky kladen˘mi na Ïivotní prostfiedí a podnikatelsk˘mi ak-
tivitami, coÏ je i základní my‰lenkou trvale udrÏitelného rozvoje.
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V˘‰e emisních stropÛ – je tfieba si uvûdomit, Ïe hodnoty národních emisních stropÛ pro rok 2010 jsou pro âeskou
republiku nepfiekroãitelné a v následujícím období do roku 2020 budou tyto hodnoty dále sniÏovány, aby v roce 2020
uÏ nebyly pfiekroãeny kritické zátûÏe pro ekosystémy Právû probíhá dal‰í vyjednávání âR s EK, kdy pravdûpodobnû
dojde ke sníÏení emisních stropÛ pro SO2 a NH3).

V následujícím textu bude provedeno krátké hodnocení moÏností dosaÏení emisních stropÛ novû navrÏen˘ch pro
Královéhradeck˘ kraj:

Tabulka ã. 46 Doporuãené emisní stropy v kt/rok Královéhradeckého kraje pro vybrané zneãi‰Èující látky, NV
ã. 351/2002 Sb.

Po aktualizovan˘ch emisních bilancích za rok 2000 a 2001 byly navrÏeny nové doporuãené emisní stropy, které
jsou uvedeny v NV ã. 417/2003 Sb., i v návrhu Integrovaného národního programu sniÏování emisí âeské republiky.

Tabulka ã. 47 Platnû doporuãené emisní stropy v kt/rok Královéhradeckého kraje pro vybrané zneãi‰Èující látky, NV
ã. 417/2003 Sb.

Tabulka ã. 48 Porovnání bilancí emisí zneãi‰Èujících látek s jejich emisními stropy

*bilancováno jako TOC
**bilancovány jen zdroje R1 a 2

Z údajÛ v tabulce vypl˘vá, Ïe:

• Aktuální emise oxidu sifiiãitého za rok 2001 velmi mírnû pfiekraãují platnou hodnotu doporuãeného emisního
stropu.

• Aktuální emise oxidÛ dusíku za rok 2001 silnû pfiekraãují platnou doporuãenou hodnotu krajského emisního
stropu.

• Aktuální emise VOC (bilancovan˘ch) za rok 2001 jsou shodné s v˘‰í platného emisního stropu.
• Aktuální emise amoniaku (bilancované vãetnû zdrojÛ R3) mírnû podkroãují platn˘ emisní strop pro amoniak.

Z posouzení dostupn˘ch informací a vyhodnocení trendÛ lze k cílovému roku 2010 uãinit následující závûry o do-
saÏitelnosti doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ:

Oxid sifiiãit˘
Nejv˘znamnûj‰ím zdrojem emisí oxidu sifiiãitého v regionu za rok 2001 jsou zvlá‰tû velké spalovací zdroje, v jejichÏ

ãele stojí âEZ, OJ Elektrárny Pofiíãí, provoz Trutnov, provoz Náchod (od IV 2003 je provozovatelem fa Harpen), s od-
stupem pak Cukrovar Velké Mezifiíãí. Dal‰í zdroje jiÏ nemají takov˘ vliv na „plnûní“ doporuãeného emisního stropu.
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Lze konstatovat, Ïe nov˘ doporuãen˘ emisní strop v roce 2010 mÛÏe b˘t dodrÏen, napfi. v souladu s energetickou
koncepcí – sníÏení spotfieby hnûdého uhlí pro potfieby energetiky.

Oxidy dusíku
Nejv˘znamnûj‰ím zdrojem emisí oxidÛ dusíku v regionu za rok 2001 jsou mobilní zdroje zafiazené do skupiny

zdrojÛ REZZO 4.
Dal‰ím v˘znamn˘m zdrojem emisí oxidÛ dusíku za rok 2001 v regionu jsou opût zvlá‰tû velké spalovací zdroje,

v jejichÏ ãele stojí âEZ, OJ Elektrárny Pofiíãí, provoz Trutnov, provoz Náchod (od IV 2003 je provozovatelem fa Har-
pen). Dal‰í velké spalovací zdroje jiÏ nemají takov˘ vliv na „plnûní“ doporuãeného emisního stropu.

ProtoÏe nejsou navrÏeny emisní stropy pro oxidy dusíku pro v˘‰e uvedené zdroje (od roku 2016) znamenalo by
to pravdûpodobnû, Ïe emise oxidÛ dusíku budou stále v˘znamnû pfiekraãovat novû navrÏen˘ doporuãen˘ emisní
strop Vlastní pokles by v tomto pfiípadû musela „zajistit“ opût sníÏená spotfieba hnûdého uhlí pro potfieby energetiky
a dále pfiedev‰ím skupina mobilních zdrojÛ. To bude záviset pfiedev‰ím na naplÀování jednotliv˘ch opatfiení uvede-
n˘ch v kap B.1.14., kap. Nápravná opatfiení u mobilních zdrojÛ.

Tûkavé organické látky (VOC)
Nejv˘znamnûj‰ím zdrojem emisí VOC jsou mobilní zdroje, nezanedbatelnou skupinou jsou i lokální zdroje – lo-

kální vytápûní. Navrhovan˘ emisní strop je nastaven na bilancovanou hodnotu emisí v roce 2001.V pfiípadû, Ïe se po-
dafií naplnit nápravná opatfiení uvedená v kap. B.1.14., Nápravná opatfiení u mal˘ch zdrojÛ tûkav˘ch organick˘ch lá-
tek, lze se domnívat, Ïe novû navrÏená doporuãená hodnota emisního stropu pro VOC pro Královédvorsk˘ kraj ve
v˘‰i 14,2 kt/rok bude dodrÏena. Nejv˘znamnûj‰ími zdroji emisí VOC ze skupiny zdrojÛ REZZO 1 jsou âEZ, OJ
Elektrárny Pofiíãí, provoz Trutnov, Piana T̆ ni‰tû, TIBA a. s., závody 14,13 a Petrov, spol s.r.o. Podíl tûchto nejvût‰ích
zdrojÛ je v‰ak proti celkové v˘‰i emisí VOC velmi nízk .̆

Amoniak (NH3)
Jednoznaãnû rozhodujícími zdroji emisí amoniaku jsou chovy hospodáfisk˘ch zvífiat. Vzhledem k tomu, Ïe ve sle-

dovaném horizontu není oãekáván v˘raznûj‰í nárÛst poãtÛ kusÛ hospodáfisk˘ch zvífiat a navíc, nov˘ zákon o ovzdu‰í
ã. 86/2002 Sb., zavádí nové poÏadavky k omezení emisí amoniaku (správná zemûdûlská praxe) a navíc se ãást nejv˘-
znamnûj‰ích zdrojÛ dostane pod regulaci podle zákona o integrované prevenci, lze se oprávnûnû domnívat, Ïe dojde
spí‰e k poklesu emisí amoniaku. Lze tedy oãekávat, Ïe doporuãená hodnota novû navrÏeného emisního stropu pro
amoniak bude s jistou rezervou dodrÏena.

Priority Krajského programu sniÏování emisí:
Z uveden˘ch informací vypl˘vá, Ïe
1) Prioritou Krajského programu sniÏování emisí kraje Královéhradeckého v oblasti emisí jsou oxidy dusíku,

pro které existuje nezanedbatelné riziko nedodrÏení hodnoty krajského emisního stropu.
2) Relativnû malé riziko je pro nedodrÏení emisního stropu pro SO2, v pfiípadû, Ïe bude naplÀována energetická

koncepce Královéhradeckého kraje.
3) Vzhledem k pfiekraãování imisních limitÛ pro ozon (ekosystémy) je nezbytné vûnovat vysokou pozornost

emisím tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC).

Poznámka: Situace v pfiekroãení doporuãen˘ch emisních stropÛ pro oxidy dusíku je velmi obdobná ve v‰ech krajích
âeské republiky.
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Aktuální legislativa

Tabulka ã. 49 Zdroje Královéhradeckého kraje zahrnuté do Národního programu s emisními stropy SO2 (NV
ã. 112/2004 Sb., 17. 3. 2004)

Zdroje uvedené v pfiíloze NV mají za povinnost splnit k 1. 1. 2008 poÏadavky Národního programu.
Souãástí tohoto NV je i soupis v‰ech zdrojÛ, které mají dosáhnout k 1. 1. 2016 stanoven˘ch emisních stropÛ pro

oxidy dusíku.
Pro Královéhradeck˘ kraj nejsou v této pfiíloze uvedeny Ïádné zdroje, ale v sousedícím Pardubickém kraji se jed-

ná o následující zdroje, které mají v˘znamn˘ vliv na imisní situaci v Královéhradeckém kraji:

• âEZ a. s.Elektrárna Chvaletice, zdroj ã. 1123, stanoven˘ emisní strop pro oxidy dusíku 2127 t/rok;
• Elektrárny Opatovice, zdroj ã. 812, stanoven˘ emisní strop pro oxidy dusíku 1840 t/rok.

B.1.12. ROZBOR STAVU A HODNOCENÍ PLNùNÍ EMISNÍCH LIMITÒ A OSTATNÍCH LIMITNÍCH
HODNOT A DAL·ÍCH PODMÍNEK PRO PROVOZOVÁNÍ ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í
NA ÚZEMÍ KRAJE

Je v‰eobecnû známo, Ïe zákon ã. 309/1991 pfiinutil provozovatele zdrojÛ zneãi‰Èování splnit na svou dobu velmi
pfiísné emisní limity do konce roku 1998, pokud se jejich provozovatelé nerozhodli zdroj k 1. 1. 1999 odstavit z pro-
vozu. AÏ na v˘jimky byly emisní limity v soukromé sféfie splnûny, a to za investování vysok˘ch ãástek do tzv. konco-
v˘ch zafiízení. Jen malá ãást vynaloÏen˘ch investic byla vynaloÏena na obnovu cel˘ch technologick˘ch celkÛ. Jsou
zdroje zneãi‰Èování, které se nepohybují na oãekávan˘ch 80–90 % emisního limitu pro danou zneãi‰Èující látku, ale
jen na úrovni 10 – 20 %. Tato situace v‰ak není sledována a âIÎP shromaÏìuje informace „jen“ o zdrojích, které ne-
dodrÏují stanovené emisní limity.

NedodrÏení emisního limitu u velk˘ch zdrojÛ (REZZO 1) v Královéhradeckém kraji v roce 2001 (âIÎP Hradec
Králové).
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Celkovû lze konstatovat, Ïe nedodrÏování stanoven˘ch emisních limitÛ u velk˘ch zdrojÛ v Královéhradeckém
kraji není problémem, vzhledem k celkovému poãtu zdrojÛ zafiazen˘ch do skupiny REZZO1. V prvním pfiípadû jde
o státní zafiízení, ve druhém pfiípadû je zpracována dokumentace na zafiízení ke sníÏení emisí. V tfietím pfiípadû, kdy
zdroj pfievzal nov˘ provozovatel, kter˘ je o nedodrÏování emisních limitÛ informován a je vázán provést v termínu
nápravná opatfiení nebo mohou b˘t tyto zdroje emisí odstaveny z provozu.

Aktualizované informace z âIÎP OI HK se nepodafiilo k 26. 9. 2003 zjistit.
Problémem do budoucna se jeví pouÏívání rÛzn˘ch kotlÛ (napfi.VSB 4, v˘r. Îelezárny a drátovny Bohumín), pro

nedodrÏování emisního limitu na CO ve v˘‰i 650 mg/m3.

B.1.13. PODPÒRNÉ AKTIVITY PRO OMEZOVÁNÍ EMISÍ NA ÚZEMÍ KRAJE

V˘znamnou aktivitou, která aã jejím primárním cílem není sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í, k nûmu
mÛÏe pfiímo i nepfiímo v˘znamnû pfiispût, je naplÀování cílÛ nûkter˘ch strategick˘ch dokumentÛ. Jedná se zejména o:

• Státní energetická politika âR,
• Strategie ochrany klimatického systému Zemû v âeské republice,
• Státní program podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ,
• Strategie regionálního rozvoje âeské republiky,
• Spoleãn˘ regionální operaãní program,
• Sektorov˘ operaãní program – Îivotní prostfiedí,
• Sektorov˘ operaãní program – PrÛmysl,
• Sektorov˘ operaãní program – Doprava.

Zásadní v˘znam bude mít realizace hlavního strategického dokumentu kraje – Programu rozvoje Královéhra-
deckého kraje.
V˘znamnou aktivitou jsou také dobrovolné závazky soukromého sektoru, zejména pak:

• zavádûní systémÛ environmentálního managementu podnikÛ (EMAS, ISO 14 000),
• zavádûní oborov˘ch environmentálních aktivit (napfi. Responsible Care v chemickém prÛmyslu),
• zájem o v˘robu ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ a jejich podpora,
• dobrovolné dohody mezi orgány vefiejné správy a podnikatelsk˘mi subjekty ãi jejich uskupeními.

Dlouhodob˘m základem pro trvalé zlep‰ování kvality Ïivotního prostfiedí vãetnû zlep‰ování kvality ovzdu‰í je cí-
lená a koncepãní osvûta vefiejnosti, institucí a v˘robních i nev˘robních subjektÛ v oblasti ochrany Ïivotního prostfie-
dí. V této oblasti je pro státní správu a její moÏné partnery pomûrnû velk˘ prostor a existují rezervy ve vyuÏití infor-
maãních a vzdûlávacích nástrojÛ vãetnû integrace moderních pfiístupov˘ch metod a systémÛ komunikace.

Mimo tyto víceménû obecné podpÛrné aktivity jsou v Pfiíloze B:Anal˘za souãasného stavu emisní inventury PO-
Ps uvedeny konkrétní informace o inventarizaci a oãekávaném zne‰kodnûní tûchto látek.

B.1.14. ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PROGRAMU SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

1. Základní nástroje programu sniÏování emisí:
1.1. technická a technologická opatfiení,
1.2. technicko – organizaãní opatfiení,
1.3. administrativní opatfiení,
1.4. evidence stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování,
1.5. inventarizace emisí,
1.6. schválené zásady spolupráce orgánÛ kraje s dal‰ími orgány vefiejné správy,
1.7. dohody orgánÛ kraje s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a dal‰ími subjekty,
1.8. práce s vefiejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi,
1.9. vyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ.
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Nástroje a opatfiení programu sniÏování emisí jsou kategorizovány standardním zpÛsobem, uÏívan˘m ve strate-
gick˘ch a koncepãních dokumentech environmentální politiky takto:

• normativní nástroje/opatfiení,
• ekonomické nástroje/opatfiení,
• organizaãní nástroje/opatfiení,
• institucionální nástroje/opatfiení,
• informaãní nástroje/opatfiení,
• dobrovolné nástroje/opatfiení.

Normativní nástroje/opatfiení se opírají o právním pfiedpisem stanoven˘ limit, standard, zákaz ãi pfiíkaz, jehoÏ do-
drÏování je kontrolováno a nedodrÏování sankcionováno.

Ekonomické nástroje/opatfiení jsou zaloÏeny na ekonomickém zv˘hodnûní ãinností anebo produktÛ Ïádoucích
a ekonomickém znev˘hodnûní ãinností a nebo produktÛ neÏádoucích.

Organizaãní nástroje/opatfiení jsou zaloÏeny na zmûnû vztahÛ mezi subjekty a nebo ãinnostmi. I kdyÏ jejich apli-
kace mÛÏe vyvolat ekonomické dopady, li‰í se od ekonomick˘ch nástrojÛ právû primárním dÛrazem na zmûnu vzta-
hÛ (ekonomické nástroje zmûnu vztahÛ vyvolat mohou ale nemusí).

Institucionální nástroje/opatfiení se vztahují jednak k institucím, které konají vefiejnou správu, jednak k institu-
cím, které poskytují podporu v˘konu vefiejné správy.

Informaãní nástroje/opatfiení jsou aplikovány v oblasti získávání, zpracovávání a pfiedávání informací. V˘znam-
nou sloÏkou je cílené pfiedávání informací formou v˘chovy a osvûty.

Dobrovolné nástroje/opatfiení jsou aktivity subjektÛ, které nejsou zákonem uloÏeny jako povinnost, a které ob-
vykle ani nepfiiná‰ejí pfiím˘ krátkodob˘ ekonomick˘ prospûch. Obvykle jsou motivovány snahou vylep‰it si „envi-
ronmentální image“ a oslovit tak Ïádoucí subjekty (zákazníky), které jsou v této oblasti senzitivní. Dal‰ím motivem
mÛÏe b˘t snaha o zv˘‰ení flexibility regulace ze strany orgánÛ vefiejné správy.

Tato kategorizace pokr˘vá v‰echny poloÏky, uvedené v˘‰e pod oznaãením 1.1. aÏ 1.9., vystihuje v‰ak lépe jejich
legislativní a organizaãní zakotvení. V jednotliv˘ch pfiípadech je situace následující:

• 1.1. (technická a technologická opatfiení): z vût‰í ãásti se jedná o nástroje normativní, ãásteãnû o nástroje organi-
zaãní,

• 1.2. (technickoorganizaãní opatfiení): z vût‰í ãásti se jedná o nástroje organizaãní, ãásteãnû o nástroje normativní,
• 1.3. (administrativní opatfiení): jedná se vesmûs o nástroje organizaãní, ãásteãnû institucionální,
• 1.4. (evidence stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování): jedná se o nástroj informaãní,
• 1.5. (inventarizace emisí): jedná se o nástroj informaãní,
• 1.6. (schválené zásady spolupráce orgánÛ kraje s dal‰ími orgány vefiejné správy): jedná se o nástroj institucionální,
• 1.7. (dohody orgánÛ kraje s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a dal‰ími subjekty): jedná se o nástroje

dobrovolné,
• 1.8. (práce s vefiejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi): jedná se o nástroj informaãní,
• 1.9. (vyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ): jedná se o nástroje ekonomické.

Pro pfiípravu Krajského programu sniÏování emisí pfiipadají v úvahu zejména nástroje/ opatfiení, která jsou v úpl-
né ãi ãásteãné kompetenci orgánÛ kraje (pfiípadnû obcí). Plná kompetence znamená, Ïe orgán kraje ãi obce rozhodu-
je o tom, zda bude nástroj/opatfiení aplikovat ãi nikoliv (napfi. plán sníÏení emisí u zdroje). âásteãná kompetence zna-
mená, Ïe orgán kraje ãi obce je ze zákona povinen nástroj ãi opatfiení aplikovat, rozhoduje v‰ak zcela ãi ãásteãnû
o jeho obsahu a o rozsahu jeho aplikace (napfi. integrované povolení u zvlá‰tû velkého zdroje).

Krajsk˘ program sniÏování emisí se nezab˘vá problematikou legislativní ani problematikou v kompetenci orgá-
nÛ vefiejné správy na ústfiední úrovni, protoÏe tyto jsou pfiedmûtem Národního programu sniÏování emisí âeské re-
publiky. Krajsk˘ program sniÏování emisí se dále nezab˘vá povinnostmi, které jsou provozovatelÛm zdrojÛ uloÏeny
právními pfiedpisy pfiímo bez urãitého stupnû flexibility (napfi. emisní limity pro velké a stfiední zdroje), protoÏe or-
gány kraje ãi obcí nemají moÏnost obsah a nebo rozsah tûchto povinností Ïádn˘m zpÛsobem ovlivnit.
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Tabulka ã. 50 Seznam nástrojÛ/opatfiení (detailnû popsan˘ch v dal‰ím textu)
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2. Pfiehled vhodn˘ch nástrojÛ / opatfiení:

Normativní nástroje
Územní plánování a územní rozhodování N1

Legislativní základ: Zákon ã. 50/1976 Sb., stavební zákon, v plném znûní, ãást první.
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce.
Popis nástroje: Územní plánování soustavnû a komplexnû fie‰í funkãní vyuÏití území, stanoví zásady jeho organi-

zace a vûcnû a ãasovû koordinuje v˘stavbu a jiné ãinnosti ovlivÀující rozvoj území. Vytváfií pfiedpoklady k zabezpe-
ãení trvalého souladu v‰ech pfiírodních, civilizaãních a kulturních hodnot v území, zejména se zfietelem na péãi o Ïi-
votní prostfiedí a ochranu jeho hlavních sloÏek – pÛdy, vody a ovzdu‰í. Územní rozhodování se t˘ká umisÈování
staveb, zmûn vyuÏití území a ochrany dÛleÏit˘ch zájmÛ v území.

Oãekávan˘ efekt:Tímto zpÛsobem lze jiÏ v rann˘ch fázích zamezit umisÈování zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v úze-
mích, kde jsou pfiekraãovány imisní limity nebo kde je vysoká pravdûpodobnost, Ïe k takovému pfiekraãování umís-
tûním zdrojÛ dojde. Územní plán rovnûÏ umoÏÀuje vytváfiet územní rezervu pro klíãové souãásti dopravní infra-
struktury. Územní rozhodování má klíãov˘ v˘znam v pfiípadech, kdy se nejedná o zdroj zneãi‰Èování ovzdu‰í ve
smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í, stavba v‰ak mÛÏe zneãi‰tûní ovzdu‰í vyvolat.

Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje spadá do bûÏné agendy kraje a nevyvolá dodateãné náklady. Pfií-
li‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k omezením ekonomického rozvoje pfiíslu‰ného území.

Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í N2
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 1, písmeno b), odstavec 7, písmeno b)

a odstavec 8, § 48, odstavec 1, písmeno r.
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti.
Popis nástroje:V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû posouzení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a zejména roz-

ptylové studie stanoveny podmínky ochrany ovzdu‰í.
Oãekávan˘ efekt:Tímto zpÛsobem lze jiÏ v rann˘ch fázích zamezit umisÈování zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v úze-

mích, kde jsou pfiekraãovány imisní limity nebo kde je vysoká pravdûpodobnost, Ïe k takovému pfiekraãování umís-
tûním stavby dojde. Je-li povolení vydáno, lze pomocí vhodnû stanoven˘ch podmínek ochrany ovzdu‰í vliv zdroje
omezit na co nejmen‰í míru.

Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-
votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k omeze-
ním ekonomického rozvoje pfiíslu‰ného území a k pfiíli‰nému ekonomickému dopadu na investory.

Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í N3
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 1, písmeno c), odstavec 7, písmeno b)

a odstavec 8, § 48, odstavec 1, písmeno r.
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû zejména rozptylové studie stanoveny podmínky

ochrany ovzdu‰í.
Oãekávan˘ efekt: Tímto zpÛsobem lze pomocí podmínek ochrany ovzdu‰í vliv zdroje na kvalitu ovzdu‰í v místû

omezit na co nejmen‰í míru.
Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-

votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k pfiíli‰né-
mu ekonomickému dopadu na investory.

Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í N4
Legislativní základ: Zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû konkrétní situace v místû stanoveny individuální

podmínky ochrany ovzdu‰í vãetnû individuálních emisních limitÛ (které mohou b˘t pfiísnûj‰í neÏ specifické emisní li-
mity) a emisních limitÛ pro dal‰í zneãi‰Èující látky.
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Oãekávan˘ efekt: Integrované povolení bude, díky své flexibilitû a individuálnímu pfiístupu, vysoce úãinn˘m ná-
strojem jak pro fiízení lokální kvality ovzdu‰í, tak i pro omezování emisí s cílem dosáhnout doporuãen˘ch hodnot
krajsk˘ch emisních stropÛ.

Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû a vyvolá urãité do-
dateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k omezením ekonomického rozvoje pfiíslu‰né-
ho území a k pfiíli‰nému ekonomickému dopadu na investory.

Povolení k uvedení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í do zku‰ebního i trvalého provozu N5
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 1, písmeno c), § 48, odstavec 1, písmeno r.
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: V rámci povolení je provedena kontrola, zda zdroj skuteãnû odpovídá parametrÛm, na které bylo

vydáno povolení ke stavbû.
Oãekávan˘ efekt: Povolení je pfiedev‰ím nástrojem kontroly.
Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-

votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady.
Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch v˘rob s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í N6

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 2, písmeno a)
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje:V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû posouzení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a zejména roz-

ptylové studie stanoveny podmínky ochrany ovzdu‰í.
Oãekávan˘ efekt: Tímto zpÛsobem lze pomocí podmínek ochrany ovzdu‰í vliv zdroje na kvalitu ovzdu‰í v místû

omezit na co nejmen‰í míru.
Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-

votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k pfiíli‰né-
mu ekonomickému dopadu na investory.

Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í N7

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 2, písmeno b)
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti

Popis nástroje:V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû zejména rozptylové studie stanoveny podmínky ochra-
ny ovzdu‰í.

Oãekávan˘ efekt: Tímto zpÛsobem lze pomocí podmínek ochrany ovzdu‰í vliv zdroje na kvalitu ovzdu‰í v místû
omezit na co nejmen‰í míru.

Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-
votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k pfiíli‰né-
mu ekonomickému dopadu na investory.

Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í N8
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 1, písmeno c)
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû zejména rozptylové studie stanoveny podmínky

ochrany ovzdu‰í.
Oãekávan˘ efekt: Tímto zpÛsobem lze pomocí podmínek ochrany ovzdu‰í vliv zdroje na kvalitu ovzdu‰í v místû

omezit na co nejmen‰í míru.
Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-

votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k pfiíli‰né-
mu ekonomickému dopadu na investory.
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Integrované povolení k stávajícímu zvlá‰tû velkému zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í N9
Legislativní základ: Zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû konkrétní situace v místû stanoveny individuální

podmínky ochrany ovzdu‰í vãetnû individuálních emisních limitÛ (které mohou b˘t pfiísnûj‰í neÏ specifické emisní li-
mity) a emisních limitÛ pro dal‰í zneãi‰Èující látky.

Oãekávan˘ efekt: Integrované povolení bude, díky své flexibilitû a individuálnímu pfiístupu, vysoce úãinn˘m ná-
strojem jak pro fiízení lokální kvality ovzdu‰í, tak i pro omezování emisí s cílem dosáhnout hodnot krajsk˘ch emisních
stropÛ.

Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû a vyvolá urãité do-
dateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k omezením ekonomického rozvoje pfiíslu‰né-
ho území a pfiíli‰nému ekonomickému dopadu na investory.

Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologick˘ch zafiíze-
ní zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ N10

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 2, písmeno f)
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû konkrétní situace v místû stanoveny individuální

podmínky ochrany ovzdu‰í vãetnû individuálních emisních limitÛ (které mohou b˘t pfiísnûj‰í neÏ specifické emisní li-
mity) a emisních limitÛ pro dal‰í zneãi‰Èující látky.

Oãekávan˘ efekt: Povolení bude, díky své flexibilitû a individuálnímu pfiístupu, vysoce úãinn˘m nástrojem jak pro
fiízení lokální kvality ovzdu‰í tak i pro omezování emisí s cílem dosáhnout hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ.

Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû a vyvolá urãité do-
dateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k omezením ekonomického rozvoje pfiíslu‰né-
ho území a k pfiíli‰nému ekonomickému dopadu na investory.

Povinnost volit pfii v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, zneãi‰Èo-
vání ovzdu‰í nejlep‰í dostupné techniky N11

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 3, odstavec 6
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Nástroj je zaloÏen v obecné poloze, protoÏe nejlep‰í dostupné techniky nejsou právními pfiedpisy

definovány a jejich vyhlá‰ení se v nejbliÏ‰ích letech ani neoãekává. Nástroj nicménû umoÏÀuje orgánu ochrany ovzdu-
‰í vyjednávat s investorem o minimalizaci vlivu zam˘‰lené technologie na kvalitu ovzdu‰í.

Oãekávan˘ efekt: Urãité omezení emisí a zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Ekonomick˘ dopad: Pfii necitlivém pfiístupu správních orgánÛ mÛÏe aplikace tohoto nástroje vyvolat znaãn˘ eko-

nomick˘ dopad na investora.

Podmínûná (technická moÏnost a ekonomická pfiijatelnost) povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pfii zmûnách
stávajících staveb centrální zdroje tepla, pfiípadnû alternativní zdroje a ovûfiit moÏnost kombinované v˘roby tepla
a energie N12

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 3, odstavec 8
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Nástroj je definován v obecné poloze, protoÏe v konkrétních situacích lze tûÏko jednoznaãnû pro-

kázat co je technicky moÏné a souãasnû ekonomicky pfiijatelné. Nástroj nicménû umoÏÀuje orgánÛm ochrany ovzdu-
‰í vyjednávání s investorem.

Oãekávan˘ efekt: Urãité omezení emisí a zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Ekonomick˘ dopad: Pfii necitlivém pfiístupu správních orgánÛ mÛÏe aplikace tohoto nástroje vyvolat znaãn˘ eko-

nomick˘ dopad na investora. Na druhé stranû by tato povinnost mohla b˘t ekonomicky zneuÏívána jako nátlak na
bûÏné uÏivatele (zvy‰ování cen u centrálního zdroje tepla bez moÏnosti pfiejít na jinou alternativu).
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MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí (resp. opatfiení k omezování pouÏití surovin a v˘robkÛ, z nichÏ emise vznikají)
namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í N13

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 5, odstavec 6
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Nástroj je zam˘‰len pro zdroje emitující tûkavé organické látky. Jeho aplikací bude moÏno dosáh-

nout stejného efektu, jakého by bylo dosaÏeno plo‰nou aplikací emisních limitÛ, pfii men‰ích nákladech.
Oãekávan˘ efekt: Urãité omezení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek a zlep‰ení kvality ovzdu‰í pfii efektivnûj‰ím

vyuÏití vloÏen˘ch prostfiedkÛ.
Ekonomick˘ dopad: Nástroj umoÏní dosáhnout sníÏení emisí pfii niÏ‰ích nákladech, neÏ by byly náklady k dosa-

Ïení stejného efektu pfii plo‰né aplikaci emisních limitÛ.

MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních limitÛ u vy-
bran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í N14

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 5, odstavec 8
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Nástroj je zam˘‰len pro zemûdûlské zdroje emitující amoniak. Jeho aplikací bude moÏno dosáh-

nout stejného efektu, jakého by bylo dosaÏeno plo‰nou aplikací emisních limitÛ, pfii men‰ích nákladech.
Oãekávan˘ efekt: Urãité omezení emisí amoniaku a zlep‰ení kvality ovzdu‰í pfii efektivnûj‰ím vyuÏití vloÏen˘ch

prostfiedkÛ.
Ekonomick˘ dopad: Nástroj umoÏní dosáhnout sníÏení emisí pfii niÏ‰ích nákladech, neÏ by byly náklady k dosa-

Ïení stejného efektu pfii plo‰né aplikaci emisních limitÛ.

Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadÛ N15
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 17, odstavec 2, písmeno c
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: V rámci povolení, je-li vydáno, jsou na základû zejména rozptylové studie stanoveny podmínky

ochrany ovzdu‰í.
Oãekávan˘ efekt: Tímto zpÛsobem lze pomocí podmínek ochrany ovzdu‰í vliv zdroje na kvalitu ovzdu‰í v místû

omezit na co nejmen‰í míru.
Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-

votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k pfiíli‰né-
mu ekonomickému dopadu na investory.

Zákaz spalovaní urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í N16
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 50, odstavec 1, písmeno g
Odpovûdn˘ orgán: Orgán obce v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Obec má moÏnost zakázat na svém území spalování urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích.V soula-

du s pfiílohou ã. 11 zákona se takov˘ zákaz mÛÏe t˘kat hnûdého uhlí energetického, lignitu, uheln˘ch kalÛ a proplástkÛ.
Oãekávan˘ efekt: Urãité lokální zlep‰ení kvality ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad:Aplikace nástroje mÛÏe znamenat ekonomickou zátûÏ pro domácnosti, zejména ty sociálnû slab‰í.

MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ N17
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 3, odstavec 5
Odpovûdn˘ orgán: Orgán obce v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Orgán obce mÛÏe sv˘m nafiízením stanovit podmínky pro spalování rostlinn˘ch materiálÛ, pfií-

padnû takové spalování zcela zakázat.
Oãekávan˘ efekt: Velmi omezené zlep‰ení kvality ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (spí‰e nev˘znamn˘).

Stanovení látek, pro které budou u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ uplatnûny obecné emisní limity N18
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 9, odstavec 4
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
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Popis nástroje: Pokud není pro danou zneãi‰Èující látku nebo skupinu látek stanoven u stacionárního zdroje speci-
fick˘ emisní limit, je provozovatel povinen plnit obecn˘ emisní limit. Látky, pro které toto platí, vymezí orgán kraje.

Oãekávan˘ efekt: Tímto zpÛsobem lze pomocí podmínek ochrany ovzdu‰í vliv zdroje, pro kter˘ nejsou stanove-
ny specifické emisní limity, na kvalitu ovzdu‰í v místû omezit na co nejmen‰í míru. Nástroj se uplatní zejména u no-
v˘ch technologií.

Ekonomick˘ dopad: Samotná aplikace nástroje pfiechází do bûÏné agendy orgánu kraje novû z âeské inspekce Ïi-
votního prostfiedí a vyvolá urãité dodateãné náklady. Pfiíli‰ striktní a necitlivá aplikace nástroje mÛÏe vést k pfiíli‰né-
mu ekonomickému dopadu na investory.

Zpracování provozních fiádÛ N19
Legislativní základ: Zákon 86/2002 Sb., § 17, odstavec 2, písmeno g, § 48, odstavec 1, písmeno r
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Soubor technickoprovozních parametrÛ a technickoorganizaãních opatfiení k zaji‰tûní provozu

stacionárních zdrojÛ vãetnû opatfiení ke zmírÀování prÛbûhu a odstraÀování dÛsledkÛ havarijních stavÛ v souladu
s podmínkami ochrany ovzdu‰í.

Oãekávan˘ efekt: Odborné fiízení stacionárních zdrojÛ ve vztahu k ochranû ovzdu‰í. Zv˘‰ení informovanosti or-
gánÛ státní správy o podmínkách provozu jednotliv˘ch stacionárních zdrojÛ. Zv˘‰ení operativnosti pfii fie‰ení hava-
rijních stavÛ.

Ekonomick˘ dopad: Minimální aÏ pozitivní.

Energetick˘ audit N20
Legislativní základ: Zákon ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií, § 9, (úãinnost od 1. 1. 2001)
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: Organizaãní sloÏky státu, krajÛ a obcí, pfiíspûvkové organizace a fyzické ãi právnické osoby s cel-

kovou roãní spotfiebou energie vy‰‰í, neÏ je vyhlá‰kou stanovená hodnota, mají povinnost podrobit své energetické
hospodáfiství a budovu (budovy) energetickému auditu. Tato povinnost se vztahuje i na kaÏdou fyzickou ãi právnic-
kou osobu, která Ïádá o státní dotaci v rámci státního podpÛrného programu. Energetick˘ audit je soubor ãinností,
jejichÏ v˘sledkem jsou informace o zpÛsobech a úrovni vyuÏívání energie v energetickém hospodáfiství v objektech,
resp. provozech provûfiovan˘ch fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob a návrh na opatfiení, která je tfieba realizovat pro
dosaÏení energetick˘ch úspor.

Oãekávan˘ efekt: Tímto zpÛsobem lze, jiÏ pfii povolování nov˘ch staveb, zamezit nehospodárnému nakládání
s palivy a energií, coÏ vede k pfiímému omezení emisí.TotéÏ platí pro stávající stavby s horizontem let 2003, resp. 2005.

Ekonomick˘ dopad:Spí‰e pozitivní: cena samotného energetického auditu b˘vá zpravidla vyváÏena úsporami energie.

Územní energetická koncepce N21
Legislativní základ: Zákon ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií, § 4, (úãinnost od 1. 1. 2001)
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti
Popis nástroje: ÚEK je základním dokumentem pro rozvoj racionálního zásobování fie‰eného území palivy

a energií ve vazbû na poÏadavky ochrany ovzdu‰í.
Oãekávan˘ efekt: Racionalizace spotfieby energie vede k úsporn˘m opatfiením, a tedy i ke sníÏení emisí obecnû.
Ekonomick˘ dopad: Zpracování ÚEK je ekonomicky nároãné, ale získané poznatky vedou k pfiedvídání problé-

mÛ, jejichÏ dodateãné fie‰ení by bylo je‰tû draÏ‰í. ÚEK identifikuje potenciál úspor a vytváfií prostor pro optimaliza-
ci sítû zásobování energií.

âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst N22
Legislativní základ: Zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce

Popis nástroje: Opatfiení mÛÏe b˘t aplikováno na v‰echny ãi pouze pro vybrané kategorie vozidel (napfi. nákladní vo-
zidla nad urãitou hmotnost).

Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe v exponovan˘ch oblastech, které v‰ak pfienese imisní zátûÏ do jin˘ch oblastí.
Ekonomick˘ dopad: ObtíÏnû specifikovateln ,̆ zpravidla málo v˘znamn .̆V pfiípadû potfieby zavedení systému v˘-

jimek z dopravního omezení, mÛÏe opatfiení vyvolat nárÛst administrativních nákladÛ.
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Zavedení zón sníÏené rychlosti N23
Legislativní základ: Zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Opatfiení mÛÏe b˘t aplikováno v zásadû pfiedev‰ím v rezidenãních ãtvrtích.
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe (u nûkter˘ch ‰kodlivin). Na druhé stranû je nutno mít na zfieteli, Ïe sníÏe-

ní rychlosti pod 50 aÏ 60 km/hod mÛÏe emise nûkter˘ch látek zv˘‰it.
Ekonomick˘ dopad: Prakticky zanedbateln .̆

Zavedení environmentálních zón N24
Legislativní základ: Nutno upravit
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Zákaz vjezdu vozidel nesplÀujících stanovená technická kritéria
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe, které se v‰ak mÛÏe pfienést do jiné lokality.
Ekonomick˘ dopad: âásteãnû se mÛÏe projevit na cenách nemovitostí a charakteru vymezeného území.

Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel N25
Legislativní základ: Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích

Odpovûdn˘ orgán: Policie âR/Mûstská policie
Popis nástroje: Operativní kontrola technického stavu vozidel zamûfiená na eliminaci automobilÛ ve ‰patném

technickém stavu. Podle zahraniãních zku‰eností je 10 % vozidel v nejhor‰ím technickém stavu odpovûdno za 60 %
emisí z mobilních zdrojÛ.

Oãekávan˘ efekt: SníÏení emisí a imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Jednorázové náklady na vybavení kontrolních orgánÛ mobilními analyzátory a náklady na

provoz celého systému a vytvofiení a vy‰kolení specializovaného t˘mu.

Ekonomické nástroje
Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í E1

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 19–§ 22
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje:V pfiípadû zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ je flexibilita tohoto nástroje prakticky nulo-

vá. Jedinou v˘jimkou je zde moÏnost odkladu a odpu‰tûní ãásti poplatku v pfiípadû realizace opatfiení ke sníÏení emi-
sí u zdroje. Pfiíslu‰né orgány by proto mûly pÛsobit na provozovatele zdrojÛ, aby této moÏnosti co nejvíce vyuÏívali.
Flexibilita se naopak vyskytuje v pfiípadû zdrojÛ mal˘ch, kde je moÏno, kromû spalovacích zdrojÛ, zpoplatnit také
zdroje emitující tuhé zneãi‰Èující látky a tûkavé organické látky.

Oãekávan˘ efekt: Urãité zlep‰ení lokální kvality ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad: Dopad poplatkÛ na pÛvodce zneãi‰tûní v pfiípadû zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdro-

jÛ bude zfiejmû mírnû vy‰‰í vzhledem k roz‰ífiení spektra zpoplatnûn˘ch zneãi‰Èujících látek. V pfiípadû mal˘ch zdro-
jÛ se dopad novû projeví u zdrojÛ emitujících tuhé látky a tûkavé organické látky. V˘znamn˘m pfiínosem mÛÏe b˘t
zpfiesnûní evidence emisí zneãi‰Èujících látek.

Investice do energetické infrastruktury E2
Legislativní základ: Zákon ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií
Odpovûdn˘ orgán: MPO, âeská energetická agentura, orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: Pfiímá ãi nepfiímá podpora rozvoje infrastruktury v oblasti dodávek zemního plynu ãi dálko-

vého tepla umoÏní koncov˘m spotfiebitelÛm vyuÏívat environmentálnû pfiíznivûj‰í zdroje energie a sníÏit tak zne-
ãi‰tûní ovzdu‰í.

Oãekávan˘ efekt: Urãité (ve v˘znamnûj‰ích pfiípadech i znaãné) zlep‰ení lokální kvality ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (záleÏí na rozsahu investic).

Investice do úspor energie E3
Legislativní základ: Zákon ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií
Odpovûdn˘ orgán: MPO, âeská energetická agentura, orgán kraje, orgán obce
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Popis nástroje: Jedná se o energeticky úsporná opatfiení ke zvy‰ování úãinnosti uÏití energie, zvy‰ování energe-
tické efektivity staveb, rozvoj kombinované v˘roby elektfiiny a tepla, modernizace v˘robních a rozvodn˘ch zafiízení,
rozvoj vyuÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie.

Oãekávan˘ efekt: SníÏení emisí zneãi‰Èujících látek a oxidu uhliãitého, které se v‰ak nutnû nemusí vÏdy projevit
v místû, na kterém k úsporám dojde.

Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (záleÏí na rozsahu investic). V del‰ím horizontu je dopad v˘raznû pozi-
tivní (investice se vrátí v prostfiedcích uspofien˘ch na nákupu a v˘robû energie).

Finanãní podpory provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í E4
Legislativní základ: Není nutn˘ na úrovni âR
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: Pfiímá (dotace ãi pfiíspûvek k úhradû úrokÛ) ãi nepfiímá (pomoc pfii získání finanãního pfiíspûvku

z fondÛ EU) podpora vybran˘ch individuálních projektÛ, které jsou ve vefiejném zájmu. Vyhlá‰ení podpÛrn˘ch pro-
gramÛ pro vybrané skupiny zdrojÛ.

Oãekávan˘ efekt: Omezené zlep‰ení kvality ovzdu‰í, v pfiípadû vût‰ích projektÛ mÛÏe b˘t v˘razné.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (záleÏí na rozsahu podpory).

Finanãní podpory domácnostem E5
Legislativní základ: Není nutn˘ na úrovni âR
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: Pfiímá ãi nepfiímá podpora zámûny vytápûní, instalace regulaãní techniky, izolace budov….
Oãekávan˘ efekt: Omezené zlep‰ení lokální kvality ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (záleÏí na rozsahu podpory).

Placen˘ vjezd do urãit˘ch ãástí mûst E6
Legislativní základ: Zákon ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: Obdoba m˘ta (mÛÏe b˘t realizováno formou rÛzn˘ch technicky pokroãilej‰ích fie‰ení – napfi. elek-

tronická registrace).
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe a generace finanãních prostfiedkÛ na realizaci investiãních opatfiení v dopravû.
Ekonomick˘ dopad: Pozitivní – tvorba zdrojÛ. Opatfiení v˘znamnû ovlivÀuje ceny nemovitostí, ekonomick˘ cha-

rakter vymezen˘ch území a územní dispozice mûst.

Finanãní podpora hromadné dopravy E7
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: Pfiímá ãi nepfiímá podpora systému integrované hromadné dopravy, snaha o její vysokou atrakti-

vitu i pro uÏivatele osobních automobilÛ. Souãástí podpory je i dotace jízdného.
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Vysok .̆

Podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí E8
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: Podporou v˘stavby odstavn˘ch garáÏí dojde k niÏ‰í frekvenci uÏívání vozidel na krátké cesty, po-

klesnou emise ze studen˘ch startÛ v zimû, odvûtráním garáÏí budou vymístûny emise po startu nad obytné budovy.
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (mÛÏe b˘t v závislosti na zpÛsobu technického fie‰ení velmi rozdíln˘).

Finanãní podpora pfii obnovû vozového parku E9
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: MDS, orgán kraje, orgán obce
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Popis nástroje: Podpora nákupu moderních vozidel MHD a vozidel mûstsk˘ch sluÏeb splÀujících pfiísnûj‰í emisní
limity. Finanãní podpora nebo daÀové úlevy pfii doloÏené obmûnû vozidel.

Oãekávan˘ efekt: V˘razné sníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Vysok ,̆ moÏnost státní dotace na nákup kolejov˘ch a nízkopodlaÏních vozidel, zejména pfii

vyuÏití alternativních zpÛsobÛ pohonu (CNG).

Podpora zavádûní a uÏívání vozidel s alternativním pohonem E10
Legislativní základ: Není nutn˘ – postaãuje rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: MÛÏe se jednat o pouÏívání bionafty, zemního plynu ãi elektrick˘ch motorÛ. Nástroj mÛÏe b˘t apli-

kován v úfiadech kraje, mûst a mûstsk˘ch ãástí, v organizacích zfiízen˘ch krajem ãi mûsty ãi v podnicích s majetkovou
úãastí mûst; u ostatních subjektÛ je moÏná podpora nepfiímá.

Oãekávan˘ efekt: SníÏení emisí prakticky v‰ech zneãi‰Èujících látek. V˘znamn˘m pfiíspûvkem je rozvoj alterna-
tivních pohonÛ oproti komerãním. Îádoucím vedlej‰ím efektem je sníÏení emisí oxidu uhliãitého.

Ekonomick˘ dopad: Nelze pfiímo specifikovat, mÛÏe b˘t vysok˘ (záleÏí na rozsahu podpory).

Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatfiení u vozidel E11
Legislativní základ: Není nutn˘ – postaãuje rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu.
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: MÛÏe se jednat napfi. o montáÏ odluãovaãÛ tuh˘ch ãástic (DPF) u vozidel s dieselov˘mi motory

napfi. autobusÛ MHD. Nástroj mÛÏe b˘t aplikován v úfiadech kraje, mûst a mûstsk˘ch ãástí, v organizacích zfiízen˘ch
krajem ãi mûsty ãi v podnicích s majetkovou úãastí mûst; u ostatních subjektÛ je moÏná podpora nepfiímá. Podmínkou
je vût‰í rozsah opatfiení nutn˘ch k pfiekonání technick˘ch poÏadavkÛ na realizaci (napfi. kvalita paliv).

Oãekávan˘ efekt: SníÏení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a omezení ostatních emisí.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (záleÏí na rozsahu podpory) – cca 300 000,– CZK na vozidlo.

Organizaãní opatfiení
Technicko-organizaãní opatfiení u plo‰n˘ch zdrojÛ s cílem omezení sekundární pra‰nosti O1

Legislativní základ: Není nutn˘ na úrovni âR
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Opatfiení v pfiípadû vefiejn˘ch ploch (zatravÀování, zalesÀování, vegetaãní pásy podél komunika-

cí), technická opatfiení u nejv˘znamnûj‰ích stál˘ch zdrojÛ pra‰nosti (lomy, pily, skládky), periodická opatfiení u ko-
munikací (kropení vozovek, prom˘vání posypového materiálu).

Oãekávan˘ efekt: Omezení zneãi‰Èování ovzdu‰í tuh˘mi látkami (zejména omezení sekundární pra‰nosti).
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (dopad nemusí b˘t vysok˘). Nûkterá opatfiení (napfi. zatravÀování ãi za-

lesÀování) pfiiná‰ejí dal‰í pozitivní efekty.

Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé látky O2
Legislativní základ: Není nutn˘ na úrovni âR
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Opatfiení v pfiípadû staveb (napfi. zaplachtování staveb, om˘vání vozidel opou‰tûjících stavbu,

skrápûní ploch staveni‰tû).
Oãekávan˘ efekt: Omezení zneãi‰Èování ovzdu‰í tuh˘mi látkami (zejména omezení sekundární pra‰nosti)
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (nemusí b˘t vysok˘).

Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC O3
Legislativní základ: Není nutn˘ na úrovni âR; omezení zneãi‰Èování ovzdu‰í tûkav˘mi organick˘mi látkami, kte-

ré jsou prekurzory tvorby ozónu
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Podpora pouÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot.
Oãekávan˘ efekt: Omezení zneãi‰Èování ovzdu‰í tûkav˘mi organick˘mi látkami, které jsou prekurzory tvorby ozónu.
Ekonomick˘ dopad: Omezení zneãi‰Èování ovzdu‰í tûkav˘mi organick˘mi látkami, které jsou prekurzory tvorby ozónu.
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Regulaãní fiád O4
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 8, odstavec 5
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Regulaãní fiád umoÏÀuje omezení ãi zastavení provozu stacionárních i mobilních zdrojÛ zneãi‰Èo-

vání ovzdu‰í.
Oãekávan˘ efekt: Mimofiádné omezení zneãi‰Èování ovzdu‰í pfii ‰patn˘ch rozptylov˘ch podmínkách. Pfii souãas-

ném nezvládnutí organizace regulace mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování mÛÏe b˘t toto opatfiení kontraproduktivní.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (mÛÏe b˘t vysok ,̆ zejména v pfiípadû regulace provozu mobilních zdrojÛ).

Sledování dodrÏování ‰títkování energetick˘ch spotfiebiãÛ O5
Legislativní základ: Zákon ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: ·títkování energetick˘ch spotfiebiãÛ je nástrojem pro informovanost obyvatelstva o kvalitativních

parametrech zafiízení.
Oãekávan˘ efekt: Nástroj vede k environmentálnû zodpovûdnûj‰ímu chování provozovatelÛ spotfiebiãÛ.
Ekonomick˘ dopad: Minimální.

Parkovací politika O6
Legislativní základ: Zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; nutná úprava zaji‰tûní odpo-

vûdnosti provozovatele za parkování vozidla a dále zákon ã. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje a obce v pfienesené pÛsobnosti.
Popis nástroje: Zahrnuje dvû základní opatfiení: úãinná regulace parkování v centru roz‰ífiení systému parkovi‰È

v okrajov˘ch ãástech mûsta pfii v˘znamn˘ch komunikacích, koordinovaného s integrovan˘m systémem hromadné
dopravy (systém „park and ride“).

Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Pozitivní v centru; nutná dotace systému „park and ride“.

Infrastrukturní opatfiení O7
Legislativní základ: V urãit˘ch pfiípadech nutná úprava
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Zahrnuje dvû základní opatfiení v˘stavbu komunikaãních sítí, které umoÏní odklon tranzitní do-

pravy z hustûji zabydlen˘ch ãástí mûst roz‰ifiování kolejové sítû.
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Vysok .̆

Optimalizace fiízení dopravy O8
Legislativní základ: Zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje:Vytvofiení optimalizovaného poãítaãovû fiízeného a vzájemnû koordinovaného systému dopravnû

závislého dynamického fiízení dopravy s detekcí a preferencí hromadné dopravy.
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Nemusí b˘t pfiíli‰ vysok .̆

Rozvoj kvality hromadné osobní dopravy O9
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Dotvofiení atraktivního systému integrované mûstské hromadné dopravy. Souãástí nástroje musí

b˘t preference hromadné dopravy, zv˘‰ení kvality sluÏby, zv˘‰ení ãetnosti spojÛ a zdokonalení informaãních systémÛ
(ITS).

Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (mÛÏe b˘t vysok˘).
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SniÏování pfiepravní nároãnosti území O10
Legislativní základ: Zákon ã. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znûní
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Cílevûdomé územní plánování, úãelné uspofiádání zdrojÛ a cílÛ v území
Oãekávan˘ efekt: Zv˘‰ení kvality ovzdu‰í a sníÏení hlukové zátûÏe.

E konomick˘ dopad: Pozitivní.

Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, pû‰í zóny, zklidnûné ulice O11
Legislativní základ: Zákon ã. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znûní, zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na po-

zemních komunikacích
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Navrácení vefiejného prostoru chodcÛm a cyklistÛm, omezení provozu v centrech mûst a mûst-

sk˘ch ãástí, zpomalení provozu a sníÏení jeho intenzit zklidnûním ulic.
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Nemusí b˘t pfiíli‰ vysok ,̆ spojen˘ pfiedev‰ím s uzpÛsobením dopravní infrastruktury.

Vy‰‰í vyuÏití kapacity vozidel IAD, hromadná doprava o nízké kapacitû fiízená poptávkou O12
Legislativní základ: Zfiejmû bude nutná úprava
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Car-pooling (sdílení soukrom˘ch vozidel), car-sharing (spoleãné vlastnictví vozidel), sbûrná taxi,

systém objednávek pfiepravy mobilními telefony.
Oãekávan˘ efekt: SníÏení imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Nízk˘ (úãast soukromého sektoru).

Podpora práce doma (teleworking) O13
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Centrální orgány, kraj
Popis nástroje: Podpora plné nebo ãásteãné práce doma s vyuÏitím komunikaãních technologií omezí nutnost

kaÏdodenní cesty do práce (lze vyuÏít pouze pro ohraniãen˘ okruh profesí, odhad potenciálu je v‰ak aÏ 20 %).
Oãekávan˘ efekt: SníÏení intenzity dopravy a tím sníÏení emisí a imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Nízk˘ (úãast soukromého sektoru).

Podpora v‰ech forem elektronické komunikace O14
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Centrální orgány, kraj
Popis nástroje: Podpora v‰ech forem elektronické komunikace mezi úfiady navzájem a mezi úfiady a obãany

(elektronick˘ podpis, vyfiizování záleÏitostí prostfiednictvím internetu a telefonu).
Oãekávan˘ efekt: SníÏení intenzity dopravy, a tím sníÏení emisí a imisní zátûÏe.
Ekonomick˘ dopad: Nízk˘ (úãast soukromého sektoru).

Institucionální opatfiení
Optimalizace vefiejné správy ochrany ovzdu‰í I1

Legislativní základ: Není nutn˘ na úrovni âR
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Personální a finanãní zaji‰tûní ãinnosti útvarÛ odpovûdn˘ch za ochranu ovzdu‰í. Koordinace jejich

ãinnosti s ãinností útvarÛ souvisejících (zejména integrovaná prevence a omezování zneãi‰tûní, nakládání s odpady,
posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, územní a stavební fiízení, územní plánování).

Oãekávan˘ efekt: Zkvalitnûní fiízení kvality ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (nemusí b˘t nutnû vysok˘).

Odborná podpora v˘konu vefiejné správy ochrany ovzdu‰í I2
Legislativní základ: Není nutn˘ na úrovni âR
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
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Popis nástroje: Personální a finanãní zaji‰tûní ãinnosti institucí a koordinace jejich ãinnosti s ãinností pfiíslu‰n˘ch
správních úfiadÛ; pfiípadnû vytvofiení institucí/orgánÛ nov˘ch.

Oãekávan˘ efekt: Zkvalitnûní fiízení kvality ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad: Nelze specifikovat (nemusí b˘t nutnû vysok˘).

Informaãní opatfiení
Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í INF1

Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: ShromaÏìování a zpracovávání v‰ech informací o ovzdu‰í kraje. ShromaÏìování informací a pro-

gnózování v oblastech souvisejících, zejména energetika a doprava. Podpora rozvoje informaãních systémÛ a systémÛ
zpracování, uchování a prezentace dat.

Oãekávan˘ efekt: Zkvalitnûní a zefektivnûní rozhodovacích procesÛ.
Ekonomick˘ dopad: Spí‰e pozitivní.

Poskytování informací, v˘chova a osvûta INF2
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Poskytování informací o kvalitû ovzdu‰í a jejím v˘voji. Plo‰né pÛsobení na obãany. Cílené pÛso-

bení na vybrané cílové skupiny.
Oãekávan˘ efekt: V dlouhodobém horizontu pozitivní.
Ekonomick˘ dopad: Spí‰e pozitivní.

Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí INF3
Legislativní základ: Zákon ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí spí‰e pozitivní, v pfiípadû pfií-

li‰né „pfiísnosti“ mÛÏe pÛsobit kontraproduktivnû.
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, MÎP âR
Popis nástroje: Povinnost opatfiit si a vyhodnotit je‰tû pfied realizací zámûru informace o moÏném dopadu zámû-

ru na Ïivotní prostfiedí.
Oãekávan˘ efekt: MÛÏe zabránit realizaci zámûru v imisnû nevhodné lokalitû, pfiípadnû formulovat takové pod-

mínky, aby byl dopad realizace zámûru na ovzdu‰í pfiijateln .̆
Ekonomick˘ dopad: Spí‰e pozitivní, v pfiípadû zneuÏití mÛÏe pÛsobit kontraproduktivnû.

Získávání a zpracovávání informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování INF4
Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 11, odstavec 2, písmeno e
Odpovûdn˘ orgán: âHMÚ, krajsk˘ úfiad, mûstské úfiady
Popis nástroje: ShromaÏìování informací o emisích zneãi‰Èujících látek, na jednotliv˘ch zdrojích vã. ostatních

údajÛ souhrnné provozní evidence pro REZZO 1, REZZO 2 a vybrané malé zdroje REZZO 3
Oãekávan˘ efekt: Zkvalitnûní podkladÛ pro emisní inventury a projekce a pro modelování imisní zátûÏe. Shro-

maÏìování informací a prognózování v oblastech souvisejících, zejména energetika a doprava. Zkvalitnûní a zefek-
tivnûní rozhodovacích procesÛ.

Ekonomick˘ dopad: Vzhledem k tomu, Ïe systém sbûru dat je jiÏ zaveden není tfieba oãekávat podstatné zv˘‰ení
administrativní (a tím i ekonomické) nároãnosti na prvních dvou stupních. Urãit˘ nárÛst ekonomické nároãnosti vy-
volá roz‰ífiení agendy u mal˘ch zdrojÛ se spotfiebou rozpou‰tûdel a emisemi VOC.

Podpora v˘voje modelov˘ch nástrojÛ INF5
Legislativní základ: není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce ve spolupráci s odborn˘mi pracovi‰ti
Popis nástroje: Modelové hodnocení imisní zátûÏe v mûstsk˘ch oblastech patfií k nejkomplikovanûj‰ím otázkám

v problematice Ïivotního prostfiedí. ¤ada problémÛ není dosud uspokojivû vyfie‰ena.
Oãekávan˘ efekt: Podporou v˘voje nov˘ch modelov˘ch nástrojÛ lze dosáhnout pokroku v detailnûj‰ím poznání

úrovnû imisní zátûÏe a v porozumûní podrobnûj‰ích souvislostí mezi zdroji zneãi‰tûní, meteorologick˘mi faktory, kon-
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figurací zástavby apod. a úrovní imisní zátûÏe v lokálním mûfiítku. Na základû takto zji‰tûn˘ch souvislostí lze efektiv-
nûji smûrovat ostatní provádûná opatfiení.

Ekonomick˘ dopad: Odvíjí od komplexnosti fie‰en˘ch problémÛ.

Rozvoj monitorovací sítû nad rámec dan˘ právními pfiedpisy INF6
Legislativní základ: není nutn .̆
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce ve spolupráci s odborn˘mi pracovi‰ti
Popis nástroje: Státní monitorovací síÈ je koncipována v souladu s legislativou âR a se Smûrnicemi EU. Taková-

to síÈ nikdy nemÛÏe detailnû popsat rozloÏení pole koncentrací v mûstsk˘ch aglomeracích ani v‰echny citlivé oblasti
v nich. Na základû potfieby je moÏno ji doplnit dal‰ími monitorovacími stanicemi event. mobilními mûfieními hraze-
n˘mi z prostfiedkÛ orgánÛ místní správy.

Oãekávan˘ efekt: V‰echny v˘‰e uvedené mûfiicí metody umoÏÀují podrobnûj‰í popis pole koncentrací v mûst-
sk˘ch aglomeracích s pfiihlédnutím k lokálním problémÛm.

Ekonomick˘ dopad: Náklady na vybavení jedné stanice AIM se pohybují dle pfiístrojového vybavení stanice od
2,5 do 5 mil. Kã, provozní náklady potom roãnû okolo 0,5 mil. korun. Náklady na mobilní mûfiení se pohybují mezi
15–25 tis. korun na jeden den mûfiení.

Dobrovolné nástroje
Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi D1

Legislativní základ: Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 6, odstavec 4
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje, orgán obce
Popis nástroje: DosaÏení vy‰‰ího sníÏení emisí na základû „trade off“ (reciproãní poskytnutí urãité „v˘hody“ ze

strany orgánu vefiejné správy).
Oãekávan˘ efekt: V˘raznû pozitivní.
Ekonomick˘ dopad: V˘raznû pozitivní.

Podpora uÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ D2
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: MÛÏe se jednat napfi. o vodou fieditelné barvy, plynové spotfiebiãe ãi kotle na pevná paliva. Opat-

fiení je pouÏitelné v úfiadech samotn˘ch, v institucích zfiízen˘ch krajem nebo obcí ãi v podnicích s majetkovou úãastí
kraje ãi obce.

Oãekávan˘ efekt: Pozitivní.
Ekonomick˘ dopad: Pozitivní.

Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit D3
Legislativní základ: Není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti, orgán obce
Popis nástroje: Opatfiení se mÛÏe t˘kat systému EMAS, ISO 14000, Zeleného kodexu hotelÛ atp. MÛÏe b˘t pfiímo

aplikováno v podnicích s majetkovou úãastí mûsta, jinde jako „trade-off“ (reciproãní poskytnutí urãité „v˘hody“ ze
strany orgánu vefiejné správy).

Oãekávan˘ efekt: Pozitivní.
Ekonomick˘ dopad: V˘raznû pozitivní.

Demonstraãní projekty D4
Legislativní základ: není nutn˘
Odpovûdn˘ orgán: Pfiíslu‰né subjekty za pfiímé ãi nepfiímé podpory kraje.
Popis nástroje: Podpora realizace projektÛ, které na praktick˘ch pfiíkladech budou demonstrovat racionální na-

kládání s palivy a energií, nebo vyuÏití netradiãních a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.
Oãekávan˘ efekt: Nástroj vede k environmentálnû odpovûdnûj‰ímu chování a pfiiná‰í konkrétní námûty, jejich

aplikace pfiiná‰í sníÏení zneãi‰Èování ovzdu‰í.
Ekonomick˘ dopad: Pfiíznivé.
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3. Stanovení prioritních nástrojÛ a opatfiení
Z hlediska regulaãních nástrojÛ/opatfiení, které má kraj k dispozici (vãetnû moÏnosti jich relativnû snadn˘m

zpÛsobem vyuÏít), jsou prioritou zvlá‰tû velké zdroje (IPPC), u kter˘ch je na úrovni kraje moÏná individuální regu-
lace, a dále malé zdroje, u kter˘ch je na úrovni kraje moÏná plo‰ná regulace a ve velmi omezeném rozsahu také re-
gulace individuální. V pfiípadû mobilních zdrojÛ existuje celá ‰kála regulaãních nástrojÛ, vût‰ina z nich v‰ak je buì
velmi nákladná (infrastrukturní opatfiení, rÛzné formy finanãních podpor hromadné dopravy), nebo obtíÏnû sociál-
nû akceptovatelná, a tedy i obtíÏnû politicky prosaditelná (zpoplatnûní vjezdu, omezování dopravy). V pfiípadû stá-
vajících velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou regulaãní nástroje, které má kraj k dispozici, velmi
omezené, protoÏe dodrÏují-li tyto zdrojem zákonem a provádûcími pfiedpisy stanovené povinnosti, nelze jiÏ dal‰í sní-
Ïení emisí Ïádn˘m zpÛsobem zajistit.

V pfiedchozí kapitole je zafiazeno 62 moÏn˘ch nástrojÛ/opatfiení, z toho vût‰ina jako nástroje základní (tedy ta-
kové, které jsou zaloÏeny právními pfiedpisy, a proto b˘t aplikovány musí). I kdyÏ realizace kaÏdého z nich zpÛsobí
pokles emisí zneãi‰Èujících látek (vût‰ina nástrojÛ/ opatfiení smûfiuje k omezení emisí více zneãi‰Èujících látek), a tím
také sníÏení imisní zátûÏe, míra jejich úãinnosti a naléhavosti je pochopitelnû rÛzná. Z toho dÛvodu je nutno stanovit
soubor základních nástrojÛ/opatfiení prioritních, tedy takov˘ch, které je nutno realizovat co nejdfiíve a nebo v co nej-
vût‰ím rozsahu.

PRIORITNÍ NÁSTROJE A OPAT¤ENÍ K REGULACI STACIONÁRNÍCH ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ
OVZDU·Í
Nápravné nástroje a opatfiení

Zásadním obecnû nápravn˘m nástrojem, kter˘ vede – byÈ nepfiímo – k omezení emisí zneãi‰Èujících látek ze
spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, je Podpora investice do úspor energie (E3). Prioritou v této kategorii je
zejména Integrované povolení k stávajícím zvlá‰tû velk˘m zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í (N9). Tento nástroj,
kter˘ se bude t˘kat omezené skupiny nejvût‰ích stacionárních zdrojÛ, umoÏÀuje stanovovat ve znaãném rozsa-
hu individuální podmínky provozu zdroje (vãetnû individuálních emisních limitÛ) ve vztahu k lokální imisní si-
tuaci. Jeho v˘znam bude zásadní pro omezení emisí zejména tuh˘ch látek, oxidÛ dusíku, amoniaku a ãásteãnû tû-
kav˘ch organick˘ch slouãenin. Prioritou v oblasti mal˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování bude kombinace
nástrojÛ Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í (E1), Finanãní podpora domácnostem (E5) a Finanãní podpora pro-
vozovatelÛm zdrojÛ (E4), podpofiená aplikací nástroje Investice do energetické infrastruktury (E2). U dal‰ích
mal˘ch zdrojÛ je nutno pfiednostnû aplikovat nástroje Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitují-
cích tuhé látky (O2) a Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tûkavé organické látky (O3).
Prioritou v oblasti plo‰n˘ch zdrojÛ emisí prachu bude pochopitelnû nástroj Opatfiení k omezení sekundární
pra‰nosti (O1).

Preventivní nástroje a opatfiení
Prioritou bude sekvence nástrojÛ Územní plánování a územní rozhodování (N1), Povolení k umisÈování

staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ (N2), Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ (N3) nebo
Integrované povolení k nov˘m zvlá‰tû velk˘m zdrojÛm (N4), s tím, Ïe bude nutno co nejvíce omezit umisÈování
zdrojÛ emisí tuh˘ch látek, oxidÛ dusíku a patrnû také zdrojÛ emitujících tûkavé organické látky (VOC) do imis-
nû zatíÏen˘ch lokalit a v˘znamn˘ch dopravních tahÛ a také do blízkosti zdrojÛ sekundární pra‰nosti. Do tûchto
lokalit by nemûly b˘t umisÈovány ani v˘znamné zdroje ãi cíle dopravy. Velmi dÛleÏit˘m preventivním nástro-
jem je dále Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí – EIA (Inf3), a to zejména v tûch pfiípadech, kdy se jedná o stav-
by, které nejsou zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í ve smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í (liniové stavby, objekty, které bu-
dou v˘znamn˘m zdrojem ãi cílem automobilové dopravy), a u kter˘ch se proto nástroje normativní nemohou
uplatnit.

PRIORITNÍ NÁSTROJE A OPAT¤ENÍ K REGULACI MOBILNÍCH ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ
OVZDU·Í
Nápravné nástroje a opatfiení

V této oblasti je nutno zamûfiit pozornost na nástroj Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel (N25), pfií-
padnû také nástroje Finanãní podpora pfii obmûnû vozového parku (E9) a Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatfie-
ní u vozidel (E11).
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Preventivní nástroje a opatfiení
Zásadní dlouhodobou prioritou bude nástroj Infrastrukturní opatfiení – v˘stavba kapacitní komunikaãní sítû, roz-

voj sítû kolejové hromadné dopravy (O7). Kromû toho je v‰ak vhodné vûnovat pozornost i dal‰ím nástrojÛm/opatfie-
ním, které mohou pfiinést pomûrnû rychl˘ efekt.
Jedná se zejména o:

• rozvoj kvality hromadné dopravy napfi. prostfiednictvím vymezení a postupného roz‰ifiování vyhrazen˘ch jízd-
ních pruhÛ (O9),

• optimalizace dopravní signalizace napfi. preferencí vozidel hromadné dopravy (O8),
• parkovací politika (O6),
• ãásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst (N22).

OBECNÉ DOPORUâENÉ PRIORITNÍ NÁSTROJE/OPAT¤ENÍ
Z doporuãen˘ch nástrojÛ/opatfiení jsou prioritou:

• moÏnost aplikace plánu sníÏení emisí u zdroje (N13),
• dobrovolné dohody (D1),
• podpora dobrovoln˘ch aktivit (D3).

Kromû priorit, uveden˘ch v˘‰e, je samozfiejmû nutno vûnovat trvale zv˘‰enou pozornost celé skupinû nástrojÛ/opat-
fiení informaãních, zejména pak:

• získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í (Inf1),
• poskytování informací, v˘chova a osvûta (Inf2),
• EIA – posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (Inf3),
• a také prÛbûÏnû aplikovat institucionální nástroj Optimalizace vefiejné správy (I1).

4. Specifikace prioritních nástrojÛ/opatfiení
OPAT¤ENÍ U STÁVAJÍCÍCH ZVLÁ·Tù VELK¯CH ZDROJÒ (IPPC)
Aplikovan˘ nástroj:

• Integrované povolení u stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ (N9)

ZdÛvodnûní:
Na území Královehradeckého kraje je v souãasné dobû provozováno nejménû 72 zdrojÛ a zafiízení, registrova-

n˘ch pod regulaãním reÏimem podle zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní (nûkterá
z tûchto zafiízení v‰ak nejsou z emisního hlediska relevantní), a to:

6 spalovacích zdrojÛ,
1 chemické zafiízení,
6 skládek a zafiízení na zne‰kodÀování odpadu,
27 zafiízení intenzivního chovu hospodáfisk˘ch zvífiat,
11 zafiízení na povrchovou úpravu,
6 slévárny kovÛ,
2 zafiízení na v˘robu keramick˘ch v˘robkÛ,
1 zafiízení na v˘robu vápna cementu,
1 zafiízení na tavení nerostn˘ch materiálÛ,
4 zafiízení na pfiedúpravu vláken a textilií,
1 zafiízení na zpracování rostlinn˘ch surovin pro v˘robu potravin,
4 jatka a zafiízení na zpracování Ïivoãi‰n˘ch surovin pro v˘robu potravin,
2 zafiízení na v˘robu papíru a lepenky.
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Jednotlivá zafiízení jsou uvedena v tabulce ã. 1 Pfiílohy D: Základní nástroje dodrÏení emisních stropÛ – Zvlá‰tû
velké a velké zdroje zneãi‰Èování. Uvedená zafiízení se rozhodující mûrou podílejí na celkov˘ch emisích zneãi‰Èujících
látek ze skupiny stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Z toho vypl˘vá, Ïe regulací tûch nejv˘znamnûj‰ích stacio-
nárních zdrojÛ v Králevohradeckém kraji podle zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci lze získat pomûrnû v˘-
razn˘ potenciál ke sníÏení celkov˘ch emisí. Provozovatelé zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ budou povinni získat ve stanove-
ném termínu (nejpozdûji do 30. fiíjna 2007) integrované povolení, bez nûhoÏ nebude provoz zdroje po uvedeném datu
moÏn .̆Vzhledem k tomu, Ïe v rámci integrovaného povolení mÛÏe krajsk˘ úfiad stanovit zpfiísnûné individuální emis-
ní limity, emisní limity pro dal‰í zneãi‰Èující látky a individuální technické podmínky provozu zdroje, bude integrova-
né povolení jedním z „nejsilnûj‰ích“ nástrojÛ jak k omezení emisí, tak i k fiízení lokální kvality ovzdu‰í. V oblasti re-
gulace emisí bude nutno, u v‰ech regulovan˘ch zdrojÛ, zamûfiit v rámci integrovaného povolení pozornost pfiedev‰ím
na následující zneãi‰Èující látky:

• tuhé zneãi‰Èující látky (místnû mohou b˘t pfiekraãovány imisní limity, riziko pfiekraãování imisních limitÛ pro
POPs a TK),

• oxidy dusíku (pfiekraãovány imisní limity pro ekosystémy, místnû i pro ochranu zdraví),
• VOC (nutnost sníÏit emise VOC vzhledem k pfiekraãování imisního limitu pro ozon)

U oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek je navíc nutno vzít v potaz, Ïe se jedná o prekurzory troposférické-
ho ozónu, u nûhoÏ je pfiekraãován cílov˘ imisní limit. V pfiípadû uveden˘ch zneãi‰Èujících látek bude nutné dojednat
s provozovateli zafiízení co nejvy‰‰í omezení emisí. V pfiípadû ostatních látek bude zfiejmû dostateãné aplikovat spe-
cifické emisní limity vyhlá‰ené provádûcími nafiízeními vlády k zákonu o ochranû ovzdu‰í. V oblasti fiízení kvality
ovzdu‰í bude nutno postupovat „pfiípad od pfiípadu“ dle aktuální imisní situace v místû zdroje a jeho okolí. Velmi
vhodn˘ bude pfiístup „top-down“, tedy zahájit úvahy o regulaci postupnû od nejv˘znamnûj‰ích zvlá‰tû velk˘ch, pfií-
padnû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Aplikace:
Z dostupn˘ch informací vypl˘vají následující priority:
• âEZ,a. s. elektrárna Pofiíãí – nejvût‰í zdroj oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku, v˘znamn˘ zdroj emisí VOC,
• Harpen âR s.r.o. teplána Náchod – druh˘ nejvût‰í zdroj oxidu sifiiãitého, tfietí nejvût‰í zdroj oxidÛ dusíku,
• âEZ a. s. teplárna DvÛr Králové – druh˘ nejvût‰í zdroj oxidÛ dusíku, tfietí nejvût‰í zdroj oxidu sifiiãitého, v˘-

znamn˘ zdroj emisí VOC,
• ·koda auto a. s. závod Vrchlabí – nejvût‰í zdroj emisí VOC,
• ·koda auto a. s. závod Kvasiny – druh˘ nejvût‰í zdroj emisí VOC,
• Saint Gobain Orsil s.r.o. – nejvût‰í zdroj emisí amoniaku,
• Lipara a. s. Libfiice – srovnatelnû nejvût‰í zdroj amoniaku,
• RCHP Benátky, a. s.– tfietí srovnatelnû nejvût‰í zdroj amoniaku,
• Bohemia Schick s.r.o. – v˘znamn˘ zdroj amoniaku,
• MAVE Jiãín, a. s., závod Vr‰ce – v˘znamn˘ zdroj amoniaku,
• Podnik pro v˘robu vajec v Ko‰iãkách s.r.o. – v˘znamn˘ zdroj amoniaku.

Spoleãnosti âEZ, a. s. – elektrárna Pofiíãí a teplárna DvÛr Králové a Harpen s.r.o. jsou zároveÀ v˘znamn˘mi pÛ-
vodci tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a rovnûÏ nejvût‰ími pÛvodci emisí tûÏk˘ch kovÛ a v˘znamn˘mi pÛvodci emisí persi-
stentních organick˘ch polutantÛ.

NÁPRAVNÁ OPAT¤ENÍ U MAL̄ CH SPALOVACÍCH ZDROJÒ
Aplikované nástroje:
• Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í (E1)
• Investice do energetické infrastruktury (E2)
• Investice do úspor energie (E3)
• Finanãní podpory provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (E4)
• Finanãní podpory domácnostem (E5)
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ZdÛvodnûní:
Malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í emitují na území Královéhradeckého kraje v˘znamné mnoÏství celkov˘ch emi-

sí tuh˘ch látek, emisí oxidu sifiiãitého, oxidu uhelnatého a dále jsou v˘znamn˘m zdrojem emisí polycyklick˘ch aro-
matick˘ch uhlovodíkÛ (PAH). Lokání topeni‰tû na zemní plyn emitují oxidy dusíku v nízké zónû do d˘chací vrstvy
atmosféry a pfiispívají tak k imisní zátûÏi. Vlastní zafiízení lokálního topeni‰tû neb˘vají v optimálním stavu jak z hle-
diska kvality spalovacího procesu, tak i z hlediska regulace. Lokální topeni‰tû na tuhá paliva, emitující do d˘chací
vrstvy atmosféry témûfi v‰echny hlavní zneãi‰Èující látky, jsou prakticky neregulovatelná, produkují tuh˘ odpad (po-
pel) a svádûjí k vysoce neÏádoucímu spoluspalování domovního odpadu.

Nutnou podmínkou pro pfiechod k environmentálnû pfiíznivûj‰ím zpÛsobÛm vytápûní je dostupnost pfiipojení
k dálkovému teplu ãi k rozvodu zemního plynu. V fiadû pfiípadÛ je hlavním dÛvodem, proã domácnosti nevyuÏívají
moÏnosti ekologicky pfiíznivûj‰ího vytápûní, jeho ekonomická nev˘hodnost.

PfieváÏná ãást energie je v âeské republice vyrábûna spalováním fosilních paliv a pevná paliva se na primárních zdro-
jích energie podílejí více neÏ 50 %.Jakákoliv úspora energie se tak logicky projeví omezením emisí zneãi‰Èujících látek do
ovzdu‰í. Îádoucím vedlej‰ím efektem energetick˘ch úspor je sníÏení emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhliãité-
ho – a v pfiípadû v˘roby energie spalováním pevn˘ch paliv také omezení produkce odpadu.V˘hodou energetick˘ch úspor
je skuteãnost, Ïe poãáteãní investice se mÛÏe pomûrnû rychle vrátit na prostfiedcích uspofien˘ch na nákupu energií.

V˘znamn˘m stimulaãním nástrojem i zdrojem prostfiedkÛ na realizaci v˘‰e uveden˘ch opatfiení jsou/mohou b˘t
poplatky za vypou‰tûní zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í.Vzhledem k tomu, Ïe poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í u zvlá‰-
tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ jsou zákonem stanoveny tak, Ïe neposkytují prakticky Ïádnou flexibilitu, jsou
nemotivující a v˘nos z nich je odvádûn Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí âR, t˘kají se dal‰í úvahy zejména poplat-
kÛ ze zdrojÛ mal˘ch.V pfiípadû zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ je nicménû nutno poplatky správnû a úãin-
nû vymûfiovat, vybírat a vymáhat a pokusit se vést provozovatele zdrojÛ k co nej‰ir‰ímu vyuÏívání moÏnosti odkladu
a odpu‰tûní ãásti poplatku v pfiípadû, Ïe provozovatel zdroje pfiikroãil k realizaci opatfiení ke sníÏení emisí.

V pfiípadû mal˘ch zdrojÛ bylo zákonem o ochranû ovzdu‰í roz‰ífieno spektrum zpoplatnûn˘ch zdrojÛ a kromû mal˘ch
spalovacích zdrojÛ jsou tak novû zpoplatnûny také zdroje emitující tûkavé organické látky a tuhé zneãi‰Èující látky.Vzhle-
dem k postupné realizaci opatfiení u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ (dodrÏení emisních limitÛ a dal‰ích pod-
mínek) bude relativní podíl mal˘ch zdrojÛ na celkov˘ch emisích dále rÛst.Malé zdroje navíc emitují v pfiízemní vrstvû at-
mosféry a jejich podíl na imisní zátûÏi je proto v nûkter˘ch lokalitách rozhodující. Zcela zanedbateln˘ není ani v˘nos
z poplatkÛ, kter˘ není v tomto pfiípadû odvádûn Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí âR, ale zÛstává pfiíjmem obce.
Aplikace:

Z hlediska priorit lze doporuãit vyuÏívat tam, kde je to moÏné, centrální zásobování teplem, protoÏe se jedná o v˘-
robu tepla v regulovan˘ch velk˘ch nebo stfiedních zdrojích a v fiadû pfiípadÛ dokonce v individuálnû regulovateln˘ch
zdrojích zvlá‰tû velk˘ch.V oblastech, kde není centrální zásobování teplem technicky ãi ekonomicky schÛdné, lze do-
poruãit roz‰ífiení infrastruktury pro dodávky zemního plynu, pfiípadnû vytvofiení podmínek pro vyuÏívání alternativ.
Z hlediska formy podpory se mÛÏe jednat jak o podporu pfiímou, tak i nepfiímou (v rámci energetického plánování
a programování na úrovni mûsta). V rozhodování o poskytnutí dotací domácnostem by mûla b˘t brána v potaz, kro-
mû sociální potfiebnosti Ïadatele, pfiedev‰ím imisní situace v místû. Podpora by se mûla t˘kat jak zámûny kotle (z tu-
h˘ch paliv na plyn ãi biomasu), tak i pfiipojení k centrálnímu zásobování teplem. Podpory vhodné by mûly b˘t také al-
ternativy napfi. vyuÏívání tepeln˘ch ãerpadel ãi solární energie. PodpÛrn˘ program by mûl b˘t koordinován jednak
s aktivitami Státního fondu Ïivotního prostfiedí a âeské energetické agentury, jednak s aplikací nástroje Investice do
energetické infrastruktury (E2).

V pfiípadû pfiím˘ch podpor provozovatelÛm zdrojÛ se mÛÏe jednat o dotaci z prostfiedkÛ kraje ãi mûst, úvûr z pro-
stfiedkÛ kraje ãi mûst, poskytnutí garance za úvûr, pfiíspûvek na ãásteãnou ãi úplnou úhradu úrokÛ z komerãního úvû-
ru. Zfiejmû nejv˘hodnûj‰í variantou se jeví pfiíspûvek na úhradu úrokÛ z komerãního úvûru, protoÏe jednak jsou mo-
bilizovány prostfiedky z jin˘ch zdrojÛ, jednak je bonita pfiíjemce úvûru posuzována finanãním ústavem, kter˘ je
k tomu obvykle lépe vybaven neÏ správní orgán.

V pfiípadû nepfiím˘ch podpor by se jednalo o podpÛrná stanoviska kraje k Ïádostem o prostfiedky z tuzemsk˘ch
(napfi. SFÎP) ãi zahraniãních fondÛ ãi programÛ (napfi. ISPA, po vstupu âeské republiky do Evropské unie také
strukturálních fondÛ a Kohezního fondu).

Pfiímé investice do úspor (zejména izolace budov a zlep‰ení regulace) mohou b˘t realizovány v budovách v ma-
jetku a zafiízeních kraje (mûst) a mohou b˘t snadno iniciovány v organizacích, jejichÏ je kraj (mûsto) zfiizovatelem ne-
bo ve spoleãnostech, v nichÏ má majetkov˘ podíl. V ostatních pfiípadech je moÏná a Ïádoucí podpora nepfiímá.
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Poplatky by mûly b˘t aplikovány co nej‰ífieji s tím, Ïe flexibilita v sazbách by zohledÀovala, kromû samotné „ve-
likosti“ malého zdroje, také imisní situaci v místû. Kromû jiÏ tradiãního zpoplatnûní mal˘ch spalovacích zdrojÛ by by-
lo vhodné co nej‰ífieji vyuÏívat novû zavedeného zpoplatnûní mal˘ch zdrojÛ emitujících tûkavé organické látky pfii
pouÏívání rozpou‰tûdel a dále mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé zneãi‰Èující látky.

NÁPRAVNÁ OPAT¤ENÍ U MAL̄ CH NESPALOVACÍCH A PLO·N¯CH ZDROJÒ EMISÍ TUH¯CH
LÁTEK
Aplikované nástroje:
• Technicko-organizaãní opatfiení u plo‰n˘ch zdrojÛ s cílem omezení sekundární pra‰nosti (O1),
• Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé látky (O2).
ZdÛvodnûní:

Malé zdroje jsou pÛvodci v˘znamn˘ch emisí TZL. K imisní zátûÏi suspendovan˘mi ãásticemi velmi v˘znamnû pfii-
spívají plo‰né zdroje, které nejsou v databázi REZZO vÛbec podchyceny a dále sekundární pra‰nost, jejíÏ vyhodnocení
je prakticky neproveditelné. Pfiedmûtem regulace podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, jsou z drtivé vût‰iny
zdroje zvlá‰tû velké, velké a stfiední. V oblasti mal˘ch stacionárních zdrojÛ se regulaãní nástroje vztahují pfiedev‰ím
k mal˘m spalovacím zdrojÛm, v omezené mífie k zdrojÛm emitujícím tûkavé organické látky pfii pouÏívání rozpou‰tûdel.
Malé zdroje emitující tuhé látky nebo tûkavé organické látky mohou b˘t zpoplatnûny. Dal‰ím dÛvodem pro aplikaci ní-
Ïe uveden˘ch opatfiení je omezení sekundární pra‰nosti, jejíÏ podíl na celkové imisní zátûÏi suspendovan˘mi ãásticemi
je v nûkter˘ch územích v˘znamn˘ (nûkdy aÏ pfievaÏující), a to vãetnû pra‰nosti z technologick˘ch provozÛ (napfi. lomy,
rozsáhlé v˘robní a skladovací areály). Podle modelov˘ch v˘poãtÛ kombinovan˘ch s anal˘zou plo‰n˘ch zdrojÛ emisí
a zdrojÛ sekundární pra‰nosti bude v okolí tûchto provozÛ docházet k v˘raznému pfiekraãování imisních limitÛ pro sus-
pendované ãástice, obdobnou situaci lze oãekávat prakticky u v‰ech zdrojÛ sekundární pra‰nosti.
Aplikace:

Mezi moÏná opatfiení patfií napfi. fiádné a funkãní zaplachtování staveb, transport stavební suti v potrubích, ãi‰tû-
ní v˘znamnû dopravnû zatíÏen˘ch komunikací, udrÏování ãistoty v˘znamn˘ch areálÛ, pfiípadnû vhodná forma zvlh-
ãování potenciálních zdrojÛ pra‰nosti. Pfiedmûtem dal‰ího zkoumání by mûla b˘t moÏnost, jak˘m zpÛsobem tato
opatfiení u provozovatelÛ prosadit (mûstská vyhlá‰ka, dobrovolné dohody, pozitivní stimulace). V pfiípadû staveb je
v˘znamn˘m opatfiením také om˘vání vozidel pfied v˘jezdem ze staveni‰tû a zaplachtování vozidel pfiepravujících syp-
ké materiály. Nezbytné je pfiedev‰ím vykonávat dozor nad dodrÏováním tûchto pravidel a jejich vymáhání. Mezi
vhodná opatfiení omezení sekundární pra‰nosti patfií:

• opatfiení trvalej‰ího charakteru u vhodn˘ch typÛ ploch (zatravnûní ãi zalesnûní),
• technická opatfiení u nejv˘znamnûj‰ích stál˘ch zdrojÛ pra‰nosti (lomy, pily, skládky, sklady) – skrápûní, mlÏení,

zakr˘vání, budování vhodn˘ch bariér, v˘sadba ochranné zelenû,
• periodická opatfiení u komunikací (kropení vozovek pfii del‰ím bezsráÏkovém období),
• pravideln˘ úklid vozovek, odstranûní ve‰ker˘ch zbytkÛ posypového materiálu na konci posypové sezóny, pfií-

padnû prom˘vání posypového materiálu,
• cílená v˘sadba vhodn˘ch dfievin v bezprostfiedním okolí komunikací,
• zelené plochy by se rovnûÏ mûly stát pfiirozenou souãástí kaÏdé nové v˘stavby,
• pfii nové v˘sadbû je vhodné volit takové druhy dfievin, které v men‰í mífie pfiispívají k emisím pylu.

NÁPRAVNÁ OPAT¤ENÍ U MAL̄ CH ZDROJÒ TùKAV¯CH ORGANICK¯CH LÁTEK
Aplikovan˘ nástroj:
• Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC (O3)
ZdÛvodnûní:

Pfiedmûtem regulace podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, jsou z drtivé vût‰iny zdroje zvlá‰tû velké, vel-
ké a stfiední. V oblasti mal˘ch stacionárních zdrojÛ se regulaãní nástroje vztahují pfiedev‰ím k mal˘m spalovacím
zdrojÛm, v omezené mífie k zdrojÛm emitujícím tûkavé organické látky pfii pouÏívání rozpou‰tûdel. Malé zdroje emi-
tující tuhé látky nebo tûkavé organické látky mohou b˘t zpoplatnûny.
Aplikace:

Opatfiení by mûlo b˘t uÏíváno zejména v pfiípadû „doãasn˘ch“ zdrojÛ emisí tûkav˘ch organick˘ch látek – tedy
aplikace nátûrov˘ch hmot na plochy, konstrukce atd. Základem je podpora uÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch
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hmot. Pfiedmûtem dal‰ího zkoumání by mûla b˘t moÏnost, jak˘m zpÛsobem tato opatfiení u provozovatelÛ prosadit
(nafiízení kraje, dobrovolné dohody, pozitivní stimulace).Vhodn˘m opatfiením se jeví napfiíklad zafiadit kriterium ma-
ximálního uÏívání vodou fiediteln˘ch barev ve v˘bûrov˘ch fiízeních, vyhla‰ovan˘ch krajem (mûsty) nebo organizace-
mi jimi ovlivÀovan˘mi (zfiizovatel, majetková úãast).

PLÁNY SNIÎOVÁNÍ EMISÍ U ZDROJÒ
Aplikovan˘ nástroj:
• MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí (N13),resp. opatfiení k omezování pouÏití surovin a v˘robkÛ, z nichÏ emise

vznikají, namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
ZdÛvodnûní:

Tento nástroj je velmi úãinn˘m a flexibilním prostfiedkem regulace, protoÏe umoÏÀuje nahradit plo‰né dodrÏo-
vání emisních limitÛ u zdroje souborem opatfiení, která povedou ke stejnému celkovému sníÏení emisí, av‰ak za v˘-
raznû niÏ‰ích nákladÛ.Tento nástroj byl evropskou legislativou zaveden pouze pro omezenou skupinu zdrojÛ (vybra-
ná prÛmyslová zafiízení uÏívající organická rozpou‰tûdla), ãímÏ není vylouãeno Ïe v rámci ãeské legislativy mÛÏe b˘t
povolena jeho aplikace v‰ude tam, kde evropská legislativa nestanovuje specifické emisní limity (tj. prakticky v‰ude
kromû spaloven odpadÛ a nov˘ch zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ).

Stávající ãeská úprava vymezuje okruh zdrojÛ, pro nûÏ vzniká povinnost zpracovat plány sniÏování emisí § 54
odst. 7 zákona o ochranû ovzdu‰í pro vybraná zvlá‰tû velká spalovací zafiízení a nafiízením vlády ã. 353/2002 Sb. usta-
novením pfiílohy ã. 1 odstavce 04 a vyhlá‰kou MÎP âR ã. 355/2002 Sb. § 8 odst. 4 písm. b)., nafiízení vlády a vyhlá‰ka
umoÏÀují aplikaci plánÛ pouze v rozsahu vy‰‰ím neÏ EU, protoÏe ustanovení v zákonû o ochranû ovzdu‰í je formulo-
váno natolik obecnû, aby bylo moÏno okruh zdrojÛ provádûcími pfiedpisy roz‰ífiit. NáleÏitosti plánu sníÏení emisí
u zdroje (redukãního plánu):

• Pro zdroje emitující VOC jsou uvedeny v pfiíloze ã. 3 k vyhlá‰ce MÎP ã. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní li-
mity a dal‰í podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í emitujících tûkavé orga-
nické látky z procesÛ aplikujících organická rozpou‰tûdla a ze skladování a distribuce benzínu.

• Pro ostatní (technické zdroje) neplnící novû vyhlá‰ené ãi zpfiísnûné emisní limity v pfiíloze ã. 1, ãást 04 nafiízení
vlády ã. 353/2002 Sb., kter˘m se stanoví emisní limity a dal‰í podmínky provozu ostatních stacionárních zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í.

• Pro stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje v pfiíloze ã. 8 nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., kter˘m se stanoví emisní
limity a dal‰í podmínky provozování stacionárních spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Zadání bude upfies-
nûno nafiízením vlády, kter˘m bude vyhlá‰en Národní program sníÏení emisí tuh˘ch látek, oxidu sifiiãitého a oxi-
dÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ.

• Pro spalovny odpadu jsou uvedeny v pfiíloze ã. 11 nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb., kter˘m se stanoví emisní limity
a podmínky pro spalování odpadu.

Aplikace:
VyuÏívat tento nástroj co nej‰ífieji u tûch zdrojÛ, kde to souãasnû platné právní pfiedpisy umoÏÀují (zafiízení uÏí-

vající organická rozpou‰tûdla a emitující tûkavé organické látky), nebo kde to ukládají (stávající zvlá‰tû velké spalo-
vací zdroje, ostatní zdroje, které neplní novû vyhlá‰ené ãi zpfiísnûné emisní limity). Pfii formulaci plánÛ je nutno vy-
cházet z emisních i imisních priorit kraje a vûnovat proto zv˘‰enou pozornost omezování emisí zejména tuh˘ch látek
a oxidÛ dusíku a patrnû také tûkav˘ch organick˘ch látek.

PREVENTIVNÍ OPAT¤ENÍ U STACIONÁRNÍCH ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í
Aplikované nástroje:
• územní plánování a územní rozhodování (N1),
• povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (N2),
• povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (N3),
• integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (N4).
ZdÛvodnûní:

V rámci územního plánování lze jiÏ v ranné fázi ovlivnit pfiípadné umisÈování dal‰ích stacionárních i liniov˘ch
zdrojÛ na daném území. Jedná se z velké ãásti o nástroj preventivní.V rámci územního rozhodování lze ovlivnit umís-
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tûní konkrétní stavby a stanovit podmínky. To je dÛleÏité zejména v pfiípadû staveb, které nejsou zdroji zneãi‰Èování
ovzdu‰í ve smyslu zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a na nûÏ se tedy nevztahují povolení orgánu ochrany
ovzdu‰í. Nûkteré z tûchto staveb mohou vyvolat velmi v˘znamné lokální zneãi‰tûní ovzdu‰í (liniové stavby, stavby
které jsou v˘znamn˘m cílem nebo zdrojem automobilové dopravy).

Územní fiízení, v jehoÏ rámci je povolení k umisÈování zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ (N2) podmín-
kou nutnou, je siln˘m nástrojem jak fiízení kvality ovzdu‰í, tak i omezování emisí. Z hlediska povolení, vydávan˘ch
podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, se jedná o nástroj pro fiízení kvality ovzdu‰í nejv˘znamnûj‰í.

Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ (N3), které je nutnou podmínkou vydání povolení stavebního, má na
rozdíl od povolení v rámci územního fiízení, funkci spí‰e doplÀující a kontrolní.

Integrované povolení k novému zvlá‰tû velkému zdroji (N4) je velice siln˘ preventivní nástroj fiízení kvality
ovzdu‰í i sniÏování emisí, protoÏe v jeho rámci lze na základû imisní situace v místû (a imisních prognóz) a dal‰ích po-
ÏadavkÛ ochrany ovzdu‰í (plnûní emisních stropÛ) stanovit u kaÏdého zdroje individuální podmínky vãetnû individu-
álních emisních limitÛ.
Aplikace:

V rámci územního plánování i územního rozhodování bude v oblasti ochrany ovzdu‰í logicky dominantní imisní
problematika, a to jak z hlediska prostorového, tak i z hlediska ãasového (novû vyhlá‰ené imisní limity mají stanove-
né termíny dosaÏení a postupnû klesající meze tolerance). Povolení vydané v rámci stavebního fiízení by se nemûlo
sv˘mi podmínkami v˘raznûji z hlediska „pfiísnosti“ odli‰ovat od povolení vydaného v rámci územního fiízení. Pfii in-
tegrovaném povolování je i pfies v˘‰e popsané v˘hody nutno doporuãit opatrn˘ postoj k formulaci individuálních po-
ÏadavkÛ na zdroje tak, aby vyvolané náklady na realizaci uloÏen˘ch opatfiení vyvolaly také odpovídající efekt zlep‰e-
ní kvality ovzdu‰í a nebo sníÏení emisí.

Velmi dÛleÏit˘m prvkem regulaãního procesu by mûlo b˘t vyjednávání mezi regulátorem a investorem. Pfiedmû-
tem vyjednávání by mûlo b˘t také uÏití nejlep‰ích dostupn˘ch technik. Na základû dosavadních znalostí lze doporu-
ãit, aby povolování dal‰ích potenciálních zdrojÛ emisí oxidÛ dusíku a suspendovan˘ch ãástic a patrnû i tûkav˘ch or-
ganick˘ch látek bralo v potaz skuteãnost, Ïe plnûní imisních limitÛ pro tyto zneãi‰Èující látky bude ohroÏeno zejména
v mûstsk˘ch centrech, v okolí exponovan˘ch komunikací a v okolí v˘znamn˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ. Do tûchto lo-
kalit by nemûly b˘t umísÈovány ani aktivity s velk˘m zdrojem a cílem dopravy. Riziko pfiekraãování imisních limitÛ
pro suspendované ãástice dále hrozí i v blízkosti v˘znamn˘ch zdrojÛ sekundární pra‰nosti. Nejpfiísnûj‰í pfiístup by mûl
b˘t aplikován u zam˘‰len˘ch zdrojÛ, lokalizovan˘ch ve vût‰ích mûstech, na jejichÏ celém území (nebo na jeho rozho-
dující ãásti) byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.

NÁPRAVNÁ OPAT¤ENÍ U MOBILNÍCH ZDROJÒ
Aplikované nástroje:
• technicko-organizaãní opatfiení u plo‰n˘ch zdrojÛ s cílem omezení sekundární pra‰nosti (O1),
• parkovací politika (O6),
• finanãní podpora pfii obnovû vozového parku (E9),
• podpora zavádûní a uÏívání vozidel s alternativním pohonem (E10),
• podpora zavádûní dodateãn˘ch technick˘ch opatfiení u vozidel (E11).
ZdÛvodnûní:

Emise z dopravy se na území kraje vedle emisí ze zvlá‰tû velk˘ch stacionárních zdrojÛ v˘znamnû podílejí na
emisní bilanci základních zneãi‰Èujících látek. S ohledem na imisní v˘‰ku je v‰ak jejich dopad v˘raznû bezprostfied-
nûj‰í neÏ u velk˘ch zdrojÛ s velk˘mi emisními v˘‰kami.

Aplikace:
V zásadû nejvût‰ím problémem pfii aplikaci regulaãních nástrojÛ parkovací politiky je jejich vymáhání. Navrhova-

né úpravy tarifikace parkovacích stání zavádûjí vysoce progresivní sazby, které i pfies pomûrnû volné omezení maxi-
mální doby parkování v˘raznû stimulují k rychlé obmûnû vozidel. Poãáteãní nulová sazba po dobu 15 minut a nízká
sazba za první ãasov˘ úsek cca 2 hodin by nemûla odrazovat od vyuÏívání placen˘ch parkovacích stání ve snaze najít
takové parkovací místo, které nebude zatíÏeno poplatkem. Aãkoliv se z hlediska ochrany ovzdu‰í mÛÏe prvoplánovû
toto opatfiení jevit jako kontraproduktivní, nevhodná distribuce vyuÏití parkovacích ploch stimuluje ke zv˘‰ení pojez-
dÛ parkujících vozidel v cílov˘ch lokalitách dopravy za úãelem hledání vhodného parkovacího stání (zku‰enost zahra-
niãních mûst hovofií aÏ o 50 % pojezdÛ vyvolan˘ch hledáním voln˘ch parkovacích stání). Opatfiení v zásadû nevytváfií
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prostor pro rÛst poãtu parkovacích stání, která budou svojí omezenou nabídkou nadále odrazovat od individuální au-
tomobilové dopravy, ov‰em pfiispûjí k omezení vyvolan˘ch nezam˘‰len˘ch pojezdÛ vozidel po centru.

Jedním z variantních fie‰ení, které nezahrnuje v˘znamné vstupy je zavedení tzv. ekologizované nafty; naftového
emulgátu. Tímto opatfiením lze sníÏit u tûÏk˘ch vozidel typu autobusÛ nebo nákladních vozÛ emise zejména tuh˘ch
zneãi‰Èujících látek. Opatfiení pfiiná‰í jen dílãí efekt za pomûrnû nízk˘ch provozních i investiãních nákladÛ. Plynofi-
kace dopravy povede ke sníÏení emisí z autobusÛ hromadné dopravy (roz‰ífiení i na dal‰í tûÏká nákladní vozidla
a osobní automobily je pfiedmûtem zvlá‰tního opatfiení).

PREVENTIVNÍ OPAT¤ENÍ U MOBILNÍCH ZDROJÒ
Aplikované nástroje:
• ãásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst (N22),
• parkovací politika (O6),
• infrastrukturní opatfiení – v˘stavba kapacitních komunikaãních sítí, rozvoj sítí kolejové hromadné dopravy (O7),
• optimalizace fiízení dopravy (O8),
• rozvoj kvality hromadné osobní dopravy (O9).
ZdÛvodnûní:

Nûkterá v˘znamná mûsta mají urãit˘ rozsah zón bez ve‰keré dopravy (pû‰í zóny), bez nákladní dopravy (vyme-
zené celkovou hmotností vozidel nad 3,5 t a 6 t) a se zákazem vjezdu zájezdov˘ch autobusÛ. V nûkter˘ch oblastech
mûstsk˘ch center a v lokálních centrech v‰ak stále pfietrvává v˘razn˘ konflikt mezi prÛjezdnou a cílovou dopravou.
Zavedení dal‰ích bezdopravních zón (N22) je v tûchto pfiípadech vhodn˘m fie‰ením, pokud neznemoÏní dopravní
obsluhu dotãen˘ch oblastí.

V místech s pfiekroãen˘mi imisními limity je nutno regulovat automobilovou dopravu. Pokud by byla regulace
provádûna sníÏením kapacity komunikací, docházelo by ke kongescím a vy‰‰ím exhalacím. Omezením moÏnosti za-
parkovat u cíle cesty dojde ke sníÏení poãtu cest do regulované oblasti, zejména centra mûst. Náhradou je tfieba na-
bídnout parkovací místa u stanic hromadné dopravy (systém park and ride).

Pro automobilovou dopravu je potfiebná kapacitní dopravní infrastruktura, která bude minimalizovat negativní
vlivy dopravy v obytn˘ch oblastech a nabídne atraktivní trasy vedené mimo bezprostfiední kontakt s obytnou zástav-
bou tak, aby nebyly zdrojem hluku a emisí pÛsobících negativnû na obyvatele mûst.

Pro systém hromadné dopravy je klíãová kolejová infrastruktura (tramvajové linky, trolejbusy). Oba systémy (jak
silniãní infrastruktura, tak i kolejová infrastruktura) musí b˘t vzájemnû koordinovány tak, aby spoleãnû vytvofiily
funkãní celek zaji‰Èující dostateãnou mobilitu pfii minimalizaci negativních dopadÛ na kvalitu ovzdu‰í. Dopravní sig-
nalizace mÛÏe, je-li ‰patnû navrÏena a nebo ‰patnû fungující, vést ke kongescím a vysok˘m exhalacím ze stojících vo-
zidel s bûÏícím motorem. Proto je nutná její správná funkce, koordinace a zapojení do systémÛ místního a centrální-
ho automatizovaného fiízení. V˘znamná je také preference hromadné dopravy. Hromadná doprava se v jednotliv˘ch
v˘znamn˘ch mûstech podílí na pfiepravní práci rÛznou mûrou, z hlediska pfiínosu k zneãi‰tûní ovzdu‰í z mobilních
zdrojÛ je v‰ak v naprosté men‰inû a kaÏdé zv˘‰ení jejího podílu na pfiepravní práci je velmi v˘znamn˘m pfiínosem pro
ãistotu ovzdu‰í mûst. VyuÏití hromadné dopravy v‰ak v posledních letech klesá ve prospûch pohodlnûj‰í jízdy osob-
ním automobilem.

Poznámka: Elektrifikovaná doprava (tramvaje a trolejbusy) nezatûÏuje emisemi zatíÏené mûstské lokality.
Aplikace:

Zóny s omezen˘m ãi zakázan˘m vjezdem (N22), pfiedev‰ím pro tûÏká nákladní vozidla, navrhujeme zavést tam,
kde vlivy dopravy na Ïivotní prostfiedí v˘raznû pÛsobí na místní obyvatelstvo a kde zároveÀ není pro dopravní obslu-
hu lokality ãi z celomûstsk˘ch dÛvodÛ nezbytné zachovat prÛjezdnost komunikací. Opatfiení je, nejedná-li se o pû‰í
zónu ãi fyzické zklidnûní, pomûrnû nároãné na dozor a vydávání povolení k vjezdu pro nezbytnou obsluhu. V úvahu
pfiipadají následující varianty:

• Varianta 1: Aplikace nástroje pouze v tûch lokalitách, kde modelové v˘poãty indikují v horizontu roku 2010 pfie-
kraãování imisních limitÛ pro relevantní zneãi‰Èující látky (oxid dusiãit ,̆ suspendované ãástice).

• Varianta 2:Varianta 1 + dal‰í lokality, u kter˘ch jsou indikovány sice podlimitní, pfiesto v‰ak zv˘‰ené koncentrace.

Parkovací politika (O6) nejen v centrech mûst, ale i v oblastech, jejichÏ obsluha individuální dopravou vede k pfie-
kraãování limitÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í, musí b˘t restriktivní. Poãet stání, pfiedev‰ím pro krátkodobé parkování musí b˘t
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omezen buìto vyhrazením rezidentÛm nebo pfiemûnou na jin˘ úãel. K niÏ‰ímu vyuÏití parkovacích míst pro vefiejnost
vede zavedení zón placeného stání s ekonomickou regulací parkování. Roz‰ífiení zón placeného a rezidentského stá-
ní do oblastí s vysok˘mi koncentracemi zneãi‰tûní ovzdu‰í mÛÏe sníÏit poãet cílov˘ch cest, nefie‰í v‰ak problematiku
prÛjezdné dopravy, ta mÛÏe v nûkter˘ch pfiípadech zcela nahradit úbytek cílov˘ch cest. Velmi úãinnou metodou sni-
Ïování zatíÏení komunikací v centru mûsta jsou záchytná parkovi‰tû P + R. Je tfieba vybudovat dal‰í kapacity v atrak-
tivním lokalitách a zvy‰ovat kapacitu stávajících parkovi‰È. Pro vy‰‰í vyuÏití kapacity vozidel mífiících na parkovi‰tû
je vhodné poskytovat zv˘hodnûné ãi volné jízdenky nejen fiidiãi, ale celé posádce vozidla. Dal‰ím dÛleÏit˘m aspektem
je také správné rozmístûní navádûcích systémÛ. Vy‰‰í kvalita fiízení dopravy (O8) mÛÏe vy‰‰ím vyuÏitím dynamicky
dopravnû závisl˘ch signalizaãních zafiízení propojen˘ch do koordinovan˘ch skupin i do fiídící ústfiedny a vybaven˘ch
aktuálnû a správnû navrÏen˘mi signálními programy, v˘raznû pfiispût k plynulosti dopravy, men‰ím zdrÏením, a tak
i niÏ‰í koncentrací ‰kodlivin v okolí komunikací.

Pro zv˘‰ení vyuÏití hromadné dopravy (O9) je nezbytn˘m pfiedpokladem její spolehlivost a pfiijatelná rychlost.
Atraktivita hromadné dopravy je v‰ak podmínûna pfiedev‰ím vysokou kvalitou její sluÏby. Je tfieba pracovat na zv˘-
‰ení kvality poskytovan˘ch sluÏeb, zv˘‰ení ãetnosti spojÛ a sníÏení poãtu pfiestupÛ tak, aby MHD oslovovala i stáva-
jící uÏivatele automobilové dopravy. Souãástí kvality je komfort dopravních prostfiedkÛ, kvalita sluÏby dopravcÛ, kva-
lita zastávek a prostfiedí pro ãekání na spoj, dostatek informací vãetnû informací v reálném ãase. Na základû
aktuálních zku‰eností se jeví vhodné vyhradit vybrané jízdní pruhy pro vozidla MHD.

Poznámka: Je nezbytné zachování parkovacích míst v centru mûsta pro tûlesnû postiÏené a souãasnû zajistit fiádnou
kontrolu.

PRIORITNÍ DOPORUâENÉ NÁSTROJE
Aplikované nástroje:
• moÏnost aplikace plánu sníÏení emisí (resp. opatfiení k omezování pouÏití surovin a v˘robkÛ, z nichÏ emise vzni-

kají) namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (N13),
• dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi (D1),
• podpora uÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ (D2),
• podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit (D3).
ZdÛvodnûní:

Plány sníÏení emisí u zdroje (N13) jsou velmi úãinn˘m a flexibilním prostfiedkem regulace, protoÏe umoÏÀuje na-
hradit plo‰né dodrÏování emisních limitÛ u zdroje souborem opatfiení, která povedou ke stejnému celkovému sníÏe-
ní emisí, av‰ak za v˘raznû niÏ‰ích nákladÛ. I kdyÏ byl tento nástroj evropskou legislativou zaveden pouze pro omeze-
nou skupinu zdrojÛ (vybraná prÛmyslová zafiízení uÏívající organická rozpou‰tûdla), mohl by b˘t vyuÏíván v‰ude tam,
kde evropská legislativa nestanovuje specifické emisní limity (tj. prakticky v‰ude kromû spaloven odpadÛ a nov˘ch
zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ). Stávající ãeská úprava sice umoÏÀuje aplikaci plánÛ pouze v rozsahu EU a dále
jako doãasné opatfiení v pfiípadû neplnûní emisních limitÛ, ustanovení v zákonû o ochranû ovzdu‰í je formulováno na-
tolik obecnû, Ïe by okruh zdrojÛ mohl b˘t úpravou nafiízení vlády snadno roz‰ífien.

Dobrovolné dohody mezi orgány státní/vefiejné správy a ekonomick˘mi subjekty nebo jejich skupinami (D1)
jsou moderním a flexibilním nástrojem politiky Ïivotního prostfiedí. Mohou plnit rÛzné funkce (napfi. pfiekr˘vat
období do pfiípravy nové legislativy, zajistit nadstandardní chování provozovatelÛ zdrojÛ, nahradit právní regula-
ci v pfiípadû malé skupiny velmi rozdíln˘ch speciálních zdrojÛ). Dobrovolné dohody mohou poskytnout prostor
pro pfiípravu provozovatelÛ na podmínky, které pro nû vyplynou z budoucích poÏadavkÛ napfi. integrovaného po-
volení.

Ekologicky ‰etrné v˘robky (E·V) se vyznaãují tím, Ïe jsou u nich formou certifikace dÛvûryhodn˘m orgánem
(v âeské republice MÎP) garantovány pfiíznivûj‰í environmentální parametry neÏ u v˘robkÛ jinak srovnateln˘ch.
Z hlediska ochrany ovzdu‰í jsou z kategorií v˘robkÛ v âR dostupn˘ch v˘znamné tyto:

• teplovodní kotle na plynná paliva,
• teplovodní kotle na biomasu,
• brikety z dfievního odpadu,
• lepidla a tmely fieditelné vodou,
• nátûrové hmoty fieditelné vodou.
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Dobrovolné aktivity podnikatelsk˘ch subjektÛ (D3) jsou moderním a úãinn˘m nástrojem, jehoÏ v˘znam neustá-
le roste. Jedná se o univerzální systémy environmentálního managementu podnikÛ (EMAS nebo ISO 14000) ãi obo-
rové programy (napfi. Responsible Care v chemickém prÛmyslu ãi „zelen˘ kodex“ v environmentálním úãetnictví ho-
telÛ). Jedním z dÛvodÛ jejich existence je snaha vylep‰it si „environmentální image“ u nikoliv zanedbatelné skupiny
environmentálnû sm˘‰lející vefiejnosti (tedy u potenciálních zákazníkÛ). Dal‰ím dÛvodem pro zavádûní podobn˘ch
systémÛ, zejména v prÛmyslu, je niÏ‰í zranitelnost v pfiípadû krizov˘ch situací.
Aplikace:

VyuÏívat plány sníÏení emisí (N13) co nej‰ífieji u tûch zdrojÛ, kde to souãasné platné právní pfiedpisy umoÏÀují.
V pfiípadû dobrovoln˘ch dohod s provozovateli zdrojÛ (D1) by se mohlo jednat pfiedev‰ím o takové, ktefií na úze-

mí kraje pÛsobí, ale kraj/mûsto u nich nemá v˘znamn˘ majetkov˘ podíl ãi jin˘ nástroj pfiímého vlivu. Pomûrnû jed-
noduch˘m zpÛsobem je moÏno podpofiit uÏívání ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ (D2) v krajsk˘ch/mûstsk˘ch organiza-
cích ãi spoleãnostech, v nichÏ má kraj/mûsto v˘znamnûj‰í vliv.

V ostatních organizacích mohou b˘t podporovány nepfiímo napfi. podmiÀování finanãních podpor vyuÏitím E·V
pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek.

Podporovat zavádûní dobrovoln˘ch aktivit (D3) v‰ude tam, kde to kraj/mûsto mÛÏe pfiímo ãi nepfiímo ovlivnit.

INFORMAâNÍ NÁSTROJE
Aplikované nástroje:
• získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í (Inf1),
• poskytování informací, v˘chova a osvûta (Inf2),
• posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (Inf3).
ZdÛvodnûní:

Informovanost je jedním z klíãov˘ch nástrojÛ jak na stranû rozhodovacích (regulaãních) orgánÛ, tak i na stranû
regulovan˘ch subjektÛ. Velice dÛleÏitá je také informovanost vefiejnosti, která mÛÏe napomoci politické prosaditel-
nosti nûkter˘ch opatfiení k zlep‰ení kvality ovzdu‰í.

Z dlouhodobého hlediska jsou v˘chova a osvûta jedním z nejúãinnûj‰ích nástrojÛ ochrany Ïivotního prostfiedí.
Pokud si v˘znamnûj‰í ãást vefiejnosti osvojí urãité environmentálnû pfiíznivé vzorce chování, omezí se tím potfieba
vnûj‰í regulace a vynucování. Vzorce chování se dále mohou promítat i do spotfiebitelsk˘ch postojÛ, a tak zpûtnû
ovlivÀovat environmentální chování ekonomické sféry (napfi. preference ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ zvy‰uje zájem
v˘robcÛ takové produkty vyrábût, uvádût na trh a propagovat, coÏ zpûtnû posiluje pozitivní spotfiebitelské postoje
atd.). Velmi dÛleÏité také je seznámit vefiejnost s riziky zneãi‰tûní ovzdu‰í pro lidské zdraví a srozumitelnû jí vysvûtlit
proã a jaká opatfiení jsou k ochranû ovzdu‰í pfiijímána a prosazována.

Proces posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA) je v˘znamn˘m informaãním nástrojem, kter˘ ukládá decisní
sféfie opatfiit si pfied tím, neÏ uãiní rozhodnutí o realizaci zámûru, relevantní informace o tom, jak˘ vliv by takov˘ zá-
mûr mûl na jednotlivé sloÏky Ïivotního prostfiedí. Proces probíhá jako souãást územního fiízení. Ve vût‰inû dosavad-
ních pfiípadÛ bylo v˘sledkem procesu podmínûnû souhlasné stanovisko k realizaci zámûru.
Aplikace:

V oblasti získávání informací je vhodná podpora rozvoje informaãních systémÛ a systémÛ zpracování, uchování
a prezentace dat. Data by mûla b˘t zpracovávána a interpretována tak, aby vznikaly dostateãné informace pro decis-
ní sféru a odbornou/zainteresovanou vefiejnost a pfiimûfiené a srozumitelné informace pro ‰irokou vefiejnost. V této
souvislosti bude nutné uzpÛsobit stávající, pfiípadnû vytvofiit nové komunikaãní kanály (napfi. internetová prezenta-
ce, pfiístup k datÛm).

Prioritou je komunikovat s vefiejností srozumiteln˘m zpÛsobem a pouÏít základní rovnici politiky Ïivotního prostfie-
dí (a tedy i ochrany ovzdu‰í):vliv – stav – odezva.Velká ãást lidsk˘ch ãinností ovlivÀuje nûjak˘m zpÛsobem kvalitu ovzdu-
‰í. Stav kvality ovzdu‰í má v˘znamn˘ dopad na zdraví obyvatel i na Ïivou pfiírodu. Odezva znamená aktivity rÛzného dru-
hu, vedoucí k omezení vlivu na ovzdu‰í, a tím ke zlep‰ení jeho kvality. Zásadní oblastí pro komunikaci tohoto druhu bude
v nejbliÏ‰ím období pfiedev‰ím osobní automobilová doprava ve mûstû, dále zdravotní rizika plynoucí z uÏívání lokálních
topeni‰È na pevná paliva, zejména v kombinaci s neÏádoucím spoluspalováním odpadu a rizika ze sekundární pra‰nosti.

Aktuálním úkolem je pfiesvûdãit vefiejnost o nutnosti pfiijmout v horizontu roku 2010 dodateãná opatfiení ke zlep-
‰ení kvality ovzdu‰í.

Prioritou aplikace nástroje EIA – posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (Inf3) je pfiispût k tomu, aby nové inves-
tice (bodové ãi liniové zdroje), zejména pak ty, které budou emitovat problémové zneãi‰Èující látky (tuhé látky, oxidy



Strana 483 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

dusíku, VOC) nebyly umisÈovány v lokalitách, kde jsou pfiekraãovány imisní limity nebo tam, kde by realizace inves-
tice k riziku pfiekroãení limitÛ vedla. V podmínkách kraje jsou to centra mûst, okolí exponovan˘ch komunikací a v˘-
znamn˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ.V ostatních lokalitách by mûly b˘t stanoveny takové podmínky, aby riziko pfiekra-
ãování imisních limitÛ bylo minimální.

INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE
Aplikované nástroje:
• Optimalizace vefiejné správy ochrany ovzdu‰í (I1).
ZdÛvodnûní:

KrajÛm v pfiímé, zejména v‰ak pfienesené pÛsobnosti, byly nov˘mi právními pfiedpisy svûfieny znaãné kompeten-
ce v oblasti vydávání povolení a nebo stanovisek (zákon o ochranû ovzdu‰í, zákon o odpadech, zákon o integrované
prevenci a omezování zneãi‰tûní, zákon o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, stavební zákon).
Aplikace:

Je nanejv˘‰ Ïádoucí, aby rozhodovací procesy, za které budou odpovûdny rÛzné odborné útvary krajského úfia-
du, byly maximálnû koordinovány (napfi. spalovna potfiebuje jednak souhlas orgánu nakládání s odpady, jednak, kro-
mû stanoviska EIA, povolení orgánu ochrany ovzdu‰í v územním, stavebním a kolaudaãním fiízení, vût‰í spalovna na-
víc také povolení orgánu integrované prevence).

V˘znamn˘m prvkem optimalizace vefiejné správy je také co nej‰ir‰í vyuÏívání moÏností elektronické komunika-
ce a otevfiené informovanosti.

DÍLâÍ KONKRÉTNÍ OPAT¤ENÍ
Aplikované nástroje:
• stanovit podmínky pro vefiejné zakázky zadávané/ovlivÀované krajem.
ZdÛvodnûní:

Stanovení podmínek ochrany ovzdu‰í, jejichÏ splnûní bude nezbytné pro získání vefiejné zakázky od kraje a or-
ganizací zfiízen˘ch/fiízen˘ch/ovlivÀovan˘ch mûstem. Opatfiení se t˘ká zejména stavebních prací, údrÏby budov a kon-
strukcí, dodávek otopn˘ch systémÛ atd. Cílem opatfiení je jednak pfiispût k celkovému zlep‰ení emisní a imisní situa-
ce, omezit lokální zhor‰ení kvality ovzdu‰í v místû dotãeném pfiíslu‰nou akcí (napfi. v˘stavbou) a rovnûÏ podpofiit
subjekty, které pouÏívají technologie a postupy splÀující pfiísnûj‰í podmínky ochrany ovzdu‰í neÏ ukládají obecnû
platné pfiedpisy.

Kraj a krajem zfiízené, vlastnûné a spravované organizace vyvíjejí fiadu ãinností, které mají dopady na kvalitu
ovzdu‰í. Jedná se napfiíklad o v˘stavbu ãi rekonstrukci budov a dopravních staveb, terénní úpravy, údrÏbu staveb
a konstrukcí, dodávky kotlÛ apod. Urãitá ãást tûchto prací je realizována prostfiednictvím jin˘ch subjektÛ, vybíran˘ch
na základû vefiejné soutûÏe.

Zákon ã. 199/1994 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek stanoví podmínky soutûÏe a dále umoÏÀuje zadavateli vy-
mezit dal‰í podmínky, které vyhlásí souãasnû s podmínkami zákonem stanoven˘mi. Do zadání je tak moÏné vãlenit
podmínky v oblasti ochrany ovzdu‰í.

DodrÏování zadan˘ch podmínek musí b˘t následnû implementováno do smlouvy, na jejímÏ základû bude zakáz-
ka plnûna.
Aplikace:

Podmínky v zadávací dokumentaci se mohou t˘kat ‰irokého spektra technologií a postupÛ, které mají vliv na
kvalitu ovzdu‰í. S ohledem na transparentnost podmínek se doporuãuje stanovit jejich podstatnou ãást jednotnû pro
celé území kraje s tím, Ïe tyto podmínky lze dále doplnit (popfi. téÏ zpfiísnit) u konkrétní zakázky (napfi. jedná-li se
o stavbu v silnû imisnû zatíÏené ãásti kraje).
Mezi podmínky s jednotnou aplikací lze zafiadit:

• vyuÏívání vozidel a strojÛ s nízk˘mi emisními parametry (EURO 3 a EURO 4),
• zv˘‰ená opatfiení k omezení pra‰nosti v prÛbûhu stavebních prací (zatravnûní, zkrápûní a mytí vozidel,…),
• vyuÏívání vodou fiediteln˘ch barev,
• v˘hradní pouÏívání ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ (kotle, nátûrové hmoty).
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Dal‰í podmínky nelze stanovit jednotnû a musí b˘t urãeny samostatnû pro kaÏd˘ pfiípad na základû charakteru zakázky:

• maximální aplikace opatfiení v oblasti úspor energie (izolace, regulaãní technika),
• maximální vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie,
• vyuÏití kogenerace v˘roby elektrické energie a tepla v odÛvodnûn˘ch pfiípadech,
• stanovení emisních parametrÛ pro stavební techniku,
• zv˘‰ená opatfiení k omezení pra‰nosti v prÛbûhu stavebních prací,
• v˘hradní pouÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ,
• maximální vyuÏívání vodou fiediteln˘ch barev,
• maximální aplikace opatfiení v oblasti úspor energie a vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

B.1.14.1. Technická a technologická opatfiení

Technická a technologická opatfiení: z vût‰í ãásti se jedná o nástroje normativní, ãásteãnû o nástroje organizaãní.
Technická a technologická opatfiení jsou popsána dostateãnû v pfiedchozím textu jako nástroje normativní a ãás-

teãnû organizaãní.

B.1.14.2. Technicko-organizaãní opatfiení

Technická a technologická opatfiení: z vût‰í ãásti se jedná o nástroje normativní, ãásteãnû o nástroje organizaãní.
Technická a technologická opatfiení jsou popsána dostateãnû v pfiedchozím textu jako nástroje normativní a ãás-

teãnû organizaãní.

B.1.14.3. Administrativní opatfiení

Administrativní opatfiení: jedná se vesmûs o nástroje organizaãní, ãásteãnû institucionální.
Administrativní opatfiení jsou popsána dostateãnû v pfiedchozím textu jako nástroje organizaãní a ãásteãnû insti-

tucionální.

B.1.14.4. Evidence stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování

Evidence stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování: jedná se o nástroj informaãní.
Návrh úpravy databáze REZZO

REZZO 1 + 2
Doplnit:
• evidence stanoven˘ch obecn˘ch EL (pfiinejmen‰ím pro ‰kodliviny uvedené v NV 350);
• v‰echna mûfiení pro vybrané ‰kodliviny uvedené v NV 350 (pouze pro VZ a ZVZ);
• evidence plnûní plánu sníÏen emisí apod.;
• údaje o v˘robû elektr. energie (pro vyuÏití v energ. koncepcích a prognózách);
• údaje o prognóze v˘voje (ãíselník se specifikací rÛzn˘ch smûrÛ rozvoje k r. 2010?).
Upravit:
• kategorizaci zdrojÛ (nastavení spoleãné hranice pro zafiazení technologick˘ch a spalovacích zdrojÛ do kategorie

podle emise dosahované pfii úrovni koncentrace na hodnotû emisního limitu a následné pfiekategorizování zdro-
jÛ leÏících mimo tyto hranice);

• seznam zneãi‰Èujících látek (upravit skupiny tûkav˘ch organick˘ch látek a skupiny tûÏk˘ch kovÛ);
• seznam druhÛ paliv (doplnit biomasu, pfiípadnû její jemnûj‰í dûlení);
• ãíslování provozoven a jednotliv˘ch ãástí provozoven v hierarchii: zafiízení, technologick˘ úsek,provozní celek, zdroj.
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REZZO 3
Doplnit:
• sbûr (nebo odhad) údajÛ o MZ neslouÏících k vytápûní bytÛ (vytápûní budov, emise TZL a VOC);
• územní disagregace emisí ve vybran˘ch vût‰ích mûstech.

REZZO 4
Ovûfiit a doplnit:
• porovnání pouÏívané metodiky s metodikou V·CHT (srovnání pouÏívan˘ch emisních faktorÛ pro ‰kodliviny

uvedené v NV 350);
• územní disagregace emisí ze silniãní dopravy podle v˘sledkÛ Sãítání vozidel;
• územní disagregace emisí z ostatní dopravy.

Obecnû je vhodné:
• nastavit kontrolní mechanismy pro odstranûní informaãních nedostatkÛ, vãasné pfiedávání dat od provozovatelÛ

zdrojÛ ke zpracování a potom dále k uÏivatelÛm,
• doplÀovat v˘poãty pro nestandardnû sledované ‰kodliviny (TK, POPs, PM10, PM2,5, individ. VOC (chlorované,

karcinogenní). Nestandardnû sledované ‰kodliviny jsou obãas jednorázovû monitorovány, pokud by se v˘sledky
tohoto monitoringu shrnovaly v databázi REZZO, vznikaly by postupnû emisní faktory, které by se stále s pfiib˘-
vajícími daty aktualizovaly a jemnûji ãlenily a byly by pouÏitelné pro v˘poãet emisní bilance tûchto ‰kodlivin. Na
toto chybí mechanismus, coÏ je pfii cenû pofiízení emisních dat tûchto ‰kodlivin velmi velká ‰koda (jistû v milio-
nech Kã roãnû).

Informace o evidenci stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování jsou uvedeny v samostatn˘ch zprávách uveden˘ch v Pfií-
lohách:

Pfiíloha A: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury hlavních zneãi‰Èujících látek
Pfiíloha B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs,
Pfiíloha C: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury tûÏk˘ch kovÛ

B.1.14.5. Inventarizace emisí

Inventarizace emisí: jedná se o nástroj informaãní.
Informaãní nástroje jsou popsány dostateãnû v pfiedchozím textu.
Podrobnûj‰í informace k této kapitole jsou uvedeny v samostatn˘ch zprávách uveden˘ch v Pfiílohách:

Pfiíloha A: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury hlavních zneãi‰Èujících látek
Pfiíloha B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs,
Pfiíloha C: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury tûÏk˘ch kovÛ

B.1.14.6. Schválené zásady spolupráce orgánu kraje s orgány obcí a dal‰ími orgány vefiejné správy

Schválené zásady spolupráce orgánÛ kraje s dal‰ími orgány vefiejné správy: jedná se o nástroj institucionální.
Institucionální nástroje jsou popsány v pfiedchozím textu.

Pfiedpokládá se vyuÏít opakovan˘ch pracovních porad pfiíslu‰n˘ch odborn˘ch pracovníkÛ KrÚ s odborníky na
ochranu ovzdu‰í z odborn˘ch institucí (MÎP, âHMÚ, Zdravotní ústav, âIÎP…) a na druhé stranû pracovníkÛ od-
born˘ch pracovi‰È obcí s roz‰ífienou pÛsobností.

Tato odborná setkávání by se mûla pravidelnû opakovat cca 23/rok s tím, Ïe zde budou prezentovány zmûny, kte-
ré se staly od minulého setkání v legislativû ochrany ovzdu‰í, aktuality z KrÚ a na druhou stranu i z obcí s roz‰ífienou
pÛsobností. Projednán by mûl b˘t obdobn˘ pfiístup v problematick˘ch otázkách ochrany ovzdu‰í tak, aby byla zá-
kladní informovanost a problémy byly fie‰eny podobn˘m zpÛsobem.
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KrÚ je oprávnûn na jednání nechat vypracovat odborné materiály státními i soukrom˘mi institucemi, pozvat ty-
to zpracovatele k prezentacím. Hlavní dÛraz je ale kladen na pfiedávání informací v fiadû MÎP, KrÚ, obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností, ostatní obce (pracovníkÛm z ostatních obcí, vzhledem k jejich poãtu, by pfiedávaly informace pra-
covníci obcí s roz‰ífienou pÛsobností).

B.1.14.7. Dohody orgánu kraje s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a s dal‰ími subjekty

Dohody orgánÛ kraje s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a dal‰ími subjekty: jedná se o nástroje dobro-
volné.

Základní podmínkou pro uzavírání dobrovoln˘ch dohod je spoleãn˘ zájem obou stran dohody.
Environmentální dohody (smlouvy) jsou moderním nástrojem uplatÀovan˘m v ochranû Ïivotního prostfiedí. Lze

jimi dosáhnout zlep‰ení stavu tam, kde právní pfiedpisy sv˘m rozpûtím nestaãí k zavedení urãit˘ch opatfiení.
Dohody jsou v˘razem pochopení principÛ udrÏitelného rozvoje a soukromoprávní subjekt, kter˘ je jednou ze

stran dohody, deklaruje tak své environmentální chování nebo postoje.
V ãeském právním fiádu mají environmentální dohody dosud labilní postavení díky akademické diskusi o jejich

charakteru, vymahatelnosti a fie‰ení sporÛ. Toto vyÏaduje urãitou dobu praxe s dohodami a dále nastavení urãit˘ch
právních pfiedpisÛ, které by environmentální dohody uvedly do národního právního rámce bez jak˘chkoliv v˘hrad
a pochybností.

Doporuãení Komise Evropsk˘ch spoleãenství ã. 96/733/EC z 9. prosince 1996 t˘kající se Dohod o Ïivotním pro-
stfiedí provádûjících smûrnice Spoleãenství environmentální dohody doporuãuje a urãuje, jak˘ by mûly mít obsah
a formu. Doporuãení Komise není ov‰em závazné.

Dohody lze uzavfiít nejen ke zlep‰ení stavu emisní a imisní situace, ale téÏ o poskytování informací nad rámec da-
n˘ zákony.

Na krajské úrovni jsou environmentální dohody doporuãovány jako jeden z nástrojÛ pro fie‰ení problému v ob-
lasti ochrany ovzdu‰í.

Pfiíprava environmentální dohody vyÏaduje podrobnûj‰í vyjednávání, aby byly odstranûny konfliktní averze a by-
la provedena objektivní anal˘za moÏností (alternativ), jimiÏ by bylo dosaÏeno zam˘‰leného cíle dohody.

Environmentální dohody neomezují pÛsobnost orgánÛ státní správy, ale napomáhají jí nalézt v rámci jejích kom-
petencí alternativní fie‰ení. RovnûÏ v rámci podniku mÛÏe jednání k environmentální dohodû vést k nalezení rÛzn˘ch
alternativních fie‰ení.

Environmentální dohody na úrovni kraje uzavírá s podnikem (nebo podniky) Krajsk˘ úfiad, dohody na úrovni re-
publiky uzavírá Ministerstvo Ïivotního prostfiedí s asociacemi, sdruÏeními nebo jin˘mi profesními organizacemi
a svazy majícími celorepublikovou pÛsobnost.

Podrobnûj‰í informace k této kapitole jsou uvedeny v samostatné zprávû uvedené v Pfiíloze:

Pfiíloha F: Dobrovolné nástroje k fie‰ení nepfiízniv˘ch situací v ochranû ovzdu‰í – environmentální dohody

Pfiedstavy zdroje EPO Trutnov (pfiípadnû vhodné pro uzavfiení environmentální dohody)
Vzhledem ke znûní aktuální verze (v 03 z 16. 6. 2003) Národního programu sníÏení emisí…, a soubûÏného Návr-

hu vûcného zámûru nafiízení vlády (revize 16. 6.) je ve vûci diskutované moÏné optimalizace provozních nákladÛ a po-
zitivních efektÛ do Národního programu sniÏování emisí stávajícího zdroje „granulaãní kotle“ v EPO2 (K3 a K4)
formulovat následující námût.

V˘chodiska:

1) V návrhu vûcného zámûru NV není pro Ïádn˘ uvaÏovan˘ zdroj v âR stanoven „individuální emisní strop“ pro
TZL (2008 aÏ 2015).

2) Granulaãní kotle (K3 a K4) byly uvedeny do provozu v padesát˘ch letech minulého století. Jejich elektrood-
luãovaãe byly v 70. letech konstruovány na hodnoty v˘stupních koncentrací TZL 200 aÏ 250 mg/m3. V té dobû navíc
nebylo dodrÏování stanoven˘ch emisí kontrolováno kontinuálním mûfiením, ale pouze nepfiímo ze sledování provoz-
ních elektrick˘ch parametrÛ odluãovaãe. Splnûní poÏadavkÛ legislativy v 90. letech bylo dosaÏeno sekundárním opat-
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fiením tzv. kondicionováním, tedy vstfiikem vhodné chemikálie do spalin pfied EO tak, aby bylo dosaÏeno zv˘‰ené od-
luãivosti. Toto opatfiení (nájem zafiízení a nákup chemikálií) zvy‰uje provozní náklady kotlÛ roãnû o jednotky milio-
nÛ Kã, které by bylo moÏné vûnovat kvalitnûj‰í údrÏbû celého zafiízení.

3) Po v˘stavbû fluidních kotlÛ v EPO (1996 a 1998) byly tyto granulaãní kotle „odsunuty“ programovû do pozice
(v rámci zdrojÛ âEZ, a. s.) záloÏního zafiízení, které je uvádûno do provozu pouze v záloÏní a ‰piãkovou funkci pro roz-
sáhlou teplofikaãní soustavu Trutnovska (z EPO2) a v pfiípadech váÏn˘ch v˘padkÛ v rozvodné soustavû âR. Zejména
záloÏní funkce pro teplofikaci nabyla na v˘znamu po zku‰enostech z rozsáhlého v˘padku z EOP na podzim 2002!

Idea:

„V˘mûnou“ za individuální zv˘‰ení emisního limitu na K3 a K4 na hodnotu 200 mg/m3 stanovit individuální strop
pro tento zdroj na úrovni odpovídající stávající funkci (cca 60 t/rok), coÏ nejen bude dostateãnou zárukou pro ochra-
nu ovzdu‰í, ale bude také v souladu se smyslem tohoto legislativního nástroje (upfiednostnit kontrolované a úãelné
vyuÏití zdroje).

Budoucí pfiedstavy fy Harpen, teplárna Náchod
Ukonãení provozu kotle K4 se do r. 2010 nepfiedpokládá.
V˘stavba nového zafiízení (zdroje) se do r. 2010 nepfiedpokládá.
Pfiedpokládá se urãit˘ nárÛst v˘roby na základû:

a) dlouhodobé smlouvy s V˘chodoãeskou energetikou, a. s. na prodej elektrické energie
b) pfiípravy (probíhají jednání) s polskou stranou na moÏnost napojení pfiíhraniãních oblastí (lázeÀské mûsto Ku-

dowa Zdrój) na tepelné sítû Teplárny Náchod. V souãasné dobû se zpracovávají dotazníky, ze kter˘ch vyplyne mnoÏ-
ství poÏadovaného tepla.

Zásadní modernizace zafiízení byla realizována v letech 1995–1996 (ekologizace).
Dle v˘voje trhu s energetickou biomasou bude snahou tímto palivem (obnoviteln˘ zdroj) postupnû nahrazovat

ãást spalovaného uhlí.
Pfiedpokládá se vydání a schválení emisních stropÛ pro K 4, na základû kter˘ch nebude nutné stavût odsífiení.
V˘mûna hadic tkaninového filtru je plánována na r. 2004.
Zdroj je schopen plnit zákonné emisní limity.

V˘sledky pfiedbûÏn˘ch v˘poãtÛ pro stanovení emisních stropÛ:

Plán sniÏování emisí není dosud finálnû zpracován, bude vycházet z pfiipravovaného Provozního fiádu zdroje zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í a údajÛ o plánované v˘robû zdroje.

B.1.14.8. Práce s vefiejností na sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi

Práce s vefiejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi: jedná se o nástroj informaãní.
Spolupráce s vefiejností na sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi musí b˘t zaloÏena na zpfiístupnûní do-

stateãn˘ch a pfiitom srozumiteln˘ch informací vefiejnosti v tûchto oblastech:

• definici pÛvodce zneãi‰tûní – jednoznaãné vymezení ãinností, kter˘mi bûÏná domácnost mÛÏe ovzdu‰í zneãi‰Èovat,
• definici produkovaného zneãi‰tûní – srozumitelném vysvûtlení jaké zneãi‰Èující látky jsou jednotliv˘mi ãinnostmi

produkovány, jak˘mi mechanismy pÛsobí a jejich srovnání s ostatními druhy zneãi‰tûní v lokálním mûfiítku,
• definici pfiíjemce zneãi‰tûní – srozumitelné vysvûtlení zdravotních rizik vypl˘vajících ze zneãi‰tûní a pfiesvûdãivé

vymezení pfiíjemcÛ zneãi‰tûní.
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Projekt práce s vefiejností by mûl mít dvû úrovnû informací, a to úroveÀ zamûfienou na tu ãást vefiejnosti, která je
k Ïivotnímu prostfiedí a) vnímavá (a obvykle s vy‰‰ím vzdûláním) a b) jednoduch˘mi mediálními nástroji pro tu ãást
vefiejnosti, která tuto citlivost vykazuje v men‰í mífie.

Pro skupinu obyvatel a) navrhujeme:

• vytvofiit a pravidelnû aktualizovat inernetovou stánku s popularizovan˘mi odborn˘mi statûmi z oblastí t˘kajících
se zneãi‰tûní produkovaném domácnostmi, jeho dÛsledky a moÏnostmi jejich omezení,

• vyuÏít této stránky k vûcnému informování nestrann˘m a dÛvûryhodn˘m subjektem (MÎP, KrÚ) o mediálnû
aktuálních kauzách resp. zvefiejnûní objektivních, jinak tûÏko dostupn˘ch informací (v˘sledky monitoringu, nále-
zy kontrolních orgánÛ).

Pro skupinu obyvatel b):

• pfiipravit cílenou informaãní kampaÀ na úrovni velkoprostorové reklamy a televizních ‰otÛ, zamûfienou na pre-
zentaci zjednodu‰eného schématu: ãinnost – zneãi‰tûní – pfiíjemce.

Cílem této informaãní ãinnosti je zpfiístupnit informace o pfiímém vlivu chování jednotlivcÛ v oblasti zneãi‰Èová-
ní ovzdu‰í na kvalitu jejich Ïivota a na jejich pfiímé moÏnosti tento stav ovlivnit. Jako pfiíklad potfieby této informaã-
ní kampanû je roz‰ífien˘ omyl o ekologickém chování domácností, spalujících buì pfiímo nebo spoleãnû s pevn˘m pa-
livem domovní odpad.

B.1.14.9. VyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ

VyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ – jedná se o nástroje ekonomické:

• poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í,
• investice do energetické infrastruktury,
• investice do úspor energie,
• finanãní podpory provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
• finanãní podpory domácnostem,
• placen˘ vjezd do urãit˘ch ãástí mûst,
• finanãní podpora hromadné dopravy,
• podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí,
• finanãní podpora pfii obnovû vozového parku,
• podpora zavádûní a uÏívání vozidel s alternativním pohonem,
• podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatfiení u vozidel.

Konkrétní popis jednotliv˘ch nástrojÛ je obsaÏen v pfiedchozím textu, v kapitole B.1.14.

Rozpoãet KrÚ se bude podílet financováním ze svého rozpoãtu zejména v následujících oblastech:

1. Mûfiení imisních koncentrací zneãi‰Èujících látek nad rozsah státního imisního monitoringu (zejména POPs, TK);
moÏno nárokovat u Zdravotního ústavu, âHMÚ (mobilní mûfiící stanice), pfiípadnû u dal‰ích právních subjektÛ,
které budou vlastnit patfiiãné oprávnûní.

2. Mûfiení provádûné v pfiípadû akutního zhor‰ení imisní situace (smogová situace);

Podrobnûj‰í informace k této kapitole jsou uvedeny v samostatné zprávû uvedené v Pfiíloze:

Pfiíloha G: Ekonomické nástroje pro dosaÏení cílÛ Programu sniÏování emisí a Programu zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Královéhradeckého kraje
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B.1.15. FINANâNÍ ZAJI·TùNÍ PROGRAMU

Pfii financování projektÛ t˘kajících se kvality ovzdu‰í jsou tyto moÏnosti:

A) STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHOPROST¤EDÍ
B) KOMERâNÍ FINANCOVÁNÍ
C) FINANCE EVROPSKÉ UNIE.

A) STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHOPROST¤EDÍ
Pravidla ãerpání financí z tohoto fondu udává Smûrnice Ministerstva Ïivotního prostfiedí o poskytování finanã-

ních prostfiedkÛ ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âeské republiky a její pfiílohy (plné znûní této smûrnice vãet-
nû pfiíloh a formuláfiÛ lze nalézt na internetov˘ch stránkách www.sfzp.cz).

B) KOMERâNÍ MOÎNOSTI FINANCOVÁNÍ
Hlavní pfiekáÏky komerãního financování souvisejí jak s investory, tak i s projekty.Ty obvykle nevyÏadují tak vel-

ké investice, aby pro nû bylo moÏno vyuÏít standardní zpÛsoby financování. Pfiesto v˘nosy projektÛ musí postaãovat
na zaji‰tûní návratnosti vloÏeného kapitálu nebo na splacení pÛjãek v pfiípadû úvûrového financování.

MoÏnosti jsou následující:

• Poskytování domácích investiãních pÛjãek (Banky obvykle vyÏadují pro rozhodnutí o poskytnutí úvûru doklady
t˘kající se: vlastní investice – podnikatelsk˘ zámûr, podnikatelsk˘ plán; klienta a jeho finanãní situace – doloÏení
existence firmy, ekonomick˘ch v˘sledkÛ, finanãních plánÛ spoleãnosti, dokladÛ o stavu na daÀov˘ch úãtech, apod.)

• PÛjãky od mezinárodních finanãních institucí (Projekty pfiedkládané pro financování zahraniãními institucemi
musí vûnovat velkou pozornost pfiípravû podnikatelského plánu v návaznosti na studii proveditelnosti.A to i pro-
to Ïe mezinárodní finanãní instituce se zamûfiují pouze na projekty vût‰ího rozsahu, které i vyhledávají.Tyto úvû-
ry jsou spojeny se znaãn˘mi administrativními náklady na pfiípravu a dále jsou i zatíÏeny kurzov˘m rizikem.)

• Financování tfietí stranou (vyuÏití EPC, EC) (VyuÏití OZE lze v nûkter˘ch pfiípadech financovat i prostfiednic-
tvím tzv. energetick˘ch sluÏeb.V zásadû existují dvû formy této „nové“ sluÏby, která se v âR rozvíjí od roku 1994.
SluÏby naz˘vané EPC (Energy Performance Contracting) zahrnují komplexní sluÏby zejména v oblasti úspor
energie pfii její spotfiebû. EC – Energy Contracting – firma v tomto pfiípadû investuje do obnovy tepelného zdro-
je, provozuje jej, garantuje dodávky minimálnû sjednaného mnoÏství energie po dobu stanovenou kontraktem.)

• Spoleãnû realizované projekty (projekty JI) (V souladu s Kjótsk˘m protokolem k Rámcové úmluvû OSN o zmû-
nû klimatu schválilo MÎP dne 7. 1. 2002 „Pravidla MÎP pro spoleãnû realizované projekty – Joint Implementa-
tion – JI – v âR.“)

C) ZDROJE PODPORY Z PROST¤EDKÒ EU
• Zdroje spravované âR (PHARE, Fond ãistoty ovzdu‰í, ISPA, SAPARD, Strukturální fondy, SOP PrÛmysl, SOP

Îivotní prostfiedí)
• Zdroje podpory spravované Evropskou komisí (SAVE, ALTENER, Inteligentní energie pro Evropu, ·est˘ rám-

cov˘ program).

Podrobnûj‰í informace k této kapitole jsou uvedeny v samostatné zprávû uvedené v Pfiíloze:

Pfiíloha G: Ekonomické nástroje pro dosaÏení cílÛ Programu sniÏování emisí a Programu zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Královéhradeckého kraje

B.1.16. MEZIKRAJOVÁ SPOLUPRÁCE VâETNù P¤ÍHRANIâNÍ

Pro hodnocení emisní situace v sousedních krajích byla pozornost zamûfiena na v˘znamné zdroje leÏící na území
okresÛ sousedících s Pardubick˘m krajem z hlediska v˘‰e emisí základních zneãi‰Èujících látek, ale i z hlediska emisí
TK a POPs.
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Nejv˘znamnûj‰ím faktorem, ovlivÀujícím emisní situaci v Královéhradeckém kraji, bude sousedící Pardubick˘
kraj s v˘znamnou energetickou a prÛmyslovou základnou. Pozornost byla zamûfiena zejména na v˘znamné zdroje le-
Ïící na území okresÛ sousedících s Královéhradeck˘m krajem. Na tomto území jsou provozovány v˘znamné zdroje
emisí POPs. Jedná se zejména o spalovací zdroje (v˘znamné spalovací zdroje o pfiíkonu nad 50 MW zejména v Par-
dubickém kraji, dále pak o chemick˘ a hutní prÛmysl a spalovny odpadÛ. Jako v˘znamnûj‰í z hlediska ovlivnûní kva-
lity ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji lze hodnotit zejména tfii zdroje: Teplárnu Synthesia – Zelená louka, Elektrár-
nu Opatovice a Elektrárnu Chvaletice (v‰e okres Pardubice).

V rámci Pardubického kraje je v souãasné dobû zpracováván projekt v˘stavby zafiízení na energetické vyuÏívání
odpadÛ (EVO – Opatovice) a to zvlá‰tû tuhého komunálního odpadu (TKO). Pfii jeho pfiípadné realizaci bude pod-
mínkou provozování zavedení BAT, takÏe by nemûlo docházet k v˘znamnému ovlivnûní imisní situace na území Krá-
lovéhradeckého kraje.

V ostatních sousedících okresech se nevyskytují v˘znamnûj‰í velké zdroje, nûkteré z hraniãních okresÛ (Semily,
Nymburk) v‰ak patfií mezi okresy s nízk˘m podílem plynofikace a tím s vy‰‰ím podílem emisí zejména PAH.

Blízkost hranice s Polskem by nemûla v˘raznû ovlivÀovat emisní situaci kraje, protoÏe se jedná o oblast pomûrnû
hornatou s niÏ‰í koncentrací prÛmyslu. Mûsta Hradec Králové, Walbrzych a Freiberg (nûmecké partnerské mûsto
mûsta Walbrzych) se zapojila koncem roku 2002 do spoleãného projektu v oblasti zacházení s komunálním odpadem.
Cílem celého projektu, kter˘ se uskuteãnil s podporou Evropské komise, bylo vytvofiit na základû dobr˘ch zku‰enos-
tí ze v‰ech tfií mûst model zacházení s komunálním odpadem, kter˘ by mohla vyuÏívat i dal‰í evropská mûsta.

Informace o konkrétních v˘znamnûj‰ích zahraniãních zdrojích emisí POPs nebyly získány.

B.1.17. SOUHRN STANOVEN¯CH POÎADAVKÒ A LHÒT K DOSAÎENÍ CÍLE PROGRAMU

Tabulka ã. 51 PoÏadavky a lhÛty k dosaÏení cíle programu
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Poznámky k uveden˘m termínÛm:
Provést definitivní kategorizaci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ – vlastní termín vzhledem k zákonu o IPPC
Integrovaná povolení pro konkrétní zvlá‰tû velké zdroje – termín ze zákona o IPPC
Aplikace plánÛ sníÏení emisí u zdrojÛ emitujících VOC – termín urãen ve Vyhlá‰ce MÎP ã. 355/2002 Sb, § 20, odst. 2
Aplikace plánÛ sníÏení emisí u ostatních technick˘ch zdrojÛ neplnících novû vyhlá‰ené ãi zpfiísnûné emisní limity – ter-
mín urãen v NV ã. 353/2002 Sb., §8, odst. 1
Aplikace plánÛ sníÏení emisí u stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ – termín vypl˘vá z pfiipravovaného NV
(pravdûpodobnû k 30.6.2004, t˘ká se spalovacích zdrojÛ nad 50 MW)
Provedení energetick˘ch auditÛ ve vefiejn˘ch budovách – termíny vypl˘vají z energetického zákona v platném znûní.
Pro kaÏd˘ nástroj/opatfiení uveden˘ v 1. sloupci tabulky lze najít konkrétnû popsan˘ nástroj/opatfiení v kapitole B.1.14.,
jejich pfiehled je uveden v tabulce ã. 49.

B.1.18. TERMÍNY A ZPÒSOB KONTROL PRÒBùÎNÉHO PLNùNÍ PROGRAMU

Pro stanovení poÏadavkÛ, lhÛt a postupn˘ch cílÛ programu je vhodné aplikovat znám˘ a osvûdãen˘ zpÛsob neu-
stálého zlep‰ování, kontroly a vytváfiení zpûtn˘ch vazeb tak, jak je to obvyklé v budovan˘ch environmentálních systé-
mech fiízení, napfi. odpovûdné podnikání v chemii (Responsible Care), systém environmentálního managementu za-
vedením norem fiady ISO 14000 (EMS) nebo splnûní poÏadavkÛ EHS 1836/93 (EMAS). Koneãné cíle a hodnoty
programu, splnûné v roce 2010 budou vstupními údaji pro obdobné programy na dal‰í desetiletí.

Termíny kontrol plnûní programu budou vycházet z moÏnosti získání aktuálních dat z emisních bilancí a vyhod-
nocení imisních limitÛ pro stanovené látky. Pfiedpokládá se, Ïe vyhodnocování probûhne jedenkrát v roce (v pfiípadû,
Ïe se nezmûní legislativní rámec).

Vzhledem k tomu, Ïe hlavním cílem a smyslem programu je pfiedev‰ím dosaÏení emisních stropÛ pro stanovené
zneãi‰Èující látky a dále dosaÏení poÏadovan˘ch hodnot imisních limitÛ pro stanovené látky, jsou hlavní indikátory na-
vrÏeny následovnû:

Emisní indikátory:

• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí oxidu sifiiãitého,
• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí oxidÛ dusíku,
• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí amoniaku,
• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí tûkav˘ch organick˘ch látek.

Poznámka: Nesmí se zmûnit metodika provádûní emisních bilancí.

Imisní indikátory:

• meziroãní zmûna v˘mûry oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í;
• meziroãní zmûna koncentrací zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch není indikováno pfiekraãování imisních limitÛ.

Poznámka: Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro
zdraví obyvatelstva, stejnû jako pro ekosystémy lze navrÏené indikátory pouÏít pfiímo. Opût se nesmí zmûnit metodika
provádûní vyhodnocování imisních koncentrací.

B.1.19. ZPÒSOB PROVÁDùNÍ OPAT¤ENÍ A KOREKCÍ PROGRAMU VYVOLAN¯CH NA ZÁKLADù
ZÁVùRÒ KONTROL A PRÒBùÎNÉHO PLNùNÍ TOHOTO PROGRAMU

PSE KHk není uzavfien˘ materiál. Jeho kontrola a hodnocení plnûní jeho opatfiení a závûrÛ by mûla probíhat cca
1x/rok nebo podle aktuální potfieby Krajského úfiadu. Opût ale platí, Ïe hodnoty národních emisních stropÛ pro rok 2010
jsou pro âeskou republiku nepfiekroãitelné, nemûly by tudíÏ b˘t pfiekroãeny novû navrÏené doporuãené emisní stropy.
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Vhodnou formou vyhodnocení se jeví vypracování situaãní zprávy za pfiedchozí rok z dat emisních bilancí a vy-
hodnocení imisních koncentrací jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek, pfiípadnû vyhodnocení pfiekraãování imisních limi-
tÛ (vãetnû meze tolerance) pro pfiíslu‰n˘ rok.

Mimo pfiedpokládan˘ch fiádn˘ch aktualizací lze pfiípadnû provést i mimofiádnou aktualizaci Programu a to v pfií-
padû, Ïe:

• dojde ke zmûnû legislativy âR v závislosti na zmûnách v legislativû EU;
• dojde k mimofiádnému dlouhodobému zhor‰ení kvality ovzdu‰í;
• trend tfií po sobû jdoucích vyhodnocení Programu ukáÏe na jednoznaãnû zhor‰ující se trend ve v˘voji jednoho ne-

bo více indikátorÛ;
• objeví se nûjak˘ nov ,̆ nepfiedvídan˘ nebo nepfiedpokládan˘ problém.

B.1.20. NÁZVY A SÍDLA ORGÁNÒ OCHRANY OVZDU·Í A DAL·ÍCH SPRÁVNÍCH Ú¤ADÒ

Orgány ochrany ovzdu‰í vykonávající správní ãinnosti na úseku ochrany ovzdu‰í, ozonové vrstvy a klimatického
systému Zemû:

a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) inspekce,
d) âeská obchodní inspekce,
e) celní úfiady,
f) kraje,
g) okresní úfiady (do 31.12.2002),
h) obce,
i) obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pfienesenou pÛsobností.

Kontaktní adresy:

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
Vr‰ovická 65
Praha 10, 100 10
Ústfiedna: 267 121 111
Fax: 267 310 308
E-mail: info@env.cz

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého námûstí 4
Praha 2, 128 01
Telefon: 224 971 111
Fax: 224 972 111
E-mail: mzcr@mzcr.cz

âeská inspekce Ïivotního prostfiedí – fieditelství
Na Bfiehu 267
Praha 9 – Vysoãany, 190 00
Ústfiedna: 222 860 111
Fax: 283 892 662, 283 890 567 (OOP), 283-893-676 (OOV)
E-mail: public@cizp.cz
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âeská inspekce Ïivotního prostfiedí – oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229
Hradec Králové, 500 02
Telefon: 495 773 111, 602 442 281
Fax: 495 211 175
E-mail: hyspler@hk.cizp.cz

âeská obchodní inspekce – fieditelství
·tûpánská 15/567
Praha 2, 120 00
Telefon: 296 366 111

âeská obchodní inspekce – poboãka Hradec Králové
Balbínova 821
Hradec Králové, 500 02
Telefon: 495 518 752
Fax: 495 518 670
E-mail: hk coi@nextra.cz

Generální fieditelství cel
Budûjovická 7
Praha 4, 140 96
Telefon: 261 331 111
Fax: 261 332 000
E-mail: podatelna.qrc@cs.mfcr.cz

Celní fieditelství Hradec Králové
Bohuslava MartinÛ 1672/8a
Hradec Králové, 501 01
Telefon: 495 756 111
Fax: 495 756 200
E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Krajsk˘ úfiad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
Hradec Králové, 500 02
Telefon: 495 817 111
Fax: 495 817 336
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

epodatelna@kr-kralovehradecky

Obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pfienesenou pÛsobností:
Mûstsk˘ úfiad Broumov
Masarykova 239
Broumov, 550 01
Telefon: 491 504 111
Fax: 491 523 730
E-mail: broumov@broumov-mûsto.cz
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Mûstsk˘ úfiad Dobru‰ka
Nám. F. L. Vûka 11
Dobru‰ka, 518 01
Telefon: 494 621 101

494 621 102
Fax: 494 623 095
E-mail: info@mestodobruska.cz

Mûstsk˘ úfiad DvÛr Králové nad Labem
Masarykovo nám. 59
DvÛr Králové nad Labem, 544 01
Telefon: 499 320 180

499 320 181
Fax: 499 320 178
E-mail: info@mudk.cz

Mûstsk˘ úfiad Hofiice
Nám. Jifiího z Podûbrad 342
Hofiice, 508 19
Telefon: 493 655 411
Fax: 493 623 183
E-mail: mesturad@horice.org

Magistrát mûsta Hradce Králové
Ulrichovo nám. 810
Hradec Králové, 502 10
Telefon: 495 751 111

495 751 382
Fax: 495 513 139
E-mail: posta@mmhk.cz

Mûstsk˘ úfiad Jaromûfi
Nám. âSA 16
Jaromûfi, 551 33
Telefon: 491 847 111
Fax: 491 810 292
E-mail: mu jaro@atnet.cz

info@jaromer-josefov.cz
podatelna@jaromer-josefov.cz

Mûstsk˘ úfiad Jiãín
ÎiÏkovo nám. 18
Jiãín, 506 01
Telefon: 493 545 111
Fax: 493 545 222
E-mail: posta@mujicin.cz
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Mûstsk˘ úfiad Kostelec nad Orlicí
Palackého nám. 38
Kostelec nad Orlicí, 517 41
Telefon: 494 321 551

494 321 552
494 337 111

Fax: 494 337 295
E-mail: kostelec@muko.cz

podatelna@muko.cz

Mûstsk˘ úfiad Náchod
Masarykovo nám. 40
Náchod, 547 61
Telefon: 491 405 111
Fax: 491 405 298
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Mûstsk˘ úfiad Nová Paka
Masarykovo nám. 1
Nová Paka, 509 24
Telefon: 493 760 111
Fax: 493 760 120
E-mail: posta@munovapaka.cz

Mûstsk˘ úfiad Nové Mûsto nad Metují
Husovo nám. 1225
Nové Mûsto nad Metují, 549 01
Telefon: 491 470 291
Fax: 491 470 261
E-mail: podatelna@novemestonm.cz

Mûstsk˘ úfiad Nov˘ BydÏov
Masarykovo nám.
Nov˘ BydÏov, 540 01
Telefon: 495 490 310
Fax: 495 493 446
E-mail: mûsto@novybydzov.cz

Mûstsk˘ úfiad Rychnov nad KnûÏnou
Svatohavelská 105
Rychnov nad KnûÏnou, 516 01
Telefon: 494 539 000
Fax: 494 535 519
E-mail: murk@rychnov-city.cz

Mûstsk˘ úfiad Trutnov
Slovanské nám. 165
Trutnov, 541 16
Telefon: 499 803 111
Fax: 499 811 055
E-mail: mûsto@trutnov.cz
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Mûstsk˘ úfiad Vrchlabí
Zámek 1
Vrchlabí, 543 01
Telefon: 499 405 311
Fax: 499 421 691
E-mail: posta@muvrchlabi.cz

Poznámka: Adresy jednotliv˘ch úfiadÛ vãetnû jejich kontaktÛ byly staÏeny z internetu dne 27. 9. 2003.

B.2. Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Královéhradeckého kraje

B.2.1. STANOVENÍ OBLASTI SE ZHOR·ENOU KVALITOU OVZDU·Í 
(ZÓNY, SÍDELNÍHO SESKUPENÍ, MùSTA, EKOSYSTÉMU)

Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byly zvefiejnûny ve Vûstníku MÎP, srpen 2002.
RNDr. Fiala a kol. (v pfiíloze ãasopisu Ochrana Ovzdu‰í 3 – 4/2002, str. 13) uvádûjí dále pfiehled pfiekroãení cílo-

vého imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci krajÛ a okresÛ âR v roce 2000.
Dal‰í provedená ‰etfiení âHMÚ vedla k vyhlá‰ení dal‰ích oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, které byly zve-

fiejnûny ve Vûstníku MÎP, únor 2002. Zde byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro obec Hradec Krá-
lové pro BaP a Ni.

B.2.2. V·EOBECNÉ INFORMACE

Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byly zvefiejnûny ve Vûstníku MÎP, srpen 2002, odkud jsou ãerpána i data
pro následující tabulku, graficky jsou tyto oblasti znázornûny na následujícím obrázku.
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Na dal‰ím obrázku je znázornûna oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro BaP a Ni – obec Hradec Králové

Obrázek ã. 4 Oblasti s pfiekroãen˘mi imisními limity pro BaP a Ni pro ochranu zdraví v okrese Hradec Králové z dat
za rok 2001

Obrázek ã. 5 Oblasti s pfiekroãen˘mi imisními limity pro PM10 pro ochranu zdraví v Královéhradeckém kraji z dat za
rok 2002
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Oblastmi se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í ve smyslu zákona ã. 86/2002 Sb. se rozumí ta uzemí krajÛ, v jejichÏ pÛ-
sobnosti se nacházejí obce, kde bylo zji‰tûno na základû pravidelného hodnocení kvality ovzdu‰í pfiekroãní imisního
limitu nebo imisního limitu a meze tolerance. V˘sledky hodnocení kvality ovzdu‰í bylo provedeno na základû dat
z roku 2000.

V Královéhradeckém kraji nebyla pro toto období vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochra-
nu zdraví lidí, jsou zde pouze oblasti s pfiekroãen˘mi imisními limity pro ochranu ekosystémÛ a vegetace (viz násle-
dující tabulka).

Tabulka ã. 52 Seznam obcí v Královéhradeckém kraji, ve kter˘ch jsou pfiekraãovány imisní limity pro ochranu eko-
systémÛ a vegetace (Zdroj: Vûstník MÎP)

V Královéhradeckém kraji bylo urãeno celkem 28 obcí, ve kter˘ch jsou pfiekraãovány imisní limity pro ochranu
ekosystémÛ a vegetace, z toho ‰est obcí má poãet obyvatel vy‰‰í neÏ 10 000 (Hradec Králové, Jiãín, Jaromûfi, Rychnov
nad KnûÏnou, DvÛr Králové nad Labem, Trutnov). V ostatních pfiípadech se jedná o men‰í obce.

Jak uÏ bylo uvedeno v˘‰e, dal‰í provedená ‰etfiení âHMÚ vedla k vyhlá‰ení dal‰ích oblastí se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í, které byly zvefiejnûny ve Vûstníku MÎP, únor 2002. Zde byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu-
‰í pro obec Hradec Králové pro BaP a Ni.
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B.2.2.1. Rozloha území se zvlá‰tû zv˘‰en˘m zneãi‰tûním a poãet obyvatel

Celkovû území s pfiekroãen˘mi imisními limity pro ochranu ekosystémÛ zaujímá 518 km2, coÏ je 10,9 % z celko-
vé rozlohy území Královéhradeckého kraje. Celkov˘ odhad poãtu obyvatel vystaven˘ch zv˘‰enému zneãi‰tûní ovzdu-
‰í je 204 571 obyvatel. Celkov˘ odhad poãtu citliv˘ch osob vystaven˘ch zv˘‰enému zneãi‰tûní ovzdu‰í je pfiibliÏnû
29 200, z toho je cca 13 700 osob ve vûku 0–14 let a cca 15 500 osob star‰ích 60 let.

Celkovû území s pfiekroãen˘mi imisními limity pro ochranu zdraví lidí zaujímá 25,9 % plochy území Hradce Krá-
lové vzhledem k pfiekroãení imisního limitu pro BaP, tj. cca 28 km2, coÏ je necel˘ch 0,6 % z celkové rozlohy území
Královéhradeckého kraje. Pokud bychom vyjádfiili procenticky plochu celé obce, jednalo by se o cca 2,3 % z celkové
rozlohy území Královéhradeckého kraje. Celkov˘ odhad poãtu obyvatel vystaven˘ch zv˘‰enému zneãi‰tûní ovzdu‰í
BaP je ale pravdûpodobnû vy‰‰í, neÏ by odpovídalo % zasaÏené plochy (hustûj‰í osídlení zasaÏené ãásti mûsta s in-
tenzivnûj‰í dopravou), a je odhadován na cca 50 000 obyvatel. Z tohoto poãtu obyvatel je odhadován celkov˘ poãet
citliv˘ch osob na 17 700, z ãehoÏ 8 300 osob je ve vûku 0–14 let a 9 400 osob je star‰ích 60 let.

Obdobnû tomu bude i pro Ni. Celkovû území s pfiekroãen˘mi imisními limity pro ochranu zdraví lidí zaujímá
14,8 % plochy území Hradce Králové vzhledem k pfiekroãení imisního limitu pro Ni, tj. cca 13,7 km2, coÏ je necel˘ch
0,3 % z celkové rozlohy území Královéhradeckého kraje. Celkov˘ odhad poãtu obyvatel vystaven˘ch zv˘‰enému
zneãi‰tûní ovzdu‰í Ni je ale pravdûpodobnû vy‰‰í, neÏ by odpovídalo % zasaÏené plochy (hustûj‰í osídlení zasaÏené
ãásti mûsta s intenzivnûj‰í dopravou), a je odhadován na cca 30 000 obyvatel. Z tohoto poãtu obyvatel je odhadován
celkov˘ poãet citliv˘ch osob na 10 620, z ãehoÏ 4 980 osob je ve vûku 0–14 let a 5 640 osob je star‰ích 60 let.

B.2.2.2. Klimatické údaje o oblasti
(Zdroj: Koncepce odpadového hospodáfiství na území Královéhradeckého kraje)

Území Královéhradeckého kraje spadá do nûkolika hlavních klimatick˘ch oblastí. NejníÏe poloÏené ãásti území
v polabské níÏinû, v okolí Hradce Králové, náleÏí teplé klimatické oblasti (tepl ,̆ mírnû such˘ okrsek s mírnou zimou).
PfieváÏná ãást území pak pfiedstavuje mírnû suché, mírnû vlhké aÏ vlhké okrsky i mírnû teplé klimatické oblasti. Pfied-
hÛfií Krkono‰ s vût‰inou území vnitrosudetské pánve a Orlick˘ch hor patfií k velmi vlhkému vrchovinnému okrsku
mírnû teplé oblasti. K chladné klimatické oblasti náleÏí vy‰‰í ãásti Krkono‰ a hfieben Orlick˘ch hor.

PrÛmûrné roãní úhrny sráÏek se pohybují od hodnot okolo 500 aÏ 600 mm v údolí Labe aÏ do hodnot vy‰‰ích neÏ
1400 mm na hfiebenech Krkono‰. PrÛmûrné roãní teploty se pohybují v rozmezí 7–8 °C na vût‰inû území aÏ po 0–2
°C na krkono‰sk˘ch vrcholech.

B.2.2.2.1. Rozptylové podmínky
(Zdroj: Prognóza územního hospodáfiského rozvoje Královéhradeckého kraje)
Rozptylové podmínky jednotliv˘ch ãástí fie‰eného území jsou závislé pfiedev‰ím na celkové konfiguraci terénu,

popfi. na konfiguraci zástavby ve mûstech, meteorologické situaci a mnoÏství vypou‰tûn˘ch exhalací. Obecnû lze toto
území hodnotit jako pomûrnû dobfie ventilované aÏ na údolí fiek a hornaté ãásti.

K rozptylov˘m problémÛm dochází v zimních obdobích v nûkter˘ch men‰ích sídlech s lokálními topeni‰ti, ve kte-
r˘ch je lokální zneãi‰tûní ovzdu‰í zesilováno polohou sídla vzhledem k okolnímu reliéfu. Reliéf a ostatní v˘‰e zmínû-
né dispozice zpÛsobují zejména v uzavfien˘ch údolích a pfii ãetn˘ch vodních plochách (opu‰tûn˘ch – „mrtv˘ch“ ra-
menech fiek, zatopen˘ch pískovnách a rybnících) obãasné zhor‰ení imisní situace.

Tvinningov˘ projekt na zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Samostatn˘m twinningov˘m projektem, na kterém se souãasnû podílí i fa EKOTOXA Opava, je moÏná technic-

ká podpora zahraniãních odborníkÛ s fie‰ením problémÛ se Ïivotním prostfiedím dan˘ch zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í
vzhledem k charakteru geografického umístûní obce v kombinaci s vytápûním v obcích.

Pro nastartování vlastního projektu bylo nutno vytipovat obce s geografick˘m umístûním v sevfien˘ch údolích,
kde dochází k hor‰ímu rozptylu zneãi‰Èujících látek v ovzdu‰í s pfievaÏujícím vytápûním pevn˘mi palivy, coÏ ve vzá-
jemné kombinaci vytváfií pfiedpoklady pro zhor‰enou kvalitu ovzdu‰í, zejména za inverzních situací.

ProtoÏe je v Královéhradeckém kraji 448 obcí, bylo pro jejich potenciální v˘bûr nutno nastavit patfiiãná kriteria,
která umoÏní zúÏit poãet osloven˘ch starostÛ jednotliv˘ch obcí.
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Bylo rozhodnuto, Ïe jako základní kriterium mimo geografické umístûní obce bude minimální poãet bytÛ 300
a pomûr bytÛ vytápûn˘ch pevn˘mi palivy (pfieváÏnû hnûdé uhlí) bude min. 0,7.

S pomocí tûchto kriterií byla vytvofiena následující mapa, kde:

bez zv˘raznûné barvy (tj. vût‰inou tmavû zelená…) – nehodnoceno

svûtle zelená barva – bylo hodnoceno zvolen˘mi kritérii „v obci nad 300 bytÛ, pomûr bytÛ vytápûn˘ch pevn˘mi pali-
vy/celkov˘ poãet bytÛ nad 0,7“, ale není v údolí.

ãervená barva – je v údolí, odpovídá zvolen˘m kritériím „v obci nad 300 bytÛ, pomûr bytÛ vytápûn˘ch pevn˘mi pali-
vy/celkov˘ poãet bytÛ nad 0,7“.

Ïlutá barva – je v údolí, ale jiÏ neodpovídá v˘‰e zmínûn˘m kritériím.

Obrázek ã. 6 V˘bûr obcí podle zvolen˘ch kritérií z 448 obcí v KHK
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V následujícím kroku byly osloveny následující obce, pro neÏ byla provedena prezentace twinningového projek-
tu a Programu sniÏování emisí a zlep‰ení kvality ovzdu‰í Královéhradeckého kraje.

Obce oslovené KrÚ, jako potenciální zájemce o projekt:

• Horní Mar‰ov,
• Mladé Buky,
• Svoboda nad Úpou,
• Bernartice,
• Chotûvice,
• Vítûzná,
• Radvanice,
• Teplice nad Metují,
• Mezimûstí,
• Javornice,
• Rokytnice v Orlick˘ch horách,
• Barto‰ovice v Orlick˘ch horách,
• Îacléfi,
• ·pindlerÛv Ml˘n,
• Malá Úpa,
• Pec pod SnûÏkou,
• Vrchlabí,
• Lánov,
• Jánské Láznû,
• Dolní DvÛr,
• StráÏné,
• Dobré,
• De‰tné v Orlick˘ch horách,
• Borohrádek.

Na základû zájmu pfiíslu‰n˘ch starostÛ jednotliv˘ch obcí do‰lo k dal‰ímu zúÏení na pouhé dvû obce, jedná se
o obec Vítûzná, která nebyla vzhledem ke svému geografickému umístûní vybrána mezi oslovené obce a obec Ro-
kytnice v Orlick˘ch Horách. Pro tyto dvû obce pokraãuje projekt dále zji‰Èováním konkrétních informací pro získání
podkladov˘ch dat pro vypracování rozptylové studie pro dvû zájmové oblasti s tím, Ïe má b˘t prokázána nebo vy-
vrácena moÏnost pfiekraãování imisních limitÛ na místní úrovni. V pfiípadû, Ïe by byly imisní limity opravdu pfiekra-
ãovány, projekt by vstoupil do dal‰í ãásti jiÏ s konkrétními návrhy ve zmûnû struktury v lokálním vytápûní stejnû ja-
ko v oblasti energetick˘ch úspor.

Poznámka: Podrobn˘m modelováním (v˘poãet rozptylové studie) v obci Vítûzná bylo zji‰tûno, Ïe vlastní obec má na
sebe nepatrn˘ vliv, priãemÏ 50–70% zneãi‰tûní je tvofiono zdroji Teplárna ve Dvofie Králové a elektrárnou Opatovice.
V pfiípadû Rokytnice v Orlick˘ch horách mají domácí topeni‰tû v˘raznû vût‰í vliv.
Poãátkem roku 2004 bylo od dal‰ích prací na twiningovém projektu ustoupeno.
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B.2.2.3. Topografické údaje

Pro jednotlivé v˘‰e uvedené obce, pro které byly stanoveny oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byly urãeny
SJTSK soufiadnice, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka ã. 53 Soufiadnice obcí s pfiekroãen˘mi imisními limity pro ochranu ekosystémÛ a vegetace na území Králo-
véhradeckého kraje

*ICZUJ – Identifikaãní ãíslo základní územní jednotky

Kvalita ovzdu‰í vzhledem k limitÛm pro ochranu vegetace a ekosystémÛ je hodnocena i v roãence âHMÚ
(âHMÚ, 2002). Na následujících obrázcích jsou uvedena pole prÛmûrn˘ch koncentrací SO2, NOX a hodnot AOT 40.
V tabulce níÏe uvedené je pro rok 2001 procentuálnû vyjádfiena míra pfiekroãení limitních úrovní pro ochranu vege-
tace a ekosystémÛ pro jednotlivé limity SO2, NOX a hodnot AOT 40 ozonu pro Území vymezené novou legislativou.
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Tabulka ã. 54 Podíly území pro ochranu vegetace a ekosystémÛ s pfiekroãením limitních hodnot, % ploch chránûné-
ho území v Královéhradeckém kraji z dat za rok 2000

*CHUVE – Chránûná území z hlediska limitÛ pro ochranu vegetace a ekosystémÛ

Obrázek ã. 7 Pole prÛmûrné koncentrace oxidu sifiiãitého v zimním období 2000/2001 (âHMÚ 2002)
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Obrázek ã. 8 Pole prÛmûrné koncentrace oxidÛ dusíku v roce 2001 (âHMÚ 2002)

Obrázek ã. 9 Pole hodnoty AOT40 ozonu v roce 2001 (âHMÚ 2002)
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Základy hodnocení zdravotních a ekologick˘ch rizik
KaÏdá lidská ãinnost je zdrojem rizik jak pro ãlovûka, tak i pro Ïivotní prostfiedí. S rostoucím poãtem ãinností se

zvy‰uje i celkové riziko z nich plynoucí a mÛÏe se stát neúnosn˘m. Je tedy tfieba pfiijmout opatfiení na jeho sníÏení na
pfiijatelnou úroveÀ. Základem tûchto opatfiení je nalezení spoleãensky pfiijatelné míry ekologick˘ch a zdravotních ri-
zik. DosaÏení „nulového rizika“ tj. absolutní eliminace daného faktoru není vÏdy nezbytné nehledû k tomu, Ïe je
prakticky bez v˘jimky spojeno s enormními náklady.

Pfii hodnocení expozice je mj. dÛleÏitá charakteristika populaãních skupin, která sestává z demografick˘ch údajÛ
– poãet obyvatelstva, hustota,vûková struktura, socio-ekonomické podmínky, etnické charakteristiky. Pozornost je pfii
tom nutné vûnovat vysoce rizikov˘m skupinám populace, kter˘mi jsou zejména novorozenci a dûti, tûhotné Ïeny
a kojící matky, lidé star‰í neÏ 65 let, lidé trpící chronick˘mi chorobami.

Pfii hodnocení rizik pro Ïivotní prostfiedí je dÛleÏité a velmi komplikované hodnocení stavu kontaminace jedno-
tliv˘ch sloÏek Ïivotního prostfiedí chemick˘mi látkami, které se dostaly do prostfiedí v dÛsledku v˘roby, uÏití nebo li-
kvidace.

B.2.3. ODPOVùDNÉ ORGÁNY

Odpovûdné orgány jsou stejné, jako v pfiípadû Programu sniÏování emisí, jejich seznam vãetnû adres a kontaktÛ
je uveden v kap. B.1.20.

B.2.4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í

OXID SI¤IâIT¯
Roãní prÛmûrné imisní koncentrace SO2 ve v‰ech okresech mají jednoznaãnû klesající dlouhodob˘ trend nezá-

visle na typu stanice.
Imisní limity pro SO2 nejsou pfiekraãovány.
S poklesem koncentrací koresponduje také pokles poãtu stanic mûfiících SO2 (z 54 na 20).

Graf ã. 3 PrÛmûrné roãní koncentrace SO2 v letech 1992–2001
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OXIDY DUSÍKU
Roãní prÛmûry imisních koncentrací NOX víceménû stagnují ve vût‰inû okresech, na stanicích v Hradci Králové

je od roku 1999 patrn˘ mírn˘ vzestup koncentrací tûchto látek v ovzdu‰í. Nejvy‰‰í koncentrace byly zji‰tûny v Hrad-
ci Králové na stanici 396 – Sukovy sady (80 mg/m3). NejniÏ‰í koncentrace byly ve Îlunicích.

V Hradci Králové do‰lo také k pfiekroãení limitÛ pro ochranu ekosystémÛ v letech 2001 a 2002.
Koncentrace NOX byly mûfieny ve v‰ech okresech, mûfiení NO2 chybí v okrese Jiãín a Náchod. V roce 2001 bylo

v Královéhradeckém kraji aktivních 8 stanic k mûfiení oxidÛ dusíku, z toho jedna byla automatická.
Z dat mûfiení vozem Horiba vypl˘vá, Ïe v Hradci Králové jsou mnohem zatíÏenûj‰í lokality, neÏ na kter˘ch jsou

situovány stacionární stanice.

Graf ã. 4 PrÛmûrné roãní koncentrace NOX v letech 1992–2001

Graf ã. 5 PrÛmûrné roãní koncentrace NO2 v letech 1992–2001
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SPM a PM10

Roãní prÛmûry imisních koncentrací ukazují pokles SPM ve v‰ech okresech, pouze v Jiãínû na stanici 614 Jiãín
Agro prÛmûrné koncentrace rostly a také zde docházelo k pfiekroãení imisních limitÛ. Od roku 1998 se zde v‰ak pfie-
stalo mûfiit.

Nejvy‰‰í koncentrace SPM byly namûfieny na stanici 614 Jiãín Agro, nejniÏ‰í v Hradci Králové na nám. Osvobo-
ditelÛ.

SPM nebylo mûfieno v okrese Náchod (vÛbec) a okrese Rychnov nad KnûÏnou pouze v roce 1995.
Frakce PM10 byla mûfiena pouze v okresech Hradec Králové a Rychnov nad KnûÏnou od roku 1996, v okrese

Trutnov od roku 1995.
RovnûÏ frakce PM10 vykazuje pokles v roãních prÛmûrn˘ch koncentracích.
Imisní limity PM10 byly pfiekroãeny v Hradci Králové na stanicích 395, 396 a 397.

Graf ã. 6 PrÛmûrné roãní koncentrace SPM v letech 1992–2001

Graf ã. 7 PrÛmûrné roãní koncentrace PM10 v letech 1992–2001
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OZON
Koncentrace ozonu se sledují v okresech Hradec Králové, Rychnov nad KnûÏnou a Trutnov. V posledních letech

je patrn˘ mírn˘ pokles v Hradci Králové, na ·erlichu a na R˘chorech je patrn˘ vzestup.
Cílov˘ imisní limit O3 pro ochranu zdraví v roce 2000 byl pfiekroãen v celém Královéhradeckém kraji na 95,69 %

území. V jednotliv˘ch okresech byla situace následující:

Hradec Králové 100 % území
Jiãín 100% území
Rychnov n. Kn. 95,13 % území
Trutnov 95,07 % území
Náchod 89,21 % území.

– údaje z ãasopisu Ochrana ovzdu‰í 3–4/2002, Pfiíloha Kvalita ovzdu‰í v âR z pohledu nové legislativy, autofii: Fiala
a kol., vydáno v Praze, srpen 2002.

Graf ã. 8 PrÛmûrné roãní koncentrace O3

OXID UHELNAT¯
Oxid uhelnat˘ je mûfien pouze od roku 2001 na jedné stanici v celém kraji – na stanici 396 Hradec Králové Su-

kovy sady. V roce 2002 byla roãní prÛmûrná koncentrace CO vy‰‰í.
Srovnání s limity nelze jednoznaãnû provést bez primárních dat, ale v Seznamu oblastí se zhor‰enou kvalitou

ovzdu‰í, kter˘ uvefiejnilo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí (Vûstník MÎP, srpen 2002) není uvefiejnûna Ïádná obec
Královéhradeckého kraje, kde by byl pfiekroãen imisní limit oxidu uhelnatého pro ochranu zdraví lidí.

VOC
Tûkavé organické látky jsou mûfieny v celém Královéhradeckém kraji pouze na jedné stanici v Hradci Králové –

396 Sukovy sady a to od fiíjna roku 1999 do souãasnosti.
Koncentrace tûkav˘ch organick˘ch látek mírnû klesají, koncentrace benzenu stoupají.
Imisní limit pro koncentrace benzenu nebyly pfiekroãeny.

P r Û m û r n é  r o ã n í  k o n c e n t r a c e  O 3

6 4 3  H r a d e c  K r á l o v é
O b s e r v a t o fi

3 9 6  H r a d e c  K r á l o v é
S u k o v y  s a d y

1 1 1 1  · e r l i c h

1 1 1 0  K r k o n o ‰ e
R ˘ c h o r y



Strana 511 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY
PAU se mûfií v celém kraji od roku 1999 pouze na stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady.
Koncentrace polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ stoupají, koncentrace benzo(a)pyrenu stagnují.
V roce 2001 byl pfiekroãen imisní limit BaP. V roce 2002 jiÏ pfiekroãen nebyl.

TùÎKÉ KOVY
Podle dostupn˘ch informací a namûfien˘ch dat obsaÏen˘ch v ISKO se v Královéhradeckém kraji vyskytují ome-

zené, zejména mûstské oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, zpÛsobenou vy‰‰ími imisními koncentracemi tûÏk˘ch
kovÛ, respektive obsahem tûÏk˘ch kovÛ v tuh˘ch zneãi‰Èujících látkách.

Imisní limity kvality ovzdu‰í prÛmûrn˘ch roãních koncentrací tûÏk˘ch kovÛ podle nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.
k zákonu o ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb. byly v letech 1997 aÏ 2002 pfiekraãovány v˘znamnû ãasto u niklu, v nûkolika pfiípa-
dech také u arsenu.

K podrobnûj‰ímu hodnocení imisí tûÏk˘ch kovÛ bylo v Královéhradeckém kraji k disposici málo mûfiicích stanic,
které stanovují obsahy tûÏk˘ch kovÛ v tuh˘ch imisích, zvlá‰tû ve mûstech Náchod a Jiãín, tj. v oblastech, kde lze vy‰-
‰í koncentrace tûÏk˘ch kovÛ v ovzdu‰í oãekávat.

Cd – kadmium
souãasn˘ IHr 10 ng.m–3

po roce 2005 bude platit imisní limit 5 ng.m–3

PÛvodní imisní limit kadmia 10 ng/m3 ani nov˘ imisní limit 5 ng/m3 v roãním prÛmûru nebyly v Královéhradec-
kém kraji v Ïádném roce pfiekroãeny. Ojedinûle byly vy‰‰í nûkteré mûsíãní prÛmûry (v tabulce v pfiíloze 5 jsou vyzna-
ãeny tuãnû).

V âeské republice do‰lo v roce 2001 ze 77 mûfiicích stanic ke znatelnûj‰ímu pfiekroãení souãasného imisního li-
mitu na jedné stanici v Chebu, na které byla namûfiena prÛmûrná hmotnostní koncentrace kadmia 15 ng.m–3.

Hg – rtuÈ
po roce 2010 bude platit imisní limit 50 ng.m–3

Roãní prÛmûry nelze z ojedinûle namûfien˘ch hodnot a nedostateãného poãtu mûsíãních prÛmûrÛ stanovit. Nov˘
imisní limit rtuti 50 ng/m3 v roãním prÛmûru byl v Královéhradeckém kraji pfii nesystematickém mûfiení v jednom pfií-
padû v mûsíãním prÛmûru pfiekroãen (v tabulce v pfiíloze 5 je vyznaãen tuãnû).

Souvislá namûfiená data hodnot hmotnostních imisních koncentrací rtuti jsou v âeské republice k disposici pou-
ze na mûfiicí stanici v Ústí nad Labem. Denní maximum na této stanici 29 ng.m–3 bylo dosaÏeno 28. kvûtna 2002.
V Královéhradeckém kraji byly koncentrace rtuti mûfieny pouze namátkovû v letech 1998–1999 v Úpici, pfiiãemÏ mû-
síãní hodnoty koncentrací se pohybovaly v rozmezí 2,7 aÏ 76,4 ng.m–3. Budoucí imisní limit podle na‰ich nov˘ch le-
gislativních pfiedpisÛ je 50 ng.m–3 v roãním aritmetickém prÛmûru.

Pb – olovo
souãasn˘ IHr 500 ng.m–3

po roce 2005 bude platit imisní limit 0,5 mg.m–3, tj. 500 ng.m–3

1 ISKO – Informaãní systém kvality ovzdu‰í provozuje âHMÚ. Data vycházejí kaÏdoroãnû v tabelárních a grafick˘ch roãenkách a jsou také uvádûny
na webov˘ch stránkách âHMÚ. Údaje o namûfien˘ch koncentracích tûÏk˘ch kovÛ jsou v ISKO obsaÏeny ze stanic âHMÚ (novû v projektu SIS) a ze
stanic hygienické sluÏby.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 512

Star˘ i nov˘ imisní limit olova 500 ng/m3 v roãním prÛmûru nebyl v Královéhradeckém kraji pfii Ïádném mûfiení
ani v mûsíãním prÛmûru pfiekroãen.

V âeské republice nedo‰lo v roce 2001 na Ïádné z 85 mûfiicích stanic k pfiekroãení souãasného imisního limitu.
Nejvy‰‰í roãní prÛmûrná hmotnostní koncentrace olova 85,9 ng.m–3 byla v roce 2001 namûfiena v âeském Tû‰ínû.

As – arsen
souãasn˘ IHr 30 ng.m–3

po roce 2010 bude platit imisní limit 6 ng.m–3

Nov˘ imisní limit 6 ng/m3 v roãním prÛmûru byl v Královéhradeckém kraji pfii mûfiení pfiekroãen v roce 1997 na
dvou stanicích v Hradci Králové (v tabulce v pfiíloze 5 jsou vyznaãeny tuãnû).

V âeské republice dochází k pfiekroãení souãasného imisního limitu jen ojedinûle. Nejvy‰‰í roãní prÛmûrná
hmotnostní koncentrace arsenu 10 ng.m–3 byla v roce 2001 namûfiena v Tanvaldu.

Ni – nikl
(uvaÏovan˘ souãasn˘ IHr 30 ng.m–3)
po roce 2010 bude platit imisní limit 20 ng.m–3

Nov˘ imisní limit niklu 20 ng/m3 v roãním prÛmûru je v Královéhradeckém kraji pfii mûfiení znaãnû ãasto (ve
14 pfiípadech z 22 roãních prÛmûrÛ) pfiekraãován.

Cr – chrom
imisní limit nebyl dosud stanoven

V Hradci Králové byly koncentrace chromu mûfieny systematicky pût let, v Trutnovû ãtyfii roky. Nevyskytovaly se
extrémnû vysoké hodnoty, ojedinûle byly namûfieny mûsíãní prÛmûry nad 40 ng/m3.

Mn – mangan
imisní limit nebyl dosud stanoven

V Královéhradeckém kraji byl koncentrace manganu mûfieny pomûrnû nesystematicky, tfii roãní prÛmûry jsou
stanoveny v Trutnovû a v Úpici. Nevyskytují se nápadnû vysoké hodnoty. Jedin˘ extrémnû vysok˘ mûsíãní prÛmûr
3889 ng.m–3, uvádûn˘ v roãence âHMÚ v lednu 1998, je s nejvût‰í pravdûpodobností chybou, v‰echny ostatní uvádû-
né namûfiené hodnoty jsou v jednotkách aÏ desítkách ng.m–3.

Zn – zinek
imisní limit nebyl dosud stanoven

Imisní koncentrace zinku byly v uplynul˘ch pûti letech v Královéhradeckém kraji mûfieny s dostateãnou ãetnos-
tí na pûti stanicích. Namûfiené hodnoty ukazují, Ïe v Královéhradeckém kraji zfiejmû budou obãasnû se vyskytující vy-
soké koncentrace zinku problémem, kter˘ bude vyÏadovat podrobnûj‰í anal˘zu.

Shrnutí v˘sledkÛ mûfiení TK

Nikl
PrÛmûrné roãní koncentrace niklu byly po cel˘ch ‰est let trvale pfiekraãovány na dvou mûstsk˘ch stanicích

v Hradci Králové (na námûstí OsvoboditelÛ a v Pospí‰ilovû ulici), v letech 1997, 2000 a 2001 dokonce ãtyfi aÏ pûtiná-
sobnû. Na tfietí stanici v Hradci Králové v Sukov˘ch sadech se pouze jeden ze ‰esti roãních prÛmûrÛ niklu v roce 1998
pfiiblíÏil k imisnímu limitu. Kromû tfií mûstsk˘ch mûfiicích stanic v Hradci Králové byly koncentrace tûÏk˘ch kovÛ mû-
fieny jen nesystematicky. V Trutnovû byly koncentrace tûÏk˘ch kovÛ mûfieny v roce 1997 na stanici Trutnov – Hrani-
ãáfiÛ, v letech 1997 aÏ 2000 na stanici Trutnov – OHS a v letech 2001 – 2002 na stanici Trutnov – Pofiíãí. Ze sedmi na-
mûfien˘ch roãních prÛmûrÛ koncentrace niklu byl imisní limit v Trutnovû pfiekroãen pûtkrát, v roce 1997 témûfi
osminásobnû a v roce 1999 témûfi sedminásobnû. Také zb˘vající dva roãní prÛmûry v roce 1998 a 2002 byly dosti blíz-
ko k imisnímu limitu.V Jiãínû jedin˘ namûfien˘ roãní prÛmûr niklu v roce 1998 rovnûÏ pfiekroãil imisní limit. Pouh˘ch
pût mûsíãních prÛmûrÛ niklu namûfien˘ch v Jiãínû v roce 1997 neposkytlo moÏnost stanovení roãního prÛmûru, ãtyfii
mûsíãní prÛmûry z pûti v‰ak i v tomto roce pfiekraãovaly roãní imisní limit. Je ‰koda, Ïe v Náchodû a v Rychnovû nad
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KnûÏnou nebyly vÛbec imise tûÏk˘ch kovÛ stanovovány. Pfiesto lze z namûfien˘ch v˘sledkÛ v Hradci Králové, Trut-
novû a Jiãínû jednoznaãnû usoudit, Ïe imisní koncentrace niklu jsou pro Královéhradeck˘ program sniÏování emisí
a zaji‰tûní kvality ovzdu‰í závaÏn˘m problémem k fie‰ení.

Ostatní tûÏké kovy
Z ostatních tûÏk˘ch kovÛ v Hradci Králové pfiekroãily imisní koncentrace arsenu ve dvou pfiípadech mírnû imis-

ní limit. Ostatní stanovené roãní prÛmûry arsenu v Hradci Králové, Trutnovû a Jiãínû se pohybovaly v rozsahu od
30 do 90 % imisního limitu niklu. Stanovené roãní prÛmûry kadmia v tûchto mûstech se pohybovaly od 10 do 75 %
imisního limitu kadmia. Dal‰í imisní limity tûÏk˘ch kovÛ jsou stanoveny pro olovo a rtuÈ. Roãní prÛmûry imisních
koncentrací olova byly v Královéhradeckém kraji z namûfien˘ch hodnot stanoveny celkem tfiicetkrát na stejn˘ch sta-
nicích jako pfii mûfiení niklu a dosahovaly maximálnû 10 aÏ 12 % imisního limitu olova, z ãehoÏ se dá usoudit, Ïe imis-
ní limity olova nejsou a nebudou pfiekraãovány. Imisní koncentrace rtuti byly v Královéhradeckém kraji nûkolik mû-
sícÛ v letech 1998 a 1999 nesystematicky mûfieny na mûfiicí stanici âHMÚ v Úpici. Z nûkolika stanoven˘ch mûsíãních
prÛmûrÛ byl jeden mûsíc pfiekroãen roãní imisní limit rtuti o 50 %.

Tato kapitola je souãástí samostatn˘ch zpráv uveden˘ch v Pfiílohách:

Pfiíloha H: Imisní studie – druh a posouzení zneãi‰tûní ovzdu‰í
Pfiíloha I: Anal˘za souãasného stavu imisní inventury tûÏk˘ch kovÛ

Modelové v˘poãty imisních koncentrací pomocí rozptylové studie
PfiedloÏená studie (Pfiíloha J) fie‰í stávající stav zneãi‰tûní ovzdu‰í hlavními zneãi‰Èujícími látkami na území Krá-

lovéhradeckého kraje. Hlavními charakteristikami zneãi‰tûní ovzdu‰í byly prÛmûrné roãní koncentrace, maximální
krátkodobé koncentrace (hodinové, denní a roãní) a poãet hodin s pfiekroãením hodinového, resp. denního imisního
limitu pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, oxid dusiãit ,̆ amoniak a benzen.

Nejvût‰í hodnoty koncentrací byly vypoãteny v oblastech vût‰ích mûst, jako jsou Náchod,Trutnov.Vy‰‰í hodnoty
jsou pak v okolí Hradce Králové, Dvora Králové, Vrchlabí apod. JiÏní ãást okresu Hradec Králové je velmi intenziv-
nû ovlivÀována zdroji z okresu Pardubice. Koncentrace amoniaku se vyskytují ve venkovsk˘ch oblastech. DÛvodem
je, Ïe zdrojem tûchto exhalací je zemûdûlství.

Imisní limity jsou pfiekraãovány témûfi v˘hradnû pro oxid sifiiãit˘ ve velk˘ch mûstech; pro hodinové hodnoty
v Náchodû, Trutnovû, Jaromûfii a Rychnovû nad KnûÏnou, pro denní hodnoty v Náchodû, Trutnovû, Rychnovû nad
KnûÏnou, Hradci Králové, Dvofie Králové a Vrchlabí. Ve v˘hledu jen v Trutnovû pro hodinové hodnoty. Pro benzen
byly vypoãteny vy‰‰í koncentrace neÏ imisní limit jen v jednom referenãním bodû ve Vrchlabí. Ve v‰ech uveden˘ch
pfiípadech dochází k pfiekraãování jen na jednom nebo nûkolika málo uzlov˘ch bodech pravidelné sítû.

Z map zmûn jednotliv˘ch charakteristik zneãi‰tûní ovzdu‰í vypl˘vá, Ïe po splnûní pfiedpokládan˘ch úprav zdro-
jÛ, dojde k v˘raznému zlep‰ení ãistoty ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji.

Pro dal‰í sledované zneãi‰Èující látky benzo(a)pyren a nikl jsme pro nedostatek emisních dat pouÏili pouze na-
mûfiená data z Hradce Králové.

Podíly zdrojÛ umístûn˘ch v âR jsou pro obû zneãi‰Èující látky nejvût‰í v jihozápadní ãásti kraje a nejmen‰í podél
stání hranice, tj. na severu a v˘chodû kraje. Nejvût‰í jsou v okolí Hradce Králové a jeho okolí. Podíl zahraniãních zdro-
jÛ je inverzní k podílu zdrojÛ âR.

Zdroji s nejvût‰ím podílem jsou elektrárny a teplárny âEZ z Ústeckého, Stfiedoãeského a Královéhradeckého
kraje a dále elektrárna Opatovice, Paramo Pardubice, Synthesia Pardubice jak pro oxid sifiiãit ,̆ tak i pro oxidy dusí-
ku. Nejvût‰ích hodnot dosahuje elektrárna Opatovice, cca aÏ 36 % celkového zneãi‰tûní obou sledovan˘ch zneãi‰Èu-
jících látek.

Modelov˘ v˘poãet základních charakteristik zneãi‰tûní ovzdu‰í na území Královéhradeckého kraje byly prove-
deny pro ãtyfii hlavní zneãi‰Èující látky: oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit ,̆ oxidy dusíku, amoniak a benzen. V˘poãet byl pro-
veden pro souãasn˘ stav reprezentovan˘ rokem 2001 a v˘hled reprezentovan˘ rokem 2010.V˘sledky modelového v˘-
poãtu zneãi‰tûní ovzdu‰í hodnotíme pomocí tfiech charakteristik zneãi‰tûní ovzdu‰í:
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• prÛmûrné roãní koncentrace
• maximální krátkodobé (pÛlhodinové) koncentrace
• poãtem hodin s pfiekroãením pfiíslu‰ného krátkodobého imisního limitu.

V˘sledky v˘poãtu jsou uvedeny na obrázcích 2 aÏ 32 a jejich fiazení je následující:
• oxid sifiiãit˘ (obr. 2–16),

• maximální hodinová koncentrace,
• ∑ rok 2001
• rok 2010
• rozdíl [2010–2001]
• poãet hodin s pfiekroãením hodinového imisního limitu

• rok 2001
• rok 2010
• rozdíl [2010–2001]

• maximální denní koncentrace,
• stejné jako pro maximální hodinovou koncentraci (ale pfiekroãení denního imisního limitu)

• prÛmûrná roãní koncentrace,
• rok 2001
• ok 2010
• rozdíl [2010–2001]

• oxid dusiãit˘ (obr. 17–22),
• maximální hodinová koncentrace,

• rok 2001
• rok 2010
• rozdíl [2010–2001]

• prÛmûrná roãní koncentrace,
• rok 2001
• rok 2010
• rozdíl [2010–2001]

• oxidy dusíku (obr. 23–28),
• stejné jako pro oxid dusiãit˘

• amoniak (obr. 29–30),
• maximální hodinová koncentrace pro rok 2001
• prÛmûrná roãní koncentrace pro rok 2001

• benzen (obr 31–33),
• maximální hodinová koncentrace pro rok 2000
• poãet hodin s pfiekroãením hodinového imisního limitu (nejv˘‰e pfiípustné koncentrace o hodnotû 75 mg.m–3)
• prÛmûrná roãní koncentrace pro rok 2000

Podrobnosti jsou uvedeny v Pfiíloze:
Pfiíloha J: Zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji (Rozptylová studie souãasného stavu, 2001 a v˘hled k ro-

ku 2010)

B.2.5. PÒVOD ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í

V tabulkách (viz kap. B.1.2. této zprávy) jsou obsaÏeny souhrnné informace o emisní situaci v Královéhradeckém
kraji. V nûkter˘ch pfiípadech je pouÏito porovnání s obdobnû zpracovan˘mi daty za âeskou republiku. Jedná se
o zpracování oficiálnû pfiedan˘ch dat R1-4 KrÚ, kter˘ tato data obdrÏel od âHMÚ a pfiedal zpracovatelÛm „Progra-
mu“. Dal‰ím zdrojem dat jsou pfiímo internetové stránky âHMÚ, odkud byly staÏeny datu k 22. 8. 2003.

Kromû zpracování souhrnn˘ch emisních dat (makroemisní mûfiítko) byla data zpracována v mikroemisním mû-
fiítku (data za jednotlivé provozovatele zdrojÛ).
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V Královéhradeckém kraji jsou pro jednotlivé zneãi‰Èující látky dominantní následující skupiny zdrojÛ:

• Pro TZL jsou dominantní skupiny zdrojÛ R3 a R4.
• Pro SO2 jsou dominantní skupiny zdrojÛ R1 a R3.
• Pro NOX jsou dominantní skupiny zdrojÛ R4 a R1.
• Pro CO jsou dominantní skupiny zdrojÛ R4 a R3.
• Pro TOC jsou dominantní skupiny zdrojÛ R4 a R3.

Novû navrhované emisní stropy nejsou dodrÏeny u SO2 (malé pfiekroãení) a NOX (v˘znamné pfiekroãení).

Tato kapitola je souãástí vlastní zprávy, viz kap. B.1.2. a dále v samostatn˘ch zprávách uveden˘ch v Pfiílohách:

Pfiíloha A: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury hlavních zneãi‰Èujících látek
Pfiíloha B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs
Pfiíloha C: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury tûÏk˘ch kovÛ
Pfiíloha D: Základní nástroje dodrÏení emisních stropÛ – Zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èování

TVORBA IMISNÍCH MAP Z IMISNÍCH Mù¤ENÍ INTERPOLACÍ
Pro tvorbu map imisních koncentrací lze pouÏít metody rozptylové studie ze znalosti emisních dat, tvorbu map

pomocí interpolací z namûfien˘ch imisních koncentrací nebo kombinovan˘ pfiístup, kdy jsou oba zpÛsoby vhodnû
kombinovány a vlastní v˘sledky emisní rozptylové studie jsou kalibrovány na reálnû namûfiené imisní koncentrace.

V dal‰ím textu jsou uvedeny mapy, které vzniky na základû interpolací imisních koncentrací namûfien˘ch v síti
mûfiících stanic.

Tyto mapy je vhodné kombinovat s mapami vytvofien˘mi na základû rozptylov˘ch studií, které mohou poskyto-
vat místnû, pro urãité gridy vy‰‰í prÛmûrné koncentrace, neÏ je na následujících mapách.
Mapy koncentrací zneãi‰Èujících látek vypoãítan˘ch rozptylovou studií, jsou uvedeny v Pfiíloze:
Pfiíloha J: Zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji (Rozptylová studie souãasného stavu, 2001 a v˘hled k ro-

ku 2010)

Imisní koncentrace oxidu sifiiãitého (SO2)
Pfii tvorbû pole imisních koncentrací SO2 na území Královéhradeckého kraje v letech 1991 a 2000 mûli autofii

k dispozici data z databáze ISKO. Pro rok 1991 byly pouÏity hodnoty prÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 namû-
fiené na 41 manuálních stanicích, pro rok 2000 na 20 stanicích (z toho 3 AIM). Vût‰ina uveden˘ch stanic je charakte-
rizována jako stanice pozaìové, dvû stanice jsou definovány jako dopravní (Hradec Králové – Sukovy sady a Hradec
Králové – Pospí‰ilova), jako mûstské jsou oznaãeny stanice Trutnov OHS, Náchod – Nad nemocnicí, Náchod – Plhov
a Náchod – Klínek, jako prÛmyslové jsou oznaãeny stanice (Nov˘ BydÏov a stanice Trutnov – Pofiíãí).

V tabulce ã. 55 a v tabulce ã. 56 jsou uvedeny prÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 (mg.m–3) namûfiené na mo-
nitorovacích stanicích v Královéhradeckém kraji v letech 1991 a 2000.

Pole prÛmûrné roãní imisní koncentrace oxidu sifiiãitého v Královéhradeckém kraji v letech 1991 a 2000 je zo-
brazeno v mapách na obrázcích ã. 10 a 11.
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Tabulka ã. 55 PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 (mg.m–3) v Královéhradeckém kraji v roce 2000. (AIM – auto-
matická stanice, M – manuální metoda mûfiení).
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Tabulka ã. 56 PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 (mg.m–3) v Královéhradeckém kraji v roce 1991. (AIM – auto-
matická stanice, M – manuální metoda mûfiení).

PrÛmûrné roãní imisní koncentrace oxidu sifiiãitého v ovzdu‰í, které byly vypoãteny z mûfiení proveden˘ch na v˘-
‰e uveden˘ch monitorovacích stanicích v letech 1991 a 2000, byly vhodnû zvolenou technikou krigingu interpolovány
do sítû 1x1 km, která pokr˘vá celé území Královéhradeckého kraje.
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Obrázek ã. 10 PrÛmûrná roãní imisní koncetrace oxidu sifiiãitého v Královéhradeckém kraji v síti 1 ¥¥ 1 km v roce 1991.

Obrázek ã. 11 PrÛmûrná roãní imisní koncentrace oxidu sifiiãitého k Královéhradeckém kraji v síti 1 ¥¥ 1 km v roce
2000.
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Z uveden˘ch map je patrné, Ïe mezi roky 1991 a 2000 do‰lo na celém území Královéhradeckého kraje k v˘raz-
nému poklesu prÛmûrn˘ch roãních imisních koncentrací SO2. Nejvy‰‰í prÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 (40 aÏ
50 mg.m–3) byly v roce 1991 lokalizovány v oblasti Trutnova a Hradce Králové. V blízkosti Hradce Králové byly za-
znamenány nejvy‰‰í koncentrace rovnûÏ v roce 2000, nicménû jiÏ jen v intervalu 10 aÏ 15 mg.m–3.

Hodnoty prÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 v síti 1 3 1 km v roce 1991 pfiekraãovaly imisní limit (MÎP, 2002)
stanoven˘ pro ochranu ekosystémÛ (20 mg.m–3 SO2) na celém území kraje s v˘jimkou malé ãásti území na jihov˘cho-
dû. V roce 2000 jiÏ imisní limit stanoven˘ pro ochranu ekosystémÛ nebyl pfiekroãen.

Imisní koncentrace oxidÛ dusíku (NOX)
Pfii tvorbû pole imisních koncentrací NOX na území Královéhradeckého kraje v letech 1994 a 2000 mûli autofii

k dispozici data z databáze ISKO (data ze stanic âeského hydrometeorologického ústavu, Hygienické stanice,VÚRV
a Ekotoxy Opava). V obou hodnocen˘ch letech monitorovalo imisní koncentrace NOX na území Královéhradecké-
ho kraje 18 stanic (z toho 1 AIM v roce 1994 a 3 AIM v roce 2000). Na nûkter˘ch stanicích v‰ak z dÛvodu v˘padkÛ
mûfiení nebylo moÏno získat roãní aritmetick˘ prÛmûr namûfien˘ch imisních koncentrací NOX. Vût‰ina stanic je cha-
rakterizována jako pozaìové. Stanice Hradec Králové Sukovy sady, Hradec Králové Pospí‰ilova tfi. jsou oznaãeny ja-
ko dopravní. Stanice Trutnov Pofiíãí je urãena jako stanice prÛmyslová. Stanice Náchod Nad nemocnicí, Náchod Pl-
hov, Náchod Klínek a Trutnov OHS jsou urãeny jako stanice mûstské.

V následující tabulce jsou uvedeny prÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX (mg.m–3) namûfiené na monitorova-
cích stanicích v Královéhradeckém kraji v letech 1994 a 2000.

Tabulka ã. 57 PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX (mmg.m–3) v Královéhradeckém kraji v letech 1994 a 2000. (AIM
– automatická stanice, M – manuální metoda mûfiení).
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PrÛmûrné roãní imisní koncentrace oxidÛ dusíku v ovzdu‰í, které byly vypoãteny z denních mûfiení proveden˘ch
na v˘‰e uveden˘ch monitorovacích stanicích z databáze ISKO v letech 1994 a 2000, byly vhodnû zvolenou technikou
krigingu interpolovány do sítû 1x1 km, která pokr˘vá celé území kraje.V˘poãet pole prÛmûrn˘ch roãních koncentra-
cí NOX na území Královéhradeckého kraje v roce 2000 byl proveden ve tfiech samostatn˘ch vrstvách. Samostatnû by-
ly interpolovány imisní koncentrace NOX namûfiené na pozaìov˘ch, venkovsk˘ch stanicích a na stanicích klasifiko-
van˘ch jako prÛmyslové, mûstské ãi dopravní. PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX v blízkosti hlavních
dopravních komunikací (dálnice, rychlostní komunikace a vybrané úseky silnic I. tfiídy) byly odvozeny z „V˘sledkÛ
sãítání dopravy na dálniãní a silniãní síti v roce 1995 a z v˘hledov˘ch koeficientÛ k roku 2000 s pfiihlédnutím k hod-
notám prÛmûrn˘ch roãních imisních koncentrací NOX namûfien˘ch na monitorovacích stanicích charakterizovan˘ch
jako dopravní. V˘sledné pole prÛmûrn˘ch roãních koncentrací NOX (imisní mapy) byly vytvofieny proloÏením v˘‰e
uveden˘ch, samostatnû modelovan˘ch vrstev.

Imisní situace v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v letech 1994 a 2000 je patrná z map znázorÀujících po-
le koncentrací NOX v síti 1x1 km, které jsou zobrazeny na obrázcích 12 a 13.

Obrázek ã. 12 PrÛmûrná roãní imisní koncentrace oxidÛ dusíku NOX v mmg m-3 na území Královéhradeckého kraje
v roce 1994.
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Obrázek ã. 13 PrÛmûrná roãní imisní koncentrace oxidÛ dusíku NOX v mmg m–3 na území Královéhradeckého kraje
v roce 2000.

Z uveden˘ch map je patrné, Ïe mezi roky 1994 a 2000 na území Královéhradeckého kraje do‰lo k poklesu prÛ-
mûrn˘ch roãních imisních koncentrací NOX v pozaìov˘ch lokalitách na severu, severov˘chodû a v˘chodû (pod 10
mg.m–3). Naopak hodnoty imisních koncentrací ve mûstech a v okolí v˘znamn˘ch dopravních komunikací stagnují ne-
bo mírnû rostou. Nejvy‰‰í prÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX byly v obou hodnocen˘ch letech 1994 a 2000 mo-
delovány v oblasti Hradce Králové (nad 40 mg.m–3). V ostatních mûstsk˘ch oblastech (Trutnov, Jaromûfi, Náchod,
DvÛr Králové, Jiãín) se prÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX pohybují v rozmezí od 20 do 30 mg.m–3 v závislosti
na pfiítomnosti lokálních emisních zdrojÛ, intenzitû dopravy a meteorologick˘ch podmínkách.

PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX v síti 1x1 km na území Královéhradeckého kraje v roce 1994 a 2000 by-
ly porovnány s imisními limity pro NOX (MÎP, 2002). Imisní limit stanoven˘ pro ochranu ekosystémÛ (30 mg.m–3

NOX) byl v roce 1994 pfiekroãen na znaãné ãásti rozlohy kraje, s v˘jimkou severov˘chodní ãásti území. V roce 2000
v mûstsk˘ch a dopravou zatíÏen˘ch oblastech byl imisní limit pfiekroãen, ve venkovsk˘ch oblastech imisní limit pfie-
kroãen nebyl.

Modelové v˘poãty imisních koncentrací pomocí rozptylové studie
PfiedloÏená studie, uvedená v Pfiíloze J fie‰í stávající stav zneãi‰tûní ovzdu‰í hlavními zneãi‰Èujícími látkami na

území Královéhradeckého kraje. Hlavními charakteristikami zneãi‰tûní ovzdu‰í byly prÛmûrné roãní koncentrace,
maximální krátkodobé koncentrace (pÛlhodinové, pro NO2 zku‰ebnû hodinové) a poãet hodin s pfiekroãením krát-
kodobého imisního limitu pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, oxid dusiãit ,̆ amoniak a benzen.

Nejvût‰í hodnoty koncentrací byly vypoãteny v oblastech vût‰ích mûst, jako jsou Náchod,Trutnov.Vy‰‰í hodnoty
jsou pak v okolí Hradce Králové, Dvora Králové, Vrchlabí apod. JiÏní ãást okresu Hradec Králové je velmi intenziv-
nû ovlivÀována zdroji z okresu Pardubice. Koncentrace amoniaku se vyskytují ve venkovsk˘ch oblastech. DÛvodem
je, Ïe zdrojem tûchto exhalací je zemûdûlství.

Imisní limity jsou pfiekraãovány pouze pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku ve velk˘ch mûstech (Náchod, Trutnov), pro
oxidy dusíku je‰tû ve Vrchlabí a na severozápadû Hradce Králové, pro benzen jen ve Vrchlabí.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 522

Z jiÏ provedené rozptylové studie, provedené âHMÚ v roce 2002 vypl˘vá v˘znamn˘ vliv na imisní situaci v Or-
lick˘ch horách zdrojÛ Elektrárny Opatovice a âEZ, Elektrárny Chvaletice pro SO2 i NOX, kdy se podíly tûchto zdro-
jÛ pohybují v závislosti na roãním období a ‰kodlivinû v rozmezí 1–9,9 %. PfiiãemÏ dálkov˘ pfienos ze zahraniãních
zdrojÛ pro NOX je 20–47 % a 45–78 % pro SO2.

PROJEKT SIS NA ÚZEMÍ âR
Projekt SIS na území âR je ve smyslu § 6, odst. 8 a § 7, odst. 5 zákona ã. 86/2002 Sb. zamûfien na zaji‰tûní sledo-

vání kvality ovzdu‰í na celém území âR a zejména v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.V projektu byly rovnûÏ
zohlednûny nové poznatky a poÏadavky na sledované zneãi‰Èující látky a zmûna emisní situace na území státu. Je vy-
cházeno z pfiedpokladu, Ïe navrÏená SIS jednotnû provozovaná povûfienou organizací je základním ãlánkem sledo-
vání kvality ovzdu‰í v âR. V pfiípadû potfieby mÛÏe b˘t tato základní ãást státní monitorovací sítû monitoringu kvali-
ty ovzdu‰í vhodnû doplÀována úãelov˘mi sítûmi jin˘ch organizací, nebo stanicemi provozovan˘mi na úrovni niÏ‰ích
ãlánkÛ státní správy (krajÛ a vybran˘ch obcí). Úãelem takto pojaté státní imisní sítû je poskytování potfiebn˘ch in-
formací státním orgánÛm z hlediska území celého státu a pro plnûní úkolÛ vypl˘vajících z nové státní legislativy v ob-
lasti ochrany ovzdu‰í, z pfiíslu‰n˘ch direktiv a smûrnic Evropské unie a ze závazkÛ plynoucích z mezinárodních dohod
uzavfien˘ch âeskou republikou.
Hlavní cíle monitoringu zneãi‰tûní ovzdu‰í na území âeské republiky, jejichÏ plnûní by mûla SIS umoÏÀovat, lze shr-
nout takto:

– popis stavu a trendÛ kvality ovzdu‰í;
– poskytování podkladÛ pro krátkodobá opatfiení v situacích se zv˘‰enou úrovní zneãi‰tûní ovzdu‰í;
– poskytování podkladÛ pro operativní informace o aktuálním stavu zneãi‰tûní ovzdu‰í pro vefiejnost;
– informaãní podpora státní správû ve vazbû na legislativu v ochranû ovzdu‰í;
– poskytování podkladÛ pro studium pfieshraniãních pfienosÛ zneãi‰Èujících látek;
– poskytování podkladÛ pro „kalibraci“ numerick˘ch modelÛ imisních polí;
– poskytování reprezentativních údajÛ pro mezinárodní v˘mûny dat o kvalitû ovzdu‰í na území státu.

Pfii zpracování návrhu sítû monitoringu kvality ovzdu‰í na území âeské republiky se vycházelo pfiedev‰ím z:

• poÏadavkÛ zákona o ochranû ovzdu‰í a navazujícího nafiízení vlády pfiipraven˘ch v souladu s poÏadavky Evrop-
ské komise (EC) na mûfiení kvality venkovního ovzdu‰í dle pfiíslu‰n˘ch smûrnic;

• vyhodnocení efektivnosti stávající sítû monitoringu kvality ovzdu‰í provedeného v rámci fie‰ení DÚ 01 „Zhod-
nocení a optimalizace stávající staniãní sítû a verifikace návrhu sítû ovûfiovacím mûfiením“ uvedeného projektu
VaV/740/2/00 a z mnohalet˘ch zku‰eností získan˘ch v âHMÚ pfii provozování vlastních monitorovacích sítí kva-
lity ovzdu‰í a pfii následném vyhodnocování imisních dat z vlastních sítí a imisních dat z monitorovacích sítí jin˘ch
organizací pfiedávajících imisní data do ISKO;

• moÏností zaji‰tûní investiãních a následn˘ch provozních nákladÛ nutn˘ch pro zaji‰tûní provozu navrhované mo-
nitorovací sítû, následné vyhodnocování odebran˘ch vzorkÛ v chemick˘ch laboratofiích ústavu a zaji‰tûní v‰ech
poÏadovan˘ch postupÛ pro zaji‰tûní QA/QC pofiizovan˘ch dat;

• pfiedpokladu, Ïe provoz navrÏené sítû bude plnû hrazen z pfiíspûvku ústavu ze státního rozpoãtu (návrh SIS tedy
nefie‰í pfiípadné úãelové „zahu‰Èûní“ státní sítû provoznû hrazené mimo uveden˘ pfiíspûvek).
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SCÉNÁ¤E V¯VOJE EMISNÍ A IMISNÍ SITUACE:

1. Optimistick˘ – emise klesnou na poÏadovanou úroveÀ tak, aby byly splnûny emisní stropy pro âR, aÏ na v˘jimky bu-
dou dodrÏeny i imisní limity, vzhledem k sniÏování emisí v okolních státech a tím i ke sniÏování dálkového pfienosu

2. Pesimistick˘ –Emise neklesnou aÏ na poÏadovanou úroveÀ, nûkteré budou v horizontu 7 let dokonce stoupat, imis-
ní situace bude dána nejen vy‰‰í úrovní domácích emisí, ale zejména relativnû zvy‰ujícím se dálkov˘m pfienosem

3. Realistick˘ – Emise se podafií udrÏet na stávající nebo mírnû klesající úrovni pfii zvy‰ující se ekonomické v˘kon-
nosti âR, imisní situace se mírnû zlep‰í s ohledem na fie‰ení zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování, postupné fie‰ení
dopravy a sniÏování poãtu nevhodn˘ch místních lokálních topeni‰È.

Scénáfi v˘voje emisí SO2 a NOX pro ãasov˘ horizont roku 2010 byl pfievzat z oficiální databáze projektu v rámci
Evropské hospodáfiské komise (UN ECE „United Nations Economic Commission for Europe“)
V prognóze v˘voje emisí SO2 a NOX se odráÏí pfiedpokládan˘:

• v˘voj ekonomik jednotliv˘ch státÛ Evropy,
• mnoÏství finanãních prostfiedkÛ na zavádûní nov˘ch v˘robních technologií a ekologick˘ch opatfiení na úseku

ochrany ovzdu‰í.

Základní rozdíly ve v˘‰i emisí SO2:

Rok 2000 12.179 mil tun
Rok 2010 13.629 mil. tun, o 11 % více
Zv˘‰ení Ukrajinu, Rusko, Bûlorusko a Srbsko
SníÏení Polsko, Nûmecko, Rakousko, âeská republika, Maìarsko, Slovensko (o 6 % ménû proti roku 2000)

Obrázek ã. 14 Scénáfi v˘voje emisí SO2 v horizontu roku 2010

Scénáfi v˘voje emisí SO2 v ãasovém horizontu 2010 a v roce 2000 v jednotliv˘ch státech Evropy pouÏit˘ch v modelo-
vém v˘poãtu depoziãních tokÛ síry a dusíku (podle EMEP)
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Základní rozdíly ve v˘‰i emisí NOX:

Rok 2000 12.865 mil tun
Rok 2010 12.756 mil. tun , o 0,9 % ménû
Zv˘‰ení Ukrajinu, Rusko, Bûlorusko a Srbsko
SníÏení Polsko, Nûmecko, Rakousko, âeská republika, Maìarsko, Slovensko (o 17,5 % ménû proti roku 2000)

Obrázek ã. 15 Scénáfi emisí NOX v horizontu roku 2010

Scénáfi v˘voje emisí NOX v ãasovém horizontu 2010 a v roce 2000 v jednotliv˘ch státech Evropy pouÏit˘ch v mo-
delovém v˘poãtu depoziãních tokÛ síry a dusíku (podle EMEP).

âeská republika rok 2000 264.7 tis. t SO2, coÏ pfiedstavuje 2.2 % z celk. mnoÏství emisí
rok 2000 397.7 tis. t NOX, coÏ pfiedstavuje 3.1 % z celk. mnoÏství emisí

Pro hlavní zneãi‰Èující látky je emisní scénáfi dán emisními stropy:

pro âR – Národní program;
v regionálním mûfiítku – Krajské programy;
v místním mûfiítku – Místní programy.

Imisní scénáfi je dán poÏadavky legislativy – Nafiízení vlády ã. 350 – Imisní limity, které musejí b˘t splnûny v hori-
zontu 2–7 let (2005, 2010).
Riziko je vysoké pfiedev‰ím u:

– Ozon celorepublikov˘ problém (mimo vût‰í mûsta)
– PM10, prach problém mûstsk˘ch aglomerací
– BaP MSK, vût‰í mûsta (doprava)
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– NOX problém mûstsk˘ch aglomerací
– Kovy místní pfiekraãování IL (Ni…), nedostatek dat

Pro Královéhradeck˘ kraj byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro zdraví lidí.
Pro Královéhradeck˘ kraj byly vyhlá‰eny oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro ekosystémy (NOX).

Rizika nesplnûní emisních stropÛ pro âR jsou dány Národním programem a nejvût‰í problém je pro oxidy dusí-
ku, ménû pro oxid sifiiãit .̆

V pfiípadû VOC a amoniaku se zásadní problémy neoãekávají.
Bez radikálního sníÏení emisí NOX a VOC nelze oãekávat v˘znamn˘ pokles koncentrací ozonu.

Oblasti moÏn˘ch sníÏení emisí a imisních koncentrací – projekty:
Spalovací zdroje: úspory paliva sníÏením ztrát a energetické nároãnosti u spotfiebitelÛ energie
Projekty energetick˘ch úspor;
Odstavování nevyhovujících energetick˘ch (zastaral˘ch) zdrojÛ;
Dopravní projekty – dálnice, rychlostní komunikace, plynulost dopravy, obchvaty mûst, dopravní regulace.

Emisní scénáfie mohou b˘t odli‰né, podle situace, jaké vstupní údaje se pouÏijí pro vlastní prognózování budou-
cího stavu.

PoÏadavky EU se také mûní, jak je napfi. známo, zmûnily se emisní stropy pro SO2 a amoniak (sníÏení) pro âes-
kou republiku.

B.2.6. ANAL̄ ZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHOR·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

Základními faktory, které ovlivÀují imisní zátûÏ a depoziãní toky jsou:

• meteorologické podmínky umoÏÀující rozptyl ‰kodlivin v ovzdu‰í,
• poloha emisních zdrojÛ.

Na základû zpracování v˘skytu nepfiízniv˘ch rozptylov˘ch podmínek a v˘skytu urãité povûtrnostní situace (sy-
noptické situace) jsou jiÏ definovány typy povûtrnostních situací, u kter˘ch s nejvût‰í pravdûpodobností v oblasti
Kru‰n˘ch hor dochází k v˘skytu smogov˘ch situací.

Více neÏ dvû tfietiny dnÛ s nepfiízniv˘mi rozptylov˘mi podmínkami souvisí s anticyklonální situací.
Analogie i pro Královéhradeck˘ kraj – hledá se vztah mezi meteorologickou situací a zhor‰en˘mi rozptylov˘mi

podmínkami pro zimu 1995/1996, prozatím nedofie‰eno s jednoznaãn˘m v˘sledkem. Jednoznaãn˘ vliv se potvrdil
u tlakov˘ch v˘‰í – anticyklonální situací.
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Obrázek ã. 16 Absolutní ãetnosti sumy dnÛ s povûtrnostním typem A, Ea, NWa, Wa, SEa, NEa, Nc, SEc, NEc, VFZ,
Nc pfiiná‰ejících zhor‰ené meterologické a tím i rozptylové podmínky v zimních mûsících v období 1961–1999

B.2.7. POPIS EXISTUJÍCÍCH OPAT¤ENÍ P¤IJAT¯CH KE ZV¯·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

Je v‰eobecnû známo, jak˘m razantním zpÛsobem byly sníÏeny emise zneãi‰Èujících látek v âR po roce 1990. Ze-
jména se jednalo o zcela zásadní sníÏení zneãi‰Èujících látek z velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ (âEZ a dal‰í…), dále do-
‰lo k masivnímu nástupu pfiechodu ve vytápûní od tuh˘ch paliv k vytápûní elektrickou energií a plynem (v souãas-
nosti vystupují do popfiedí problémy s cenou tûchto médií). Nezanedbatelné jsou i relativní sníÏení emisí z dopravy
(pfii témûfi dvojnásobném nav˘‰ení poãtu motorov˘ch vozidel a v˘raznému zv˘‰ení probûhu jednotliv˘ch vozidel pfii-
nesl technick˘ pokrok pfii vyuÏívání katalyzátorÛ v˘znamn˘ úspûch.

B.2.8. POPIS NOVù P¤IPRAVOVAN¯CH OPAT¤ENÍ KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

Je pochopitelné, Ïe na imisní situaci má zásadní vliv emisní situace. Nelze v‰ak vÏdy najít tûsnou korelaci, zejmé-
na u prachu, kdy mûfiené imisní koncentrace ‰patnû korelují s emisemi tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.

Seznam nástrojÛ/opatfiení ke sníÏení emisí je totoÏn˘ i pro Integrovan˘ plán sniÏování emisí. Nelze ov‰em pfied-
pokládat, Ïe sníÏení emisí bude tak masivní jako v období let devadesát˘ch (zejména v období let 1994–1998, po na-
startování investiãních akcí, vynucen˘ch na provozovatelích zdrojÛ zákonem ã. 309/1991 Sb.).
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Tabulka ã. 59 Pfiehled nástrojÛ / opatfiení
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BliÏ‰í informace s detailním popisem jednotliv˘ch nástrojÛ/opafiení jsou uvedeny v kap. B.1.14. této zprávy.

B.2.9. POPIS OPAT¤ENÍ KE ZLEP·ENÍ OVZDU·Í ZAM¯·LEN¯CH V DLOUHODOBÉM âASOVÉM
HORIZONTU

Dlouhodob˘m horizontem (v tomto pfiípadû velmi v˘znamn˘m) je energetická koncepce Královédvorského kraje, je-
jíÏ zájmov˘ horizont sahá k roku 2015.Tato koncepce oãekává pfiijetím a podporou navrÏen˘ch opatfiení sníÏení emisí zne-
ãi‰Èujících látek souãasnû se sníÏením emisí látek zpÛsobujících globální oteplování (zejména CO2), coÏ je dáno pfiedev‰ím
úsporou potfiebného paliva a po provedení úsporn˘ch nápravn˘ch opatfieních, navrÏen˘ch energetickou koncepcí).
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V tuto dobu by jiÏ mûly b˘t omezeny (k 1. 1. 2016) nejvût‰í zdroje emisí v sousedním Pardubickém kraji – âEZ,
Elektrárna Chvaletice a Elektrárny Opatovice i dal‰ích v˘znamn˘ch zdrojÛ emisí oxidÛ dusíku v âR. Souãasnû se
oãekává dal‰í postup v technickém fie‰ení dopravy. JiÏ se nepfiedpokládá pouÏívání vozového parku vyrobeného pfied
rokem 1990 (prÛmûrné stáfií motorov˘ch vozidel je v âR cca 15 let).

B.2.10. SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTÒ A DAL·ÍCH ZDROJÒ INFORMACÍ

Seznam relevantních dokumentÛ je uveden zvlá‰È u kaÏdé samostatné Pfiílohy zprávy.

B.2.11. SEZNAM DOPL≈KOV¯CH OPAT¤ENÍ

V programu zlep‰ování kvality ovzdu‰í nejsou navrhována Ïádná dal‰í doplÀková opatfiení.

B.3. Program ke sniÏování emisí látek pfiispívajících ke zmûnû klimatu

Zmûna klimatu pfiedstavuje jedno z klíãov˘ch témat souãasné svûtové environmentální politiky. Vûdecké po-
znatky naznaãují, Ïe pfiíspûvek ãlovûka ke zvy‰ování koncentrací skleníkov˘ch plynÛ pfiispívá k ovlivÀování klimatic-
kého systému Zemû. To následnû vede k fiadû negativních dopadÛ na fungování ekosystémÛ v celosvûtovém, regio-
nálním i národním mûfiítku, které se na národní úrovni projevují zejména ve zmûnûném vodním reÏimu a jeho kvalitû,
v zemûdûlství a lesním hospodáfiství. Extrémní projevy poãasí, jak˘mi jsou napfiíklad povodnû ãi sucha, pfiedstavují
rovnûÏ jeden z moÏn˘ch dÛsledkÛ takov˘ch zmûn. âR patfií mezi státy, které tento globální problém pozornû vníma-
jí a které se ukonãením ratifikaãního procesu Kjótského protokolu (dále jen „Protokol“) zavázaly na sebe pfievzít
ãást odpovûdnosti za souãasnou situaci a aktivnû pfiispût k jejímu fie‰ení.

V souãasnosti stále pfietrvává v âR relativnû vysoká energetická nároãnost tvorby HDP a vysok˘ objem emisí
skleníkov˘ch plynÛ v pfiepoãtu na obyvatele. JelikoÏ pfii jednáních o dal‰í implementaci Protokolu po roce 2012 mo-
hou b˘t zohledÀovány i tyto ukazatele, musí b˘t snahou âR, aby se jejich hodnoty v˘hledovû pfiiblíÏily hodnotám stá-
tÛ EU. To je hlavním dÛvodem pro stanovení dal‰ích opatfiení na sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ. Ke zmírÀování
dopadÛ zmûny klimatu lze pfiispût i rozpracováním konkrétních sektorov˘ch adaptaãních opatfiení (adaptace na jiÏ
probíhající zmûnu klimatu).

V âeské republice byla roku 1999 pfiijata Strategie ochrany klimatického systému Zemû, která zafiazuje ochranu
klimatu mezi prioritní problémy Ïivotního prostfiedí u nás. V této strategii jsou zahrnuty úkoly, které by mûly vést ke
splnûní kvantitativních cílÛ Kjótského protokolu (1997). Mezi skleníkové plyny, jejichÏ emise jsou sledovány (kaÏdo-
roãní inventarizace emisí skleníkov˘ch plynÛ podle metodiky IPCC), patfií oxid uhliãit ,̆ metan, oxid dusn ,̆ fluorova-
né uhlovodíky typu HFCs a PFCs a fluorid sírov .̆

Oddûlení klimatické zmûny âHMÚ zpracovává kaÏdoroãnû emisních bilanci skleníkov˘ch plynÛ V˘sledky in-
ventarizaãních studií jsou podkladem pro „Národní sdûlení âeské republiky k Rámcové úmluvû OSN o zmûnû kli-
matu“. V roce 2001 vydalo MÎP jiÏ Tfietí Národní sdûlení âeské republiky k Rámcové úmluvû OSN o zmûnû klima-
tu. Toto sdûlení analyzuje souãasnou situaci v oblasti zmûny klimatu v âR a dokumentuje stav plnûní závazkÛ,
vypl˘vajících z Rámcové úmluvy OSN o zmûnû klimatu. Kromû kapitoly Inventarizace skleníkov˘ch plynÛ jsou zde
vyhodnocena i Opatfiení ke sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ, Projekce imisí a celkové pfiínosy opatfiení, V˘zkum
a systematická pozorování, aj.

Nejv˘znamnûj‰í antropogenní skleníkové plyny jsou CO2, metan, oxid dusn˘ (N2O) a ozon. Zatímco CO2, metan
a oxid dusn˘ jsou do ovzdu‰í emitovány pfiímo, ozon vzniká aÏ v dÛsledku fotochemick˘ch reakcí v atmosféfie. Do
emisní inventarizace není ozon zahrnován pfiímo, ale jsou evidovány prekurzory jeho vzniku (oxid uhelnat˘ CO, oxi-
dy dusíku NOX a tûkavá organické látky nemetanické povahy (NMVOC). V‰echny tyto plyny mají kladné radiaãní
úãinky (pfiispívají k oteplování atmosféry). PfiiãemÏ pfiíslu‰né hodnoty pro CO, NOX a NMVOC jsou v porovnání
s hodnotami pro CO2, metan a oxid dusn˘ zanedbatelné. Oxid sifiiãit˘ SO2 je uvaÏován jako prekurzor vzniku aero-
solÛ, jejichÏ radiaãnû absorpãní úãinky jsou záporné (pfiispívají k ochlazování atmosféry). Mezi skleníkové plyny pat-
fií také halogenované uhlovodíky a fluorid sírov˘ SF6.
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Podle kaÏdoroãních inventarizací skleníkov˘ch plynÛ pro âeskou republiku tvofií hlavní podíl na celkové agre-
gované emisi skleníkov˘ch plynÛ oxid uhliãit˘ (86,2 %), dále pak methan (7,9 %) a oxid dusn˘ (5,9 %). Hlavní po-
zornost pfii inventarizaci skleníkov˘ch plynÛ v Královéhradeckém kraji tedy bude vûnována právû oxidu uhliãitému.

V rámci celé âeské republiky se na celkové emisi skleníkov˘ch plynÛ podílejí rozhodujícím zpÛsobem spalovací
procesy.Témûfi v‰echny emise oxidu uhliãitého pfiipadají na spalování paliv ve stacionárních i mobilních zdrojích. Pro-
to lze pfiedpokládat, Ïe i v Královéhradeckém kraji tvofií hlavní podíl emisí oxidu uhliãitého emise ze spalovacích pro-
cesÛ (energetika, spalování paliv, které slouÏí k dodání energie k realizaci prÛmyslov˘ch procesÛ). Budou zde tedy vy-
tipovány hlavní zdroje (stacionární spalování tuh˘ch, plynn˘ch, kapaln˘ch paliv, silniãní a ostatní doprava) a urãen
jejich pfiíspûvek k produkci oxidu uhliãitého.

V následujícím textu jsou uvedeny hlavní kategorie zdrojÛ podle metodiky IPCC (MÎP 2001).

B.3.1. EMISE ZE SPALOVACÍCH PROCESÒ

Spalovací procesy se podílejí na celkové emisi skleníkov˘ch plynÛ rozhodujícím zpÛsobem.

B.3.1.1. Emise oxidu uhliãitého

Stacionární spalování tuh˘ch, kapaln˘ch a plynn˘ch paliv, silniãní a ostatní doprava.
Emise CO2 jsou propoãítávány dvojím zpÛsobem:

1. Referenãním pfiístupem, tj. na základû celkové tuzemské spotfieby paliv. Vychází z pfiedpokladu, Ïe témûfi ve‰ke-
ré spotfiebované palivo je spáleno ve spalovacích procesech energetického hospodáfiství. Jako vstupní údaje postaãují
základní hodnoty zdrojové ãásti celostátní energetické bilance. Emisní faktory jsou vztaÏeny na ty druhy paliv, které na
úrovni zdrojÛ vstupují do tuzemské spotfieby, bez ohledu na konkrétní druhy paliv spalované ve spotfiební ãásti energe-
tické bilance.

tuzemská spotfieba paliv = tûÏba + dovoz – v˘voz – zmûna (rÛst) zásob.

2. Sektorov˘ pfiístup, metoda spotfieby jednotliv˘ch paliv ve v‰ech sektorech vyÏaduje ve v‰ech spotfiebních sek-
torech stanovení spotfieby jednotliv˘ch druhÛ paliv, ne pouze jejich základní rozdûlení na tuhá, kapalná a plynná.V˘-
hodou je ov‰em moÏnost anal˘zy struktury emisí. ProtoÏe uÏívané emisní faktory jsou specifické pro kaÏd˘ spalova-
n˘ druh paliva, mûly by b˘t v˘poãty podle této metody pfiesnûj‰í. Z dosavadních zku‰eností ov‰em vypl˘vá, Ïe rozdíly
v˘sledkÛ obou metod nejsou pfiíli‰ v˘znamné.

B.3.1.2. Emise metanu

Emise metanu ze spalování paliv ze stacionárních ani mobilních zdrojÛ nepatfií ke klíãov˘m zdrojÛm.Relativnû nejvût‰í
pfiíspûvek pfiipadá na spalování paliv v lokálních topeni‰tích. ZpÛsob stanovení emisí metanu je podobn˘ sektorovému pfií-
stupu stanovení emisí CO2. Emisní faktory pro tuhá, kapalná a plynná paliva v kategoriích podle metodiky IPCC byly sta-
noveny s vyuÏitím údajÛ z emisní databáze REZZO. ProtoÏe v‰ak CH4 a NMVOC nejsou v databázi REZZO sledová-
ny oddûlenû, n˘brÏ jako suma CxHy, byl emisní koeficient tûchto plynÛ uvaÏován jako urãitá ãást koeficientu pro CxHy.

B.3.1.3. Emise oxidu dusného

Emise N2O ze spalovacích procesÛ nepatfií v âR ke klíãov˘m zdrojÛm, jejich pfiíspûvek je v‰ak vy‰‰í neÏ v pfiípa-
dû metanu. Emise N2O byly vypoãteny obdobn˘m zpÛsobem jako emise metanu, pouÏity byly koeficienty leÏící uv-
nitfi doporuãen˘ch intervalÛ uveden˘ch v revidované metodice IPCC.

Pfii v˘poãtu emisí N2O z mobilních zdrojÛ se jako v˘znamnûj‰í zdroje jeví zejména osobní vozy s katalyzátory.
Emisní faktory pro vozidla s naftov˘m motorem a benzínov˘m bez pouÏití katalyzátoru jsou nízké a byly pfievzaty
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z metodiky IPCC. U vozidel s tfiícestn˘m katalyzátorem je situace komplikovanûj‰í. Metodika IPCC uvádí tfii dvojice
emisních faktorÛ (pro nov˘ a desaktivovan˘ katalyzátor).

U tohoto sektoru lze oãekávat ãásteãn˘ nárÛst emisí N2O v souvislosti s rostoucím podílem vozidel vybaven˘ch
tfiícestn˘mi katalyzátory, popfi. s oãekávan˘m nárÛstem poãtu fluidních spalovacích jednotek.

B.3.1.4. Souhrn

Spalovací procesy energetického hospodáfiství jsou hlavním zdrojem emisí rozhodující ãásti skleníkov˘ch plynÛ,
emise CO2 ze spalovacích procesÛ se podílejí na celkové emisi tohoto plynu témûfi z 98 %. Inventurní v˘poãty jsou
zatíÏeny znaãnou nepfiesností, zlep‰ení by mimo jiné mohlo pfiinést i uÏití specifick˘ch emisních koeficientÛ, odpoví-
dajících konkrétnímu typu uhlí.

Informace o emisích zneãi‰Èujících látek vãetnû CO2 jsou uvedeny v kapitole B.1.4.

B.3.2. FUGITIVNÍ EMISE

TûÏba, úpravy a ve‰keré manipulace s fosilními palivy jsou zdrojem „fugitivních“ (tûkav˘ch) emisí. V âR pfieva-
Ïuje emise metanu pfii hlubinné tûÏbû ãerného uhlí, dále pak z povrchové tûÏby hnûdého uhlí a emise ze skladování
a rozvodu plynu. Emise metanu z tûÏby a zpracování ropy je ménû v˘znamné.

B.3.2.1. Emise metanu z tûÏby a potûÏební úpravy uhlí

Metan uvolnûn˘ pfii hlubinné tûÏbû uhlí je odvádûn na povrch systémem dÛlního vûtrání. Ze zji‰tûn˘ch koncent-
rací metanu v dÛlních vûtrech a jejich celkového roãního objemu lze pak pomûrnû pfiesnû bilancovat celkové mnoÏ-
ství emitovaného metanu.

Pfii povrchové tûÏbû není unikající metan vázán na konkrétní proud vzdu‰niny a proto je sledování unikajícího
metanu sloÏitûj‰í. Pro v˘poãty jsou pouÏity emisní faktory IPCC.

B.3.2.2. Emise metanu z tûÏby, skladování, tranzitní pfiepravy a rozvodu plynu

Technickou úroveÀ plynárenské soustavy lze hodnotit na vysoké technické úrovni a lze konstatovat, Ïe ve‰keré
úniky jsou peãlivû vyhledávány a evidovány.

B.3.2.3. Emise metanu z tûÏby, rafinace a skladování ropy

Tato subkategorie má pouze minoritní podíl na celkové emise metanu.

B.3.2.4. Souhrn

Emise metanu byly vypoãítány pomocí národních emisních faktorÛ stanoven˘ch v uplynul˘ch letech za pfiispûní
odborníkÛ pro jednotlivé kategorie zdrojÛ (Takla G., Nováãek P.: Emise dÛlních plynÛ v O–K uhelném revíru a moÏ-
nosti jejich minimalizace, Sborník z konference Emise zemního plynu, Praha 1997). S ohledem na oãekávan˘ dal‰í v˘-
voj bude zapotfiebí pouÏívané hodnoty emisních faktorÛ prÛbûÏnû zpfiesÀovat.
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B.3.3. EMISE Z PRÒMYSLOV¯CH PROCESÒ

Jedná se pouze o emise z vlastních procesÛ, nikoliv ze spalování paliv, které slouÏí k dodání energie. Jedná se hlavnû
o emise CO2 pfii v˘robû minerálních produktÛ (cementu, skla) a o emise N2O pfii v˘robû kyseliny dusiãné. Patfií zde
také emise z v˘roby a pouÏití HFC, PFC a SF6, tyto látky se u nás nevyrábí.

B.3.4. EMISE Z POUÎITÍ ROZPOU·TùDEL

Zahrnuje hlavnû emise NMVOC a N2O z jeho pouÏití v potravináfiství a zdravotnictví. Bilance emisi NMVOC se
provádí v zásadû bilanãním zpÛsobem, kter˘ se snaÏí postihnout ve‰kerá rozpou‰tûdla a hmoty obsahující VOC, kte-
ré jsou v daném roce pouÏity na území âR.

B.3.5. EMISE ZE ZEMùDùLSKÉ V¯ROBY

Emise skleníkov˘ch plynÛ ze zemûdûlství jsou v podmínkách âR tvofieny pfieváÏnû emisemi metanu a N2O. Jedná se
pfiedev‰ím o enterickou fermentaci (trávicí pochody), dále pak z hospodafiení s hnojem,kde za anaerobních podmínek do-
chází ke vzniku metanu (souãasnû dochází téÏ ke vzniku ãpavku, kter˘ se v‰ak v rámci inventarizace skleníkov˘ch plynÛ
nesleduje).K emisím N2O dochází ponejvíce pfii denitrifikaãních procesech v pÛdách spí‰e za aerobních podmínek.Pfiitom
antropogenní pfiíspûvek, je zpÛsoben dusíkat˘mi látkami z anorganick˘ch hnojiv, hnojem z chovu zvífiectva a dusíkem ob-
saÏen˘m v ãástech zemûdûlsk˘ch plodin, které se vracejí do pÛdy. Zapoãítávají se téÏ emise z ustájení a hospodafiení s hno-
jem a nepfiímé emise pocházející z atmosférické depozice a z dusíkat˘ch látek spláchnut˘ch do vodních tokÛ a nádrÏí.

Za klíãové zdroje (jejich hodnoty jsou poãítány podle druhé úrovnû, tedy za pouÏití emisních faktorÛ z „národ-
ních“ studií) emisí skleníkov˘ch plynÛ v zemûdûlství jsou povaÏovány pfiímé emise N2O ze zemûdûlsk˘ch pÛd, nepfií-
mé emise N2O ze zemûdûlsk˘ch aktivit a enterická fermentace.

B.3.5.1. Emise metanu

Z iniciativy âHMÚ byly v roce 1996 revidovány emisní faktory a byly zji‰tûny jen minimální rozdíly. Emise za zví-
fiecích exkrementÛ nepatfií mezi klíãové zdroje, mohly by tedy b˘t poãítány podle první úrovnû (za pouÏití default
emisních faktorÛ), ov‰em pro zachování ãasov˘ch fiad byly koneãné hodnoty poãítány rovnûÏ podle druhé úrovnû.

B.3.5.2. Emise N2O

IPCC byla vypracována nová komplexní metodika, která zahrnuje emise ze zemûdûlsk˘ch pÛd, emise z ustájení
zvífiectva, hospodafiení s hnojem a nepfiímé emise (atmosférické depozice a splachy do vodních tokÛ a nádrÏí). Smûr-
nice IPCC rozvíjejí dále moÏnosti zahrnutí národních specifik.

B.3.6. LESNÍ HOSPODÁ¤STVÍ

B.3.6.1. Bilance CO2

V souãasné dobû jsou na mezinárodní úrovni podrobnû analyzovány metodické postupy pro stanovování bilan-
cí, jejichÏ odborn˘ základ byl publikován v materiálech IPCC. Je vyÏadována zevrubná anal˘za, neboÈ sloÏka propa-
dÛ emisí CO2 v sektoru lesního hospodáfiství a vyuÏívání krajiny mÛÏe v nûkter˘ch státech s v˘znamn˘mi lesními plo-
chami (Kanada, Rusko) dosáhnout aÏ poloviny celkové bilance emisí skleníkov˘ch plynÛ. V âR ov‰em tvofií propad
CO2 zcela minoritní podíl z celkové emisní bilance skleníkov˘ch plynÛ, proto nepovaÏují autofii za úãelné provádût
v tomto mezidobí (neÏ se vyfie‰í jednotn˘ pfiístup) jakékoli nestandardní zmûny.
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B.3.7. EMISE Z ODPADÒ

Jedná se zejména o emise metanu ze skládek komunálního odpadu a emise metanu z ãi‰tûní odpadních vod. Dá-
le zde spadají emise CO2 a N2O ze spalování odpadÛ a emise N2O z odpadních vod. S ohledem na v˘voj metodiky se
zpracovává nová studie ve spolupráci s Ústavem pro ochranu ÎP PfiF UK.

B.3.7.1. Emise ze skládek pevn˘ch odpadÛ

Jedná se zejména o emise metanu ze skládek komunálního odpadu a emise metanu z ãi‰tûní odpadních vod. Dá-
le zde spadají emise CO2 a N2O ze spalování odpadÛ a emise N2O z odpadních vod. S ohledem na v˘voj metodiky se
zpracovává nová studie ve spolupráci s Ústavem pro ochranu Ïivotního prostfiedí PfiF Univerzity Karlovy.

Zde vzniká metan z anaerobního odbourávání biologicky rozloÏitelného uhlíku. Pro v˘poãet je potfieba znát
mnoÏství odpadu na skládkách, podíl biologicky rozloÏitelného uhlíku v odpadu a dal‰í parametry specifické pro
vznik metanu u nás.

B.3.7.2. Emise z odpadních vod a kalÛ

Základním faktorem pro stanovení emisí metanu je obsah organického zneãi‰tûní ve vodách (BSK5). Nová me-
todika je dále roz‰ífiena o stanovení emisí z kalÛ, které vznikají pfii ãi‰tûní odpadních vod a za anaerobních podmínek
mohou podléhat metanizaci a tak se podílet na emisích metanu. Pro stanovení potfiebn˘ch emisních faktorÛ je zpra-
covávána studie V·CHT.

B.3.7.3. Emise z ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod

Zde je nutná znalost specifické produkce zneãi‰tûní (mnoÏství zneãi‰tûní na jednotku produktu) a znalost pro-
dukce, nebo celkové mnoÏství prÛmyslov˘ch vod a odhad jejich koncentrace. Zde se ov‰em naráÏí v mnoh˘ch pfiípa-
dech na problém v˘robního tajemství. Zastoupení biologicky rozloÏitelného materiálu v odpadu nebo typy ãi‰tûní od-
padních vod jsou z oficiálních statistik nedostupné, je tedy nutné brát v potaz odborné studie a doporuãení národních
expertÛ.

B.3.8. EMISE HFC, PFC A SF6

V âR se tyto látky nevyrábûjí, pro stanovení emisí jsou klíãové údaje o dovozu a v˘vozu od celních orgánÛ. Tyto
látky ov‰em nemají v celním sazebníku samostatné celní kódy a pro jejich rozklíãování je nutno znát jednotlivé do-
vozce a jimi dováÏené druhy látek. G¤ cel ale tyto informace neposkytuje s ohledem na obchodní tajemství. Jsou te-
dy k dispozici pouze souhrnné údaje o celé skupinû.

Poznámka: Tato ãást je vypracována jen teoreticky, prozatím se celkové emisní bilance skleníkov˘ch plynÛ provádûjí
jen na národní úrovni.

5.3.9. NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNùNÍ DOPADÒ ZMùNY KLIMATU V âR

5.3.9.1. Návrh cílÛ a opatfiení v oblasti zmûny klimatu pro âeskou republiku

Pfiedkládan˘ Národní program na zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu v âR je logick˘m pokraãováním postupÛ,
které byly zahájeny po pfiijetí Protokolu a v roce 1999 vyústily ve Strategii ochrany klimatického systému Zemû
v âeské republice a vládní usnesení ã. 480/1999. Od té doby se mezinárodní jednání v˘raznû posunula a fiada obec-



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 536

n˘ch zámûrÛ Protokolu byla detailnûji rozpracována. RovnûÏ pozice âR se s blíÏícím vstupem do EU v˘znamnû zmû-
nila, a proto je tfieba na tuto situaci adekvátním zpÛsobem reagovat.

Celkové emise skleníkov˘ch plynÛ kontrolovan˘ch Protokolem se od roku 1990 sníÏily o pfiibliÏnû 25 % a mini-
málnû od roku 1994 jsou na této úrovni víceménû stabilizovány. Projekce dal‰ího v˘voje emisí skleníkov˘ch plynÛ na-
znaãují pokraãování stabilizaãního ãi redukãního trendu a pokles celkov˘ch emisí skleníkov˘ch plynÛ v prÛbûhu prv-
ního kontrolního období Protokolu (2008–2012) by mûl b˘t na úrovni o více neÏ tfietinu niÏ‰í oproti stavu v roce 1990.
Z tohoto dÛvodu existuje záruka, Ïe âR splní stávající kvantitativní závazek vÛãi Protokolu a rovnûÏ splní interní ná-
rodní cíl stanoven˘ Státní politikou Ïivotního prostfiedí z roku 2001.
Redukãní cíle

Pfies znaãn˘ pokles v devadesát˘ch letech v‰ak stále pfietrvává vysoká energetická nároãnost tvorby HDP a vy-
sok˘ objem emisí skleníkov˘ch plynÛ na obyvatele. JelikoÏ pfii jednáních o následn˘ch cílech Protokolu po roce 2012
mohou b˘t zohledÀovány i tyto ukazatele, které nejsou pro âR pfiíznivé, musí b˘t snahou âR, aby se v˘hledovû jejich
hodnoty pfiiblíÏily státÛm EU. To je hlavním dÛvodem pro stanovení následujících cílÛ a opatfiení na sniÏování emisí
skleníkov˘ch plynÛ:

• po ukonãení prvního kontrolního období Protokolu sníÏit mûrné emise CO2 na obyvatele do roku 2020 o 30 %
v porovnání s rokem 2000,

• po ukonãení prvního kontrolního období Protokolu sníÏit do roku 2020 celkové agregované emise CO2 o 25 %
v porovnání s rokem 2000,

• pokraãovat v zahájeném trendu do roku 2030,
• zv˘‰it podíl obnoviteln˘ch zdrojÛ energie na spotfiebû primárních energetick˘ch zdrojÛ na 6 % k roku 2010 a na

20 % k roku 2030.

K dosaÏení tûchto emisních redukãních cílÛ uplatnit následující nástroje:

• sníÏit energetickou nároãnost v oblasti v˘roby, distribuce a koneãné spotfieby energie na úroveÀ 60 % aÏ 70 %
souãasné spotfieby primárních energetick˘ch zdrojÛ v roce 2030;

• zavést ekologickou daÀovou reformu,
• zv˘‰it podíl pouÏívání biopaliv na 5,75 % v roce 2010 a dosáhnout podílu 20 % pouÏívání v‰ech alternativních pa-

liv v dopravû v roce 2020.

Redukãní a adaptaãní opatfiení
Jako budoucí ãlensk˘ stát EU je tfieba paralelnû vycházet i ze souboru opatfiení, která jsou analyzována v Evrop-

ském programu ke zmûnû klimatu a jako priority pro formulaci dal‰ích opatfiení na sniÏování emisí skleníkov˘ch ply-
nÛ doporuãit (v závorce jsou identifikovány klíãové resorty, jichÏ se daná skupina opatfiení pfiímo t˘ká, dal‰í resorty
mohou b˘t dan˘m opatfiením dotãeny nepfiímo ãi v marginální mífie):

v oblasti v˘roby energie (MPO, MÎP):
• rozvoj vnitfiního trhu s elektfiinou a plynem, kter˘ bude zohledÀovat environmentální priority,
• zaji‰tûní pfiístupu k rozvodn˘m sítím decentralizované v˘roby elektfiiny,
• zv˘‰ení podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ na v˘robû energie,
• internalizaci externích nákladÛ zpÛsoben˘ch v‰emi negativními emisemi,
• vãasné zvefiejnûní ekologické daÀové reformy pro investory
• zv˘‰ení podílu kombinované v˘roby tepla a elektrické energie,
• sníÏení emisí metanu pfii tûÏbû a dob˘vání uhlí,
• podporu zmûn technologií na vyuÏívání efektivnûj‰ích a ãist‰ích fosilních paliv,
• zvy‰ování energetické úãinnosti pfii v˘robû energie.

v oblasti spotfieby energie:
u malospotfiebitelÛ (MPO, MÎP, MMR):
• zv˘‰ení informovanosti vefiejnosti o energeticky úãinn˘ch koncov˘ch spotfiebiãích,
• podporu dal‰ího rozvoje energetick˘ch auditÛ, energetické certifikace budov, zavedení pravidelné kontroly úãin-

nosti mal˘ch a stfiedních zdrojÛ vytápûní,



Strana 537 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

• zkvalitnûní tepeln˘ch izolací budov, zv˘‰ení úãinnosti osvûtlovacích a ventilaãních systémÛ a zlep‰ení územního
plánování a budování infrastruktur,

• podpora udrÏitelného stavûní.

v sektoru prÛmyslu a obchodu (MPO):
• zvy‰ování standardÛ energetické úãinnosti energetick˘ch kotlÛ, energetick˘ch rozvodÛ a elektrick˘ch pfiístrojÛ,
• zvy‰ování standardÛ úãinnosti v prÛmyslov˘ch procesech,
• v˘voj nástrojÛ na omezování emisí ãásteãnû a zcela fluorovan˘ch uhlovodíkÛ a emisí fluoridu sírového.

v sektoru dopravy (MD, MÎP):
• roz‰ifiování konceptÛ ekologického provozu osobních a lehk˘ch nákladních vozidel a podpora rozvoje alterna-

tivních druhÛ pohonu motorov˘ch vozidel (biopaliva, zemní plyn),
• informaãní kampanû na podporu ekologick˘ch zpÛsobÛ fiízení motorov˘ch vozidel,
• revize koncepãních materiálÛ v resortu dopravy, podpora kombinované dopravy a mûstské hromadné dopravy

a úpravy dopravní cenové politiky,
• zv˘‰ení prÛjezdnosti silniãních komunikací,
• podpora cyklodopravy v˘stavbou cyklostezek a doprovodné infrastruktury.

v oblasti odpadového hospodáfiství (MÎP, MPO):
• zkvalitnûní separace a zpracování biologicky rozloÏitelného odpadu,
• zv˘‰ení úãinnosti ãi‰tûní odpadních vod s vazbou na optimální energetické vyuÏití bioplynu z anaerobních procesÛ,
• revize obalového hospodáfiství a pouÏívání obalové techniky,
• podpora vyuÏívání skládkov˘ch plynÛ pro v˘robu tepla a elektfiiny.

Z hlediska zvy‰ování propadÛ skleníkov˘ch plynÛ lze doporuãit (MZe, MÎP):
• revitalizace fiíãních systémÛ a osazování vegetace,
• osazování územních systémÛ ekologické stability (ÚSES),
• vy‰‰í vyuÏívání zalesÀování,
• ãást finanãních prostfiedkÛ ze SFÎP získan˘ch od zdrojÛ zneãi‰ÈovatelÛ pfievést do lesního fondu cílenû na vyuÏi-

tí pro vápnûní, hnojení, úpravu pH pÛdy apod.

Ke globálnímu sniÏování emisí mohou rovnûÏ pfiispût flexibilní mechanismy Protokolu a jejich implementace
v âR. Proto je tfieba za dal‰í priority rovnûÏ povaÏovat:

• zkvalitnûní podmínek pro technickou realizaci projektÛ spoleãné implementace JI a splnûní podmínek pro reali-
zaci projektÛ v tzv. Track I procedufie v co nejkrat‰í moÏné dobû,

• vytvofiení podmínek pro zavedení obchodování s emisemi skleníkov˘ch plynÛ podle ãlánku 17 Protokolu.

V této souvislosti je tfieba zmínit i legislativu EU v oblasti obchodování s emisemi skleníkov˘ch plynÛ na úrovni
podnikÛ, která bude mít dÛleÏitou vazbu na realizaci opatfiení v dotãen˘ch sektorech ekonomiky a která se v pfií‰tích
letech stane jedním z klíãov˘ch elementÛ politiky v oblasti sniÏování emisí. Její vãasná implementace a zaji‰tûní pod-
mínek pro bezchybné fungování systému obchodování na úrovni EU-25 tak musí b˘t vzhledem k ãasov˘m podmín-
kám jednoznaãnou prioritou jak MÎP, tak i MPO.

Podle Protokolu je v‰ak sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ pro splnûní mezinárodních závazkÛ âR pouze nut-
nou, ale nikoliv postaãující podmínkou. Je tfieba se rovnûÏ soustfiedit na:

• zaji‰tûní podmínek pro dokonãení pfiepoãtu inventur emisí skleníkov˘ch plynÛ pro období od roku 1990 ve smys-
lu platn˘ch mezinárodních metodik a pro autorizaci národního expertního t˘mu (MÎP),

• pfiípravu informací o parametrech v˘poãtu propadÛ emisí v sektoru lesnictví a zmûn ve vyuÏívání krajiny jako pl-
nûní povinností vypl˘vajících z usnesení 11/CP.7 a 19/CP.7 (MÎP, MZe),

• pfiípravu a zavedení národního registru evidence emisních jednotek (MÎP),
• rozpracování konkrétních adaptaãních opatfiení na zmírÀování dopadÛ zmûny klimatu v národním mûfiítku (ze-

jména MZe, MMR, MÎP, MZ),
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• ekonomické vyhodnocení navrÏen˘ch adaptaãních opatfiení a jejich implementace v sektorech hydrologie, zemû-
dûlství a lesnictví (zejména MZe, MMR, MÎP, MZ),

• podporu vûdeckého poznání o dopadech zmûny klimatu v národním a regionálním mûfiítku, zkvalitnûní syste-
matického pozorování a (MÎP),

• zvy‰ování úrovnû vzdûlání, v˘chovy a osvûty (MÎP, M·MT).

Konkrétní sektorová adaptaãní opatfiení, která lze doporuãit, jsou následující:
v sektoru vodního hospodáfiství (MZe)
• realizace opatfiení vedoucích ke zv˘‰ení retenãní vlastnosti krajiny pro vodu, revitalizaci dílãích systémÛ, zame-

zování znehodnocení vody kontaminacemi, bezpeãnosti vodních dûl proti pfielití, zmûnû ovladatelného retenãní-
ho prostoru, zvût‰ení kapacity bezpeãnostního pfielivu, zv˘‰ení efektivnosti fiízení vodních dûl v nestacionárních
podmínkách a k rozhodovacímu procesu za rizikov˘ch a neurãit˘ch situací,

• dosaÏení vy‰‰í flexibility a efektivnosti vodohospodáfisk˘ch soustav a komplexnímu a integrovanému vyuÏívání
vodních zdrojÛ,

• prÛbûÏné zaji‰Èování bezpeãného prÛchodu povodní vût‰ích parametrÛ dotãen˘m územím a soustavné zvy‰ová-
ní schopnosti krajiny zadrÏovat vodu,

• sniÏování ztrát v rozvodech vody, sniÏování nárokÛ na spotfiebu vody a minimalizaci zneãisÈování vodních tokÛ.

v sektoru zemûdûlství (MZe)
• zmûny pûstovan˘ch druhÛ zemûdûlsk˘ch plodin a hospodáfisk˘ch zvífiat (introdukce, ‰lechtûní),
• pouÏívání nov˘ch agrotechnick˘ch postupÛ za úãelem sníÏení ztrát pÛdní vláhy,
• zaji‰tûní reprodukce pÛdní úrodnosti, zv˘‰ení stability pÛd z hlediska jejich erozního ohroÏení ãi zlep‰ení a roz‰í-

fiení vyuÏití závlah pro produkci speciálních plodin,
• nalezení vhodn˘ch zpÛsobÛ, jak ãelit zv˘‰enému tlaku infekãních chorob, pÛsobení plísní a hmyzu a konkurenã-

nímu tlaku zv˘‰eného nárÛstu plevelÛ

v sektoru lesnictví (MZe, MÎP)
• zvy‰ování adaptaãního potenciálu lesÛ druhovou, genovou a vûkovou diverzifikací porostÛ,
• vynucená pfiemûna druhové skladby porostÛ (pfiedãasné sm˘cení porostÛ jehliãnanÛ, zvlá‰tû smrku, a náhrada

jednodruhov˘ch porostÛ smûsí dfievin) a pfievod holoseãného zpÛsobu hospodafiení na podrostní,
• opatfiení za úãelem eliminace rizika gradací hmyzích ‰kÛdcÛ, vaskulárních mykóz a pfiedev‰ím kofienov˘ch hnilob.

v sektoru zdravotnictví (MZ)
• spolupracovat s pfiíslu‰n˘mi resorty na zkvalitÀování varovn˘ch systémÛ smûrem k obyvatelstvu o moÏném ohro-

Ïení a zvy‰ování informovanosti, která povedou ke zmûnû chování populace pfii v˘skytech extrémních poãaso-
v˘ch jevÛ.

Zahraniãní zku‰enosti ukazují, Ïe v fiadû pfiípadÛ jsou ekonomicky velmi pfiijatelná, zvlá‰tû v del‰ím ãasovém ho-
rizontu. Do této oblasti patfií i podpora vûdeckého poznání o dopadech zmûny klimatu v národním a regionálním mû-
fiítku, zkvalitnûní systematického pozorování a zlep‰ení prognózních a integrovan˘ch varovn˘ch systémÛ.

Soubor cílÛ, nástrojÛ a priorit uveden˘ch v˘‰e je tfieba v konkrétní formû promítnout do koncepãních materiálÛ
v‰ech resortÛ a samospráv (krajÛ, obcí, mûst), které mohou jak˘mkoliv zpÛsobem ke sníÏení rizika naru‰ení klimatic-
kého systému Zemû pfiispût, pfiíp. mohou b˘t takov˘m rizikem ovlivnûny (tj. zejména Ministerstvo Ïivotního prostfiedí,
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemûdûlství, Ministerstvo financí, Ministerstvo
zahraniãních vûcí, Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravot-
nictví). Pfii jejich rozpracování nelze opomenout ani odhady nákladÛ na dosaÏení doporuãen˘ch cílÛ sniÏování emisí
skleníkov˘ch plynÛ v âR do roku 2020, resp. 2030.

âR si uvûdomuje, Ïe v duchu souãasn˘ch vûdeck˘ch poznatkÛ antropogenní produkce skleníkov˘ch plynÛ kli-
matick˘ systém Zemû skuteãnû ovlivÀuje. Nicménû vzhledem ke sloÏitosti klimatického systému vãetnû vzájemn˘ch
vazeb je v‰ak zatím nelze podíl ãlovûka na celkové zmûnû klimatu exaktnû kvantifikovat. Pfiesto v‰ak jak˘koliv dal‰í
nárÛst teploty bude klimatick˘ systém je‰tû více destabilizovat, coÏ se bude v rÛzn˘ch ãástech planety projevovat od-
li‰nû a jednotlivé sloÏky pfiírodního prostfiedí na ni budou reagovat rozdílnû.
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Pfii posuzování globálních dopadÛ nárÛstu antropogenních emisí skleníkov˘ch plynÛ a hledání vhodn˘ch opatfie-
ní je tfieba vzít v ‰ir‰ích souvislostech rovnûÏ v úvahu následující okolnosti:

• Protokol, cílen˘ na sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ do období 2008–2012 o 5,2 % oproti stavu v roce 1990, za-
tím nevstoupil v platnost.

• Snaha sníÏit koncentrace skleníkov˘ch plynÛ v atmosféfie na pfiedindustriální úroveÀ kolem 280 ppm, která by
mohla zabránit negativní interakci s klimatick˘m systémem, by podle odhadÛ Mezivládního panelu ke zmûnû kli-
matu IPCC znamenala urychlené sníÏení stávajících celosvûtov˘ch emisí skleníkov˘ch plynÛ o více neÏ 50 %.

• Pfiíspûvek âR ke globálním celosvûtov˘m emisím skleníkov˘ch plynÛ ãiní pfiibliÏnû 0,5 %, zatímco napfi. podíl
USA, které odmítly ratifikaci Protokolu, je 25 % a podíl Ruska, které s ratifikací stále váhá, 12 %.

• Ekonomické náklady na sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ s v˘‰í redukãního cíle exponenciálnû narÛstají
a v nûkter˘ch sektorech mohou dosáhnout hladiny, která bude pro nûkteré státy ekonomicky, spoleãensky ãi po-
liticky neúnosná (to bylo tfieba dÛvodem odmítnutí USA ratifikovat Protokol, stejnû jako zásadní zmûny v po-
stoji EU k emisnímu obchodování v posledních letech).

• Dopady zmûny klimatu, aÈ jiÏ vyvolané jeho pfiirozen˘m kolísáním ãi zmûnami souvisejícími s ãinností ãlovûka, se
budou projevovat v rÛzn˘ch ãástech svûta odli‰nû. V na‰ich podmínkách lze oãekávat posun poãasí k ãetnûj‰ímu
v˘skytu extrémních meteorologick˘ch jevÛ, k del‰ím obdobím velmi tepl˘ch period doprovázen˘ch suchem, stfií-
dan˘ch ãetnûj‰ím v˘skytem relativnû krátkodob˘ch, ale velmi intenzivních sráÏkov˘ch období, pfii nichÏ nelze vy-
louãit lokální záplavy ãi povodnû, tedy k projevÛm poãasí, se kter˘mi se v posledních letech stále více a více set-
káváme a se kter˘mi je tfieba i nadále velmi váÏnû poãítat.

• V del‰ím ãasovém horizontu pfiispûje ke sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ rovnûÏ podpora v˘zkumu a v˘voje
nov˘ch technologií a energetick˘ch zdrojÛ a minimálním dopadem na Ïivotní prostfiedí.

• V oblasti uÏití obnoviteln˘ch energetick˘ch zdrojÛ je tfieba dbát na sniÏování mûrn˘ch investiãních nákladÛ, coÏ
mÛÏe zlep‰ovat jejich konkurenceschopnost ve srovnání s klasick˘mi zdroji.

• Zamûfiit se téÏ na sniÏování emisí prekurzorÛ (NOX, CO, NMVOC a SO2).
• Posílit opatfiení na sniÏování emisí fluorovan˘ch uhlovodíkÛ (HFCs, PFCs, SF6).
• Zamûfiit se na omezení resp. zru‰ení spalování uhlí a uheln˘ch kalÛ v lokálních topeni‰tích i z dÛvodÛ dal‰ích sou-

bûÏn˘ch negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a kvalitu Ïivota obãanÛ.

Národní program vytyãuje postoj âR k jednomu z nejváÏnûj‰ích environmentálních problémÛ souãasného svûta
pro období do roku 2020 s tím, Ïe jde o dokument otevfien ,̆ kter˘ bude pravidelnû vyhodnocován a kter˘ bude moÏ-
no s ohledem na dal‰í v˘voj mezinárodních jednání kdykoliv v pfiípadû potfieby modifikovat.

Národní program na zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu v âeské republice cituje v kapitole 7.1 mezi legislativními
opatfieními ke sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ mimo jiné i zákon o hospodafiení energií ã. 406/2000 Sb., k nûmuÏ
vydalo Ministerstvo prÛmyslu a obchodu následující vyhlá‰ky:

– Vyhlá‰ka ã. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální úãinnost uÏití energie pfii v˘robû elektfiiny a tepelné energie,

– Vyhlá‰ka ã. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úãinnosti uÏití energie pfii rozvodu tepelné energie
a vnitfiním rozvodu tepelné energie,

– Vyhlá‰ka ã. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti urãení úãinnosti uÏití energie pfii pfienosu, distribuci
a vnitfiním rozvodu elektrické energie.

Vedle zaji‰tûní úãinnosti uÏití energie je v˘znamné i stanovení ztrát elektrické energie pfii jejím pfienosu a distri-
buci, k ãemuÏ udává postup poslednû jmenovaná vyhlá‰ka. Vzhledem k tomu, Ïe dosud nejsou dlouholeté zku‰enos-
ti s vyhodnocováním tûchto ztrát, je tfieba dbát na co nejpfiesnûj‰í v˘poãet, aby se v budoucny mohly ze získan˘ch dat
odvodit limitní hodnoty ztrát.

OrgánÛm kraje lze proto doporuãit, aby ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí získaly pfiehled o vykazo-
van˘ch ztrátách a v pfiípadû v˘znamn˘ch odli‰ností vedly ‰etfiení k zji‰tûní pfiíãin.Takové opatfiení by pomohlo nalézt
ztráty zejména u men‰ích lokálních distributorÛ, ktefií se z celostátního pohledu mohou zdát ménû v˘znamní, v mû-
fiítku kraje ale jiÏ nemusí b˘t zanedbatelní. DÛleÏitost zde bude mít správn˘ postup v˘poãtu ztrát, kter˘ by mûl plnû
respektovat ustanovení citované vyhlá‰ky.
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B.4. Program pro fie‰ení specifick˘ch problémÛ daného území

V období ledna 2003 byly nav‰tíveny nûkteré z povûfien˘ch obecních úfiadÛ, kde byl vypracován, se starosty obcí
delegovan˘m pracovníkem, krátk˘ dotazník, kter˘ mûl ukázat na hlavní problémy, které se v obci vyskytovaly v mi-
nulosti, pfiípadnû pfietrvávají do souãasnosti. BohuÏel, tato náv‰tûva se uskuteãnila na poãátku reorganizace státní
správy, kdy bylo jednáno s odborníky na rÛzné odborné, ale pfiedev‰ím funkãní hodnosti od referentÛ aÏ po starosty
a místostarosty obcí. V následující tabulce je uveden seznam nav‰tíven˘ch obcí, zodpovûdná osoba pro jednání, jeho
funkce a hlavní problémy dané obce a jejího okolí.

Tabulka ã. 60 Kontakty s povûfien˘mi obecními úfiady

Z této tabulky lze vyhodnotit hlavní problémy:

• pachy ze zemûdûlské ãinnosti,
• pach – domácí topeni‰tû spalující odpad,
• nevyfie‰ená doprava (tam kde není obchvat).
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B.4.1. IPPC

MoÏnost vyuÏití zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k omezení prÛmyslového zneãi‰Èování pro ochra-
nu ovzdu‰í Královéhradeckého kraje. Jedná se o základní nástroj sniÏování emisí ze zdrojÛ, pro které bude krajsk˘
úfiad schvalovat integrované povolení.

Zákon o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰Èování a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ (zákon o integrované prevenci) si klade za cíl aplikaci trvale udrÏitelného rozvoje pomocí maximální moÏné
prevence prÛmyslového zneãi‰Èování v‰ech sloÏek Ïivotního prostfiedí. Smyslem zákona je téÏ zavést informování ve-
fiejnosti o úãincích v‰ech zafiízení a objektÛ podle tohoto zákona na Ïivotní prostfiedí.

K dosaÏení tûchto cílÛ slouÏí zejména následující nástroje:

• integrované zhodnocení v‰ech vlivÛ souãasn˘ch a budoucích provozÛ zafiízení v rámci povolovacího fiízení,
• stanovení podmínek integrovaného povolení na základû nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT),
• vzájemná komunikace a vyjednávání mezi Ïadatelem a povolujícím subjektem, které povede ke stanovení vhod-

n˘ch opatfiení a podmínek provozu zafiízení jak pro Ïivotní prostfiedí, tak pro provozovatele zafiízení,
• zabezpeãení v˘mûny informací o BAT,
• zvefiejÀování údajÛ o tocích vybran˘ch zneãi‰Èujících látek pomocí integrovaného registru zneãi‰Èování Ïivotního

prostfiedí (IRZ).

Pfiedmût právní úpravy je stanoven v souladu se smûrnicí Rady Evropské unie 96/61/ES o integrované prevenci
a omezování zneãi‰tûní (smûrnice o IPPC) a návazn˘m rozhodnutím Evropské komise o vytvofiení Evropského re-
gistru emisí zneãi‰Èujících látek (rozhodnutí o EPER) a s doporuãením OECD C(96)41/Final k zavádûní „registru
emisí a pfienosÛ zneãi‰Èujících látek“ (doporuãení o PRTR), a zároveÀ s ohledem na systém povolování provozu zafií-
zení podle platn˘ch právních pfiedpisÛ.

Poznámka: K 11. 12. 2003 bylo na základû 17 podan˘ch Ïádostí uzavfieno správní fiízení vydáním integrovaného povo-
lení pro 8 provozovatelÛ. Celkem byly prozatím podány 3 odvolání.

Tato kapitola je souãástí samostatn˘ch zpráv uveden˘ch v Pfiílohách:

Pfiíloha A: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury hlavních zneãi‰Èujících látek
Pfiíloha B: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury POPs
Pfiíloha C: Anal˘za souãasného stavu emisní inventury tûÏk˘ch kovÛ

B.4.2. LÁZE≈STVÍ

Základní informace o Lázních na území Královéhradeckého kraje

Láznû Bûlohrad –Anenské slatinné láznû
Vyhledávané láznû tohoto jména najdete v poklidném mûsteãku Láznû Bûlohrad, které je zasazeno do malebné

podkrkono‰ské krajiny.
Vlastní láznû jsou obklopeny pfiírodním parkem BaÏantnice se sportovním areálem a tenisov˘mi kurty. LázeÀská

léãba v Anensk˘ch slatinn˘ch lázních má témûfi stotfiicetiletou tradici a její pfiínos pro zdraví chválí mnoho generací
hostÛ.

Bûlohradské láznû mají za sebou jiÏ stotfiicetiletou historii. V roce 1872 koupil Bûlohradské panství praÏsk˘ prÛ-
myslník Dormitzer od hrabûte Aichelburga. Na levém bfiehu Javorky nechal postavit v místû proti kostelu zvaném Na
Sádkách dfievûnou boudu se tfiemi koupelnami. Popravdû fieãeno – koupele zde byly provádûny pouze v létû, a to za
úãelem ãistû oãistn˘m. Nicménû zahájení koupelí se stalo v˘znamnou událostí.

O samotn˘ a skuteãn˘ vznik Anensk˘ch slatinn˘ch lázní se v‰ak zaslouÏila roku 1885 pruská hrabûnka Anna
z Asseburgu, která provedla první úspû‰né pokusy s léãivostí místní ra‰eliny. Odtud tedy pojmenování Anenské.V ro-
ce 1888, byly jiÏ láznû úfiednû uznány za léãivé a bylo jim povoleno uÏívat oznaãení sirné slatinné láznû.
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O tfii roky pozdûji – v roce 1891 – byl na dne‰ních pozemcích vystavûn velk˘ lázeÀsk˘ dÛm ve ‰v˘carském slohu,
s kfiídly na obû strany.V tûchto kfiídlech se podávaly koupele a toto pÛvodní uspofiádání pavilonu vodoléãebn˘ch pro-
cedur zÛstalo zachováno aÏ dodnes.

Zaãátek 20. století znamenal pro Anenské slatinné láznû dal‰í rozmach.V roce 1901 byl v lázeÀském parku v Ba-
Ïantnici úspû‰nû navrtán arzenoÏelezit˘ pramen, kter˘ byl pojmenován Anna-Mariánsk .̆Tato voda se sv˘m sloÏením
fiadí mezi Ïelezité kyselky.

Sláva a proslulost lázní rychle rostla. V roce 1905 byla povolena zmûna názvu obce na Láznû Bûlohrad. V roce
1936 byl dostavûn nov˘ komfortní hotel, dne‰ní Grand, a MUDr. Janeãek upravil b˘val˘ hotel U lázní na Vodoléãeb-
n˘ a vy‰etfiovací ústav.

Ve vile Esplanade, pÛvodnû v ubytovnû lázeÀsk˘ch hostÛ, pozdûji v dûtské ozdravovnû vznikla roku 1963 dûtská
léãebna nemocí pohybového ústrojí.

Láznû byly pfied rokem 1989 souãástí lázní Podûbrady.V rámci restitucí byla ãást majetku vrácena rodinû MUDr.
Janeãka a zbytek byl privatizován. V roce 1992 byla zaloÏena akciová spoleãnost, která se vrátila k pÛvodnímu názvu
Anenské slatinné láznû. Hlavním akcionáfiem této spoleãnosti je firma PURO-KLIMA a. s.V prÛbûhu posledních let
zmûnily Anenské slatinné láznû v˘raznû svou tváfi.

V roce 1991 byla ukonãena rekonstrukce balneoprovozu a byl zprovoznûn rehabilitaãní bazén. Na konci roku
1995 byl uveden do provozu novû postaven˘ lázeÀsk˘ hotel Anna Marie. Tento hotel nabízí mimo jiné i zajímavû fie-
‰ené prostory, restauraci, saunu a modernû vybaven˘ pfiedná‰kov˘ sál.

V roce 1998 byla dokonãena dostavba a rekonstrukce hotelu Grand. Láznû tak získaly novou moderní kuchyni
s jídelnou a navíc 41 lÛÏek v komfortních pokojích. Ve stejném roce byla ukonãena i dostavba léãebného pavilonu,
propojeného s hotelem Grand. Hosté mají k dispozici prostory pro individuální terapii a bezbariérov˘ pfiístup ke
v‰em lázeÀsk˘m procedurám i ke svému lékafii.

V následujících letech se podafiilo v pÛvodním stylu zrekonstruovat vilu Karlu‰ku, která nyní slouÏí jako ubyto-
vací zafiízení, a kompletnû zmodernizovat lázeÀsk˘ hotel Janeãek.

Obrázek ã. 17 Poloha Anensk˘ch slatinn˘ch lázní na mapû

Láznû Velichovky
Blahodárné a léãivé úãinky zdej‰í kfiídové slatinné zeminy praktikoval jiÏ pfied rokem 1890 ve svém sanatoriu

v Hofiiãkách Dr. Kutík. Spolu se sv˘m pfiítelem hrabûtem Harrachem pfiesvûdãil majitelky zdej‰ího panství – baron-
ky Berta Bess Chrostin a Gabriela Spens Boden. Brzy z jara roku 1897 byl poloÏen základní kámen a zapoãato se
stavbou lázeÀsk˘ch objektÛ.

Byla postavena léãebná budova se strojovnou a kotelnou, dále lázeÀská restaurace s taneãním sálem a klubovnou
a dvû budovy pojmenované jmény zakladatelek „Vojtû‰ka“ (Berta) a „Jela“ (Gabriela).Nynûj‰í názvy Slovenka a Domov.
Pfii tehdej‰ím dostatku pracovních sil pokraãovaly stavby rychle kupfiedu, takÏe v následujícím roce 1898 byly dokonãeny.

Ve snaze roz‰ífiit láznû darovala baronka Berta pozemek na stavbu staviteli Ing. F. J. Hellmanovi, kde on roku
1899 postavil budovu „Jetty“ (dne‰ní Záti‰í). V roce 1901 postavil Karel Seisser na darovaném pozemku budovu
„Jenny“ (dne‰ní âechie) nákladem 26 000 K a dcera baronky Berta budova „Skal“ (dne‰ní Morava) za 24 000 K. Po-
stupnû byly lázeÀské budovy od soukromníkÛ odkoupeny, zrestaurovány a pfiejmenovány.
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Na podzim roku 1923 byla zapoãata stavba nového léãebného pavilonu, dne‰ní MasarykÛv dÛm. 3. kvûtna 1926
byl zahájen provoz. Budova byla jednopatrová, druhé patro pfiistavûno v roce 1936. Souãasnû byla zahájena stavba
Spoleãenského domu.

Po válce byly láznû vráceny svému poslání jako léãebné zafiízení. Byly vystavûny Zimní láznû.
Velichovky, spoleãnû s dal‰ími láznûmi, patfiily pod Státní léãebné láznû Podûbrady.
Láznû Velichovky jsou od roku 1992 akciovou spoleãností. Postupnû dochází k rekonstrukcím vil a objektÛ Do-

mov (1998), Záti‰í (2000), Slovenka (2001), Morava (2002), LázeÀská restaurace (2002), âechie (2003), LázeÀská ka-
várna a prodejna (2003). Celková kapacita lázní k 1. ãervenci 2003 ãiní 384 lÛÏek.

Od roku 1998 akciová spoleãnost Láznû Velichovky zrealizovala pût komplexních modernizací a oprav lázeÀ-
sk˘ch vil, které byly provedeny v souladu s podnikatelsk˘m zámûrem spoleãnosti s cílem dosáhnout ubytovacích
standardÛ odpovídajících souãasn˘m kvalitativním, kulturním a hygienick˘m poÏadavkÛm s ohledem na ubytovací
standardy bûÏné v zemích EU.

Kromû ubytovacích prostorÛ probûhly v roce 2002 rekonstrukce LázeÀské restaurace a LázeÀské kavárny v Ma-
sarykovû domû a v roce 2003 LázeÀské prodejny a administrativní budovy.

Postupné rekonstrukce lázeÀsk˘ch vil a objektÛ pfiispívají ke kvalitû sluÏeb pro pacienty s kloubními potíÏemi,
kter˘ch se kaÏdoroãnû v Lázních Velichovky léãí pfies 5 tisíc.

Obrázek ã. 18 Poloha Lázní Velichovky na mapû

SdruÏení ozdravoven a léãeben okresu Trutnov
Dûtská ozdravovna v Peci pod SnûÏkou je zdravotnické odborné zafiízení, umístûné v sedmi objektech na seve-

rov˘chodních a severozápadních svazích, ohraniãujících peckou kotlinu. Dûti jsou ubytovány ve dvou objektech:

– Karkulka – (ã.p. 185) – je v nadmofiské v˘‰ce 865 m;
– Mûlnická bouda – (ã.p. 245) – se nachází v nadmofiské v˘‰ce 1050 m.

Oba objekty stojí samostatnû na horsk˘ch loukách mimo dopravní komunikace a ve vnitfiním ochranném pásmu
Krkono‰ského národního parku. Mikroklima pecké kotliny patfií mezi nejkvalitnûj‰í v republice.

Dûtská ozdravovna v Peci pod SnûÏkou je také nejv˘‰e poloÏen˘m zdravotnick˘m lÛÏkov˘m zafiízením v âeské
republice. Souãástí DO jsou i sportovní zafiízení – bazén v DO Mûlnická bouda, lyÏafisk˘ vlek u DO Karkulka, které
dûti pouÏívají v dobû pobytu zdarma.
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Státní léãebné láznû, Jánské Láznû s. p.
Janské Láznû leÏí v oblasti Krkono‰ského národního parku, v nadmofiské v˘‰ce 670 m n. m, na úpatí âerné hory

/1300 m/. Láznû nejsou jen láznûmi v pravém slova smyslu, ale souãasnû i v˘znamn˘m rekreaãním, turistick˘m a spor-
tovním centrem Krkono‰ ve v‰ech ãtyfiech roãních obdobích. Pfiehled indikací:

– Nemoci nervové
– Nemoci pohybového ústrojí
– Nemoci koÏní
– Nemoci d˘chacího ústrojí

Základem léãby je pfiedev‰ím individuální léãebná tûlesná v˘chova, fyzikální terapie, balneoterapie a ergotera-
pie. K vodním procedurám jsou vyuÏity termální prameny JanÛv a âern˘ o teplotû 27 °C.

Dle trutnovského kronikáfie z 16. století ·imona Hüttla byl tepl˘ pramen pod âernou horou objeven jiÏ v r.
1006 Janem z Chockova, po nûmÏ byl i pojmenován jako pramen JanÛv. Pravdûpodobnûj‰í je v‰ak tvrzení, Ïe pra-
men byl objeven v XI. století prospektory, ktefií hledali nová nalezi‰tû rud a vzácn˘ch kovÛ. První historick˘ zápis
pochází z r. 1300 a je obsaÏen v zemsk˘ch deskách o majetku rodu SilbesteinÛ. Dal‰í zajímavá zmínka o Jansk˘ch
Lázních byla zaznamenána v cestopisech papeÏského legáta Aenea Silvia, pozdûj‰ího papeÏe Pia II, kter˘ se pfii
sv˘ch cestách po âechách v r. 1451 v teplém prameni vykoupal. Po bitvû na Bílé hofie r. 1621 byl majetek rodu Sil-
bersteinÛ zkonfiskován a nov˘m majitelem se stal proslul˘ Albrecht z Vald‰tejna. Od r. 1675 získal vlãické panství,
jehoÏ souãástí byly i Janské Láznû, Jan Adolf Schwarzenberg, kterému nelze upfiít velké zásluhy na rozvoji lázní.
U pramenÛ postavil první lázeÀskou budovu a povûfiil G. H. Hettmayera vypracováním uãeného pojednání o zfiíd-
le. Dal‰í dÛleÏitou událostí v historii lázní byla náv‰tûva korunního prince Rudolfa, následníka rakouského trÛnu,
po nûmÏ je dodnes pojmenováno Rudolfovo údolí.V r. 1867 se staly Janské Láznû samostatnou obcí, která v r. 1901
zakoupila v‰echna lázeÀská zafiízení údajnû za 1 010 000 tehdej‰ích korun.V tomto období zaznamenaly láznû
znaãn˘ rozvoj: byl zfiízen telefon, vodovod, elektrické osvûtlení, v˘stavba nov˘ch hotelÛ, vil a penzionÛ, zahájen
provoz Ïeleznice Trutnov–Svoboda n. Ú. V r. 1920 se stává rozhodujícím obratem zaloÏení akciové spoleãnosti, je-
jímÏ v˘znamn˘m ãinem byla zmûna v zamûfiení léãby. Byla provedena nová anal˘za pramene Dr. Oskarem Bau-
dyschem z Rockefellerova ústavu z New Yorku a Yalské univerzity, která prokázala, Ïe voda má podobné sloÏení
jako ve Warm Springs ve státû Georgia v USA, kde se specializují na léãení následkÛ po obrnách, zejména po dût-
ské obrnû. Tato léãebná metoda byla od r. 1935 pfievzata, ãímÏ si Janské Láznû získaly celosvûtov˘ ohlas v úspû‰-
nosti léãby. Rozmach akciové spoleãnosti byl zastaven pfiipojením zdej‰ího území k Nûmecku a následnû pak dru-
hou svûtovou válkou, po níÏ jiÏ akciová spoleãnost nebyla obnovena. Do‰lo ke znárodnûní pfiírodních léãiv˘ch
zdrojÛ a lázní. Z novodob˘ch historick˘ch pramenÛ nutno pfiipomenout i v˘znam Jansk˘ch Lázní ve sportovních
kláních zaãátkem tohoto století. V r. 1925 byly uspofiádány Mezinárodní lyÏafiskou federací FIS první lyÏafiské zá-
vody svûtového lyÏování právû ve Velichovkách a v roce 1937 se v Jansk˘ch Lázních konala III. mezinárodní dûl-
nická olympiáda.

Návrh fie‰ení
Základní otázkou „pfieÏití“ jakéhokoli ekonomického subjektu, je pochopitelnû dostatek zákazníkÛ, ktefií poÏa-

dují nabízené sluÏby za úplatu. Tato problematika je zcela mimo fie‰ení Programu sniÏování emisí a zlep‰ení kvality
ovzdu‰í.

V tûchto programech je snaha analyzovat souãasnou situaci ve v˘‰i emisí i imisní situaci, zda jsou, ãi nikoli dodr-
Ïovány imisní limity. Na tyto otázky odpovídají dostateãnû vypracované mapy imisních koncentrací pro nejdÛleÏitûj-
‰í zneãi‰Èující látky.

Roz‰ífienou, specializovanou ãástí mÛÏe je i v˘poãet podílu zneãi‰Èujících látek od jednotliv˘ch hlavních zdrojÛ
zneãi‰Èování nebo podílu jednotliv˘ch skupin zdrojÛ REZZO 1–4.

Vzhledem k vyhlá‰en˘m oblastem se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji a provedené imisní
studii (Pfiíloha H tohoto dokumentu) je moÏno konstatovat, Ïe na území uveden˘ch lázní nejsou imisní limity pfie-
kraãovány. Vzhledem k v˘hledu emisní situace, kdy by mûla celková v˘‰e emisí klesat (v horizontu 2010 pfiedev‰ím
SO2. v horizontu 2016 i NOX) lze usuzovat, Ïe bude i nadále imisní situace pfiíznivá v pfiípadû, Ïe se neobjeví déletr-
vající smogové situace, kdy vût‰inou dochází ke zhor‰enému rozptylu zneãi‰Èujících látek v ovzdu‰í a mÛÏe proto i do-
jít k pfiekraãování imisních limitÛ.
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Závûr
Není tfieba v souãasnosti pfiijímat Ïádná dal‰í speciální opatfiení, mimo obecnû navrÏená opatfiení v kap. B.1.14.,

které jsou souãasnû uvedeny v pfiehledné tabulce ã. 49.
To v‰ak je‰tû neznamená, Ïe management v˘‰e uveden˘ch lázní nemÛÏe pfiijmout nûjaká dal‰í opatfiení, která by

fie‰ila urãité, v budoucnosti novû vzniklé, problémy v ochranû ovzdu‰í.

B.4.3. INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEâENÍ KRAJSKÉHO Ú¤ADU P¤I V¯KONU STÁTNÍ SPRÁVY
V OBLASTI OCHRANY OVZDU·Í, IPPC

Na základû zku‰eností oddûlení EIA a IPPC lze problematiku shrnout do následujících bodÛ:

• Poãet pracovníkÛ by v tomto roce mûl zÛstat na souãasném stavu, tj. 5, v roce 2004, popfi. 2005 v závislosti na vy-
hodnocení prvního roku zku‰eností v rámci aplikace zákona o IPPC se bude zvaÏovat pfiípadné nav˘‰ení o 1 pra-
covníka.

• DodrÏení lhÛt dan˘ch zákonn˘mi termíny jsou nepfiekroãitelné.
• Nejvût‰ím problémem v souãasné dobû je aplikace zákona o IPPC, kter˘ v mnoh˘ch ohledech nedostateãnû fie‰í

jednotlivé sloÏky Ïivotního prostfiedí.

Na následujícím obrázku je uvedeno schéma standardních lhÛt povolovacího procesu vypl˘vajícího ze zákona
ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Planeta 2002, roãník 10, ãíslo 3/2002, str. 33.

V následujících tabulkách jsou v˘ãty zdrojÛ spadajících pod IPPC podle informací KrÚ ke dni 1. 2. 2003 a násle-
dující tabulka podává v˘ãet nejdÛleÏitûj‰ích zdrojÛ spadajících pod IPPC dle informací âIÎP Hradec Králové.
O zdrojích v seznamu âIÎP není pochybností pro zafiazení pod IPPC.

K 1. 9. 2003 byl stav v povolovacím procesu IPPC následující:

• Krajsk˘ úfiad vydal 6 rozhodnutí v rámci integrovaného povolování (zatím ani jedno není pravomocné),
• Krajsk˘ úfiad registruje 69 zafiízení spadající pod IPPC.

Poznámka: K 11. 12. 2003 bylo na základû 17 podan˘ch Ïádostí uzavfieno správní fiízení vydáním integrovaného povo-
lení pro 8 provozovatelÛ. Celkem byly prozatím podány 3 odvolání.

Z pfiiloÏeného schéma i následujících tabulek je patrná komplikovanost a sloÏitost nejen vlastního urãení zdrojÛ
spadajících pod IPPC, ale i nároãnost vlastního schvalovacího procesu integrovan˘ch povolení jednotliv˘m subjek-
tÛm. SloÏitost celého procesu urãování zdrojÛ spadajících pod IPPC tkví pfiedev‰ím v ekonomické oblasti, kdy jsou
zafiízení jiÏ odstavena, ale úãetnû stále vedena pro odpisy.
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Schéma standardních lhÛt povolovacího procesu vypl˘vajícího ze zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
Planeta 2002, roãník 10, ãíslo 3/2002, str. 33.

Schéma – standardní lhÛty povolovacího procesu vypl˘vající ze zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
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B.4.4. NÁVRH ¤E·ENÍ PRO OBLASTI S INTENZIVNÍM REKREAâNÍM VYUÎITÍM

Základní informace o národních parcích národních a pfiírodních rezervacích a CHKO

Obrázek ã. 19 Îivá pfiíroda na území Královéhradeckého kraje

KRNAP Krkono‰sk˘ národní park
Vyhlá‰en jako druh˘ národní park v b˘valém âeskoslovensku:

Vládní nafiízení ã. 41 ze dne 17. 5. 1963
rozloha 385 km2

Vládní nafiízení ã. 58 ze dne 19. 8. 1986
roz‰ífiení o ochranné pásmo, 162 km2

Vládní nafiízení ã. 165 ze dne 20. 3. 1991
zpfiísnûní ochrann˘ch podmínek KRNAP
zmen‰ení plochy o 24 km2 ve prospûch ochranného pásma

Krkono‰sk˘ národní park (KRNAP) se rozkládá na území Krkono‰ a R˘chor od Novosvûtského sedla na zápa-
dû aÏ po Îacléfiské sedlo na v˘chodû. KRNAP je jedním z nejv˘znaãnûj‰ích chránûn˘ch pfiírodních území u nás a fia-
dí se mezi nejvût‰í parky v Evropû. Na KRNAP navazuje na severu v délce 30 km polsk˘ Karkonoski park narodowy
zaloÏen˘ v roce 1959 na plo‰e více neÏ 55 km2, s nímÏ tvofií nedíln˘ pfiírodní celek.

Krkono‰e jsou sv˘mi pfiírodovûdn˘mi hodnotami jedineãn˘m územím ve stfiední Evropû. V˘znamné postavení
mají i z hlediska lesního a vodního hospodáfiství. Krkono‰e jsou nejvy‰‰ím pohofiím âeské republiky, nejvy‰‰í horou
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je SnûÏka (1602 m n.m.). Území Krkono‰ charakterizují pásma mohutn˘ch horsk˘ch hfiebenÛ, rozsáhlé lesní porosty,
skalnaté srázy, ledovcová údolí, náhorní planiny, ra‰elini‰tû, horské louky, typické geologické útvary, boudy a chalupy,
malebnû roztrou‰ené v horské krajinû a údolích. Rostou zde ãetné vzácné druhy rostlin, z nichÏ mnohé naleznete jen
v Krkono‰ích (endemity). Hlavním ãinitelem, kter˘ ovlivnil dne‰ní sloÏení fauny i flóry, bylo zalednûní. Zachovaly se
zde ãetné zbytky karÛ, morény, trogy.

Neoddûlitelnou souãástí Krkono‰ je vodstvo. Pramení zde nejvût‰í fieka âeské republiky – Labe a fiada drobn˘ch to-
kÛ, místy s nádhern˘mi vodopády. Krkono‰e byly v r. 1978 prohlá‰eny za chránûnou oblast pfiirozené akumulace vod.

Nejcennûj‰í ãásti KRNAP jsou chránûny pfiísnûji v zónách (I.–III.) a ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích, napfi. jako
národní pfiírodní rezervace (NPR), pfiírodní rezervace (PR), národní pfiírodní památka (NPP) a pfiírodní památka
(PP). Nejznámûj‰ími pfiírodními památkami jsou PP Prameny Labe, PP Prameny Úpy a PP R˘chory.

Správa KRNAP vydává ãetné publikace, prÛvodce k nauãn˘m stezkám, ãasopis Krkono‰e a zpravodaj Prunella.
Na R˘chorské boudû provozuje ekologickou v˘chovu a ‰kolu ochrany pfiírody.

Krkono‰sk˘ národní park a související území se pot˘kají s nepfiíznivou ekologickou situací ovlivnûnou zejména
zneãi‰tûn˘m ovzdu‰ím z domácích i zahraniãních zdrojÛ.

Správa Krkono‰ského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
E-mail: postmaster@krnap.cz
tel: 438 285 111
fax: 438 230 95, 438 285 113, 438 285 422

CHKO Broumovsko
V roce 1991 zde Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR zfiídilo Chránûnou krajinnou oblast Broumovsko. Zabírá

410 km2 a zahrnuje severní polovinu náchodského okresu i malou ãást okresu Trutnov. DÛvodem jejího vyhlá‰ení je
ochrana pfiírody, ‰etrné vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ, obnova krajiny i trvale udrÏitelného Ïivota v ní. Jde tu pfiedev‰ím
o nalézání rovnováhy mezi pfiírodou, hospodafiením a osídlením. Chránûné krajinné oblasti by se tak mohly stát mo-
delem pro postupnou obnovu Ïivotního prostfiedí na‰eho státu. CHKO Broumovsko se skládá ze dvou geomorfolo-
gicky a klimaticky odli‰n˘ch celkÛ: Polické vrchoviny a Broumovské kotliny. Oddûluje je hfieben Broumovsk˘ch stûn.
Pfiírodní jedineãností je tu skalní reliéf s typick˘mi tvary, jako jsou skalní mûsta, stolové hory a kuesty. Na jeho vzni-
ku, ale i na utváfiení fiíãní sítû, pÛd, rostlinstva a Ïivoãi‰stva má zásadní v˘znam geologická stavba a v˘voj.

Uzemím CHKO probíhá evropské rozvodí mezi Baltsk˘m a Severním mofiem, zvlá‰tní v˘znam mají podzemní
vody. Polická kfiídová pánev patfií mezi nejvydatnûj‰í a nejkvalitnûj‰í zásobárny pitné vody v âR, a proto je od roku
1981 chránûnou oblastí pfiirozené akumulace vod. Klima Broumovské vrchoviny obklopené vy‰‰ími pohofiími je re-
lativnû drsné. Roãnû tu spadne 700–1000 mm sráÏek. Zvlá‰tností je v˘skyt klimatick˘ch inverzí ve skalních roklích.
PÛvodní smí‰ené pohraniãní lesy byly na vût‰inû plochy pfiemûnûny na smrkové monokultury. Zneãi‰tûní ovzdu‰í pak
v 80. letech zpÛsobilo na klimaticky a pÛdnû extrémních stanovi‰tích po‰kození lesa imisemi. Dnes zabírají lesy
v CHKO tfietinu území. Hlavním budoucím úkolem není roz‰ifiovat jejich plochu, ale zvût‰it podíl listnáãÛ, a tím vrá-
tit lesu rovnováhu a odolnost.Vzácná kvûtena se vyskytuje zejména v suÈov˘ch lesích a na strm˘ch svazích údolí a ku-
est (lilie zlatohlavá), v inverzních polohách v roklích skalních mûst (mléãivec alpsk˘), dal‰í je vázaná na louky a na
mokfiady (vstavaãe). Nejzajímavûj‰í faunou je ptactvo skalních oblastí (v˘r velk ,̆ krahulec obecn ,̆ ãáp ãern˘) i hor-
ská fauna chladn˘ch roklí. Ornitologové ve skalách úspû‰nû vysazují kdysi vzácného sokola stûhovavého. Nejcennûj-
‰ími ãástmi CHKO je ‰est maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území, pfiedstavujících biocentra málo pozmûnûné pfiírody skal-
ních oblastí. Národní pfiírodní rezervace Adr‰pa‰sko-teplické skály a Broumovské stûny, pfiírodní rezervace KfiíÏová
cesta a Osta‰ a pfiírodní památky Borek a Koãiãí skály.

Vût‰inu oblasti tvofií mozaika lesÛ, luk, mokfiadÛ a zemûdûlské pÛdy. Tato kulturní krajina byla od kolonizace
ve 13. století donedávna krajinou harmonickou.AÏ v posledních padesáti letech se rovnováha mezi pfiírodou a ãin-
ností ãlovûka poru‰ila. Vedle star˘ch zátûÏí (zásahy do krajiny, vyvolávající rychl˘ odtok a erozi, nevhodnû umístû-
né sládky ohroÏující kvalitu podzemní vody, nadmûrn˘ podíl smrku na úkor listnáãÛ v lesích) jde pfiedev‰ím o no-
vá rizika (urbanizace volné krajiny, rÛst automobilismu a roz‰ifiování silnic, úpadek podhorského zemûdûlství).
Broumovsko ohroÏuje pfiedev‰ím necitlivá politika vÛãi venkovu, úpadek místního prÛmyslu, vefiejné dopravy
a zemûdûlství.
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Správa CHKO usiluje o dokonãení odborného prÛzkumu území, o rozvoj ‰etrného zemûdûlství, lesnictví, dopra-
vy, odpadového hospodáfiství a prÛmyslu. SnaÏí se zamezit projektÛm devastujícím pfiírodu a krajinu a naopak pfiispût
k její obnovû formou státních krajinotvorn˘ch programÛ (péãe o krajinu, obnova venkova, revitalizace fiíãních systé-
mÛ). Pozornost vûnuje ekonomické osvûtû a vytvofiení moderního státního úfiadu – efektivnû fungujícího a otevfiené-
ho vÛãi obãanÛm.

Adresa správy:
Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
Tel.: +420 491 549 020, +420 491 032
Fax: +420 915 490 34
E-mail: broumov@schkocr.cz

Národní pfiírodní rezervace Adr‰pa‰ské skály
Jsou Národní pfiírodní rezervací v severozápadní ãásti Polické vrchoviny na území CHKO Broumovsko. Jsou cha-

rakteristické sv˘mi mimofiádnû hustû rozmístûn˘mi skalními vûÏemi, roklemi, úzk˘mi prÛchody, skalními stûnami
apod. Pfiírodní síly vymodelovaly v pískovcích nejrÛznûj‰í tvary, jimÏ lidská fantazie pfiifikla romantické názvy jako na-
pfi. Milenci, DÏbán, Starosta a Starostová, Homole cukru apod. Na fiíãce Metuje, jeÏ protéká horní ãástí Vlãí rokle, by-
lo vybudováno malé Adr‰pa‰ské jezírko. Turisté se po nûm nechají pfieváÏet na pramici a obdivují Velk˘ vodopád.
Rozhled na podstatnou ãást Adr‰pa‰sk˘ch skal nám poskytne zfiícenina skalního hradu Adr‰pach na vrcholu Staro-
zámeckého vrchu.

CHKO âesk˘ ráj
Vyhlá‰eno v˘nosem MK âSR ã.j. 70 261/1954.
Celková rozloha je 92 km2.
Zahrnuje 12 maloplo‰nû chránûn˘ch území o rozloze 1101 ha.

âesk˘m rájem byla v druhé polovinû devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou pfiírodní hodnoty umocnû-
ny historick˘mi památkami. âlovûk zdej‰í kraj pfietváfií jiÏ mnoho tisíc let, jeho pÛsobení je v‰ak v relativní rovnová-
ze s pfiírodou.

Chránûná krajinná oblast âesk˘ ráj byla vyhlá‰ena jako první CHKO v na‰í republice v roce 1955 v okresech Se-
mily, Mladá Boleslav a Jiãín.
Jejím posláním je ochrana geomorfologick˘ch hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udrÏení celkové biolo-
gické rozmanitosti. Oblast je tvofiena pfiedev‰ím kvádrov˘mi pískovci, které zde byly uloÏeny v druhohorách na okra-
jích tehdej‰ího mofie. Souãasná podoba skalních útvarÛ je v˘sledkem dlouhotrvajícího pÛsobení sil z nitra Zemû a tr-
valé erozní ãinnosti. Skalní mûsta a vrchy tfietihorního vulkanického pÛvodu jsou základem jedineãnosti území.
K zajímav˘m prvkÛm skalních mûst patfií jeskynû, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarovû
unikátní Trosky se zfiíceninou hradu. Rostlinná a Ïivoãi‰ná fií‰e je zastoupena pfieváÏnû druhy skalních mûst a mokfia-
dÛ a to i pfies velkou rozmanitost pfiírodních stanovi‰È. Druhovou pestrost organismÛ obohacují horské i teplomilné
druhy.

K Va‰í náv‰tûvû doporuãujeme Trosky s pfiekrásn˘m v˘hledem nejen na krajinu âeského ráje, dále Hruboskalské
skalní mûsto, Pfiíhrazské skály, okolí hradu Kosti nebo Podtrosecká údolí. Nejzajímavûj‰í místa oblasti jsou vybavena
informaãními panely.

Adresa správy:
Správa CHKO âesk˘ ráj
Dvofiákova 294
511 01 Turnov
Tel.: +420 481 322 292, +420 481 321 900
Fax: +420 481 321 578
E-mail: ceskyraj@schkocr.cz
URL: http://cesraj.schkocr.cz
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Pfiírodní rezervace Prachovské skály
Prachovské skály jsou nejnav‰tûvovanûj‰ím prostorem v okolí Jiãína. Je to pískovcové skalní mûsto na jiÏním

okraji âeského ráje v zalesnûném terénu, 7 km severo-západnû od Jiãína. Rozlohou je neveliké, ale turisticky a horo-
lezecky bohaté skalními seskupeními s prehistorick˘mi nálezy; je chránûno jako pfiírodní rezervace. âetné rokle, str-
Ïe, úÏlabiny, vyhlídky, osamocené pískovcové vûÏe, jehly i skupinové skalní bloky (soustfiedûné na pomûrnû malém
prostoru jiÏnû od hlavní komunikace) a dal‰í ménû vyhledávané skály (v severní a západní ãásti prostoru) vytváfiejí
z Prachovsk˘ch skal v˘znamn˘ turistick˘ objekt. Nejzajímavûj‰í partie skal jsou snadno pfiístupné po bezpeãn˘ch tu-
risticky znaãen˘ch cestách, a mnoho pfiekrásn˘ch vyhlídek zaji‰Èuje dokonal˘ pfiehled prostoru Prachovsk˘ch skal.
Prachovské skály jsou státní pfiírodní rezervací a takto chránûny jiÏ od roku 1933.

Nejv˘znamnûj‰í a nejrozsáhlej‰í ãástí Prachovsk˘ch skal je tzv. svinská ãást, pfiedstavující turisticky nejnav‰tûvo-
vanûj‰í oblast s hustou sítí znaãen˘ch cest a s fiadou vyhlídek. PÛsobivé pohledy na skalní mûsto umoÏÀují vyhlídky
V‰eteãkova, Míru, âeského ráje a Pechova. Pfied vdûãn˘mi náv‰tûvníky se zvedají desítky vûÏí, vysoké aÏ pfies 40 m,
napfi. ·likova vûÏ, Mnich, Orel, Kapucín a zejména symboly skal – Prachovská jehla s blízkou Prachovskou ãapkou.
Celkem je zde registrováno 239 skalních vûÏí, z toho témûfi polovina ve vlastním Skalním mûstû.

CHKO Orlické hory
Vyhlá‰eno v˘nosem MK âSR ã.j. 6369/1969.
Celková rozloha je 204 km2.
Zahrnuje 19 maloplo‰nû chránûn˘ch území o celkové rozloze 415 ha.

Pozoruhodnû zachoval˘ krajinn˘ celek tvofien˘ hfiebenem Orlick˘ch hor, svahy pfied a za hlavním hfiebenem
a ãásteãnû malebn˘m podhÛfiím. Nejvy‰‰ím vrcholem Orlick˘ch hor je Velká De‰tná se sv˘mi 1115 m, prÛmûrná na-
dmofiská v˘‰ka je 789 m. Hfieben a návûtrné jihozápadní svahy jsou odlesnûné v dÛsledku pÛsobení dálkov˘ch imisí.
Orlickohorskou brázdou protéká fieka Divoká Orlice, tvofiící od Trãkova aÏ po Zemskou bránu státní hranici dlouhou
29 km. Po poãáteãním pomûrnû klidném toku proráÏí boufilivû horsk˘ hfieben a proniká do vnitrozemí v oblasti na-
zvaném Zemská brána. Vytváfií zde hlubokou soutûsku, s obnaÏen˘mi rulov˘mi skalisky, vysok˘mi aÏ 40 metrÛ. Jedi-
neãná pfiírodní scenérie je vyhlá‰ena pfiírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro dal‰í toky Orlick˘ch
hor. Zdobnice, ¤íãka, Bûlá, KnûÏna, Ole‰enka a Zlat˘ potok poru‰ují pfiíkr˘mi údolními svahy zaoblené denudaãní
hfibety a dotváfiejí tak charakteristick˘ ráz krajiny. Prameni‰tû tûchto fiek, leÏící na svazích hlavního hfiebene, dnes
pfiedstavují ostrÛvky nejzachovalej‰ích pfiírodních biotopÛ, které sestupují z hor do podhÛfií lesnat˘mi údolími. V je-
jich závûrech se nachází celá fiada prameni‰È a podmáãen˘ch horsk˘ch luk. SráÏkovû je území nadprÛmûrné. Frag-
menty pÛvodních porostÛ najdeme v národních pfiírodních rezervacích Bukaãka a Trãkov a v pfiírodních rezervacích
SedloÀovsk˘ vrch, Pod Vrchmezím a âern˘ dÛl. Jelení lázeÀ a U Kun‰tátské kaple jsou vrcholová ra‰elini‰tû se zají-
mavou kvûtenou a zvífienou. Osobitá krása této oblasti je dotváfiena zachovalou lidovou architekturou.

Adresa správy:
Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad KnûÏnou
Tel.: +420 494 539 541
Fax: +420 494 539 541
E-mail: orlhory@schkocr.cz

Návrhy na opatfiení
Základní otázkou „pfieÏití“ jakéhokoli ekonomického subjektu, je pochopitelnû dostatek zákazníkÛ, ktefií poÏadují

nabízené sluÏby za úplatu. Jednotlivé správy Národních parkÛ a CHKO, jako rozpoãtové organizace, sice nefie‰í problé-
my ekonomick˘ch subjektÛ, ale musí „vyjít“ s rozpoãtem tak aby byly pokryty v‰echny potfieby ochrany ÎP. Tato pro-
blematika je, stejnû jako v pfiípadû lázeÀství, zcela mimo fie‰ení Programu sniÏování emisí a zlep‰ení kvality ovzdu‰í.

V tûchto programech je snaha analyzovat souãasnou situaci ve v˘‰i emisí i imisní situaci, zda jsou, ãi nikoli dodr-
Ïovány imisní limity. Na tyto otázky odpovídají dostateãnû vypracované mapy imisních koncentrací pro nejdÛleÏitûj-
‰í zneãi‰Èující látky.

Roz‰ífienou, specializovanou ãástí mÛÏe b˘t i v˘poãet podílu zneãi‰Èujících látek od jednotliv˘ch hlavních zdrojÛ zneãi‰-
Èování nebo podílu jednotliv˘ch skupin zdrojÛ REZZO 1–4.Tato ãást nebyla zpracována. Je moÏno ji po dohodû dopracovat.
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Vzhledem k vyhlá‰en˘m oblastem se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji a provedené imisní
studii (Pfiíloha H tohoto dokumentu) je moÏno konstatovat, Ïe na území uveden˘ch Národních parkÛ a území jedno-
tliv˘ch CHKO nejsou imisní limity dlouhodobû pfiekraãovány. V˘jimkou je prozatím je‰tû trvalé pfiekraãování imis-
ního limitu pro ozon. Tento problém je celorepublikov˘ a mÛÏe b˘t úspû‰nû fie‰en jen za pfiedpokladu dal‰ího sníÏe-
ní emisí oxidÛ dusíku a tzv. prekurzorÛ ozonu. Vzhledem k v˘hledu emisní situace, kdy by mûla celková v˘‰e emisí
klesat (v horizontu 2010 pfiedev‰ím SO2 v horizontu 2016 i NOX) lze usuzovat, Ïe bude i nadále imisní situace pfiízni-
vá v pfiípadû, Ïe se neobjeví déletrvající smogové situace, kdy vût‰inou dochází ke zhor‰enému rozptylu zneãi‰Èujících
látek v ovzdu‰í a mÛÏe proto dojít k pfiekraãování imisních limitÛ.

Je známo, Ïe na tato území mají podstatnû vût‰í imisní vliv tzv. dálkové pfienosy, jejichÏ podíl se mÛÏe v následu-
jících letech zvy‰ovat (v souladu s tím, jak budou pfiípadnû klesat emise v âR).

Z jiÏ provedené rozptylové studie, provedené âHMÚ v roce 2002 vypl˘vá v˘znamn˘ vliv na imisní situaci v Or-
lick˘ch horách zdrojÛ Elektrárny Opatovice a âEZ, Elektrárny Chvaletice pro SO2 i NOX, kdy se podíly tûchto zdro-
jÛ pohybují v závislosti na roãním období a ‰kodlivinû v rozmezí 1–9,9 %. PfiiãemÏ dálkov˘ pfienos ze zahraniãních
zdrojÛ pro NOX je 20–47 % a 45–78 % pro SO2 .

Závûr
Není tfieba v souãasnosti pfiijímat Ïádná dal‰í speciální opatfiení, mimo obecnû navrÏená opatfiení v kap. B.1.14.,

které jsou souãasnû uvedeny v pfiehledné tabulce ã. 49.
To v‰ak je‰tû neznamená, Ïe management v˘‰e uveden˘ch Národních parkÛ a CHKO nemÛÏe pfiijmout nûjaká

dal‰í opatfiení, která by fie‰ila urãité, v budoucnosti novû vzniklé, problémy v ochranû ovzdu‰í.

Poznámka:
Dal‰í moÏnou problematickou oblastí jsou pachové látky (viz nav‰tívené obce):
Problematika pachov˘ch látek je o‰etfiena novou právní úpravou na úseku ochrany ovzdu‰í, která vychází ze zá-

kona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, úãinného od 1. ãervna 2002.
Tento zákon v základních ustanoveních hodnotí zneãi‰Èování ovzdu‰í pachov˘mi látkami pfies emisní limit vyjádfien˘

jako poãet pachov˘ch jednotek na jednotku objemu nebo jako poãet ãástic zneãi‰Èujících látek na jednotku objemu.
Pachové látky jsou charakterizovány jako látky nebo jejich smûsi zpÛsobující obtûÏující pachov˘ vjem, kter˘ se vy-

jadfiuje pachov˘m ãíslem, pachovou jednotkou nebo ãichov˘m prahem. Zákon dále zakazuje vná‰ení pachov˘ch látek
ze stacionárních zdrojÛ do ovzdu‰í nad míru zpÛsobující obtûÏování obyvatelstva.

Dal‰í podrobnosti k otázce zneãi‰Èování i zneãi‰tûní ovzdu‰í pachov˘mi látkami jsou obsaÏeny ve vyhlá‰ce MÎP
ã. 356/2002 Sb., kterou se mimo jiné stanoví pfiípustné míry obtûÏování zápachem a intenzity pachÛ. Tento provádûcí
pfiedpis zpfiesÀuje dal‰í pojmy z této oblasti jako pach, intenzita pachu, emisní limit pachov˘ch látek (pachové ãíslo), ev-
ropská pachová jednotka (OEUR), evropská referenãní pachová jednotka, obtûÏování zápachem, pachová koncentra-
ce detekce pachu, ãichov˘ práh, pfiípustná míra obtûÏování zápachem (imisní limit obtûÏování zápachem).

Imisní limit pro obtûÏování zápachem (pfiípustná míra obtûÏování zápachem) je pfiekroãen, pokud je zápach jako
obtûÏující vnímán stanoven˘m procentem náhodnû vybrané populace po urãitou dobu. Pokud se realizuje jednorázo-
vé mûfiení, intenzita pachu nesmí pfiekroãit 3 pachové jednotky.

ÚroveÀ zneãi‰tûní pachov˘mi látkami se zaji‰Èuje kombinací jednorázového olfaktometrického mûfiení, denního
sledování zápachu, krátkodobého vícedenního sledování zápachu nebo dlouhodobého sledování zápachu.

Rozsah zdrojÛ obtûÏování zápachem vãetnû metod zji‰Èování zápachu je stanoven v zákonu ã. 86/2002 Sb.,
o ovzdu‰í, ve smyslu navazujících právních pfiedpisÛ.

¤e‰ení by smûfiovalo pfiedev‰ím na provozovatele zdrojÛ, pro nûÏ je typické buì stálé nebo nepravidelnû periodic-
ké obtûÏování obyvatelstva zápachem, na území Královéhradeckého kraje zejména velkochovy hospodáfiského zvífiec-
tva a drÛbeÏe.

Po provedení navrÏen˘ch opatfiení na sníÏení zátûÏe ovzdu‰í (a následného vlivu na obyvatelstvo) pachov˘mi látka-
mi z vybran˘ch provozÛ a zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í Královéhradeckého kraje by mûlo dojít ke sníÏení obtûÏování zá-
pachem, coÏ by mûlo b˘t potvrzeno stejnou metodou, jaká bude pouÏita pro první stanovení míry obtûÏování zápachem.
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B.5. Program opatfiení a projektÛ pro území Královéhradeckého kraje

Je uveden jako samostatn˘ materiál, kter˘ je organickou souãástí celé fie‰ené problematiky.

B.6. SOUHRN DOPORUâENÍ

B.6.1. OBECNÉ ZÁSADY

PLNùNÍ CÍLÒ STRATEGICK¯CH DOKUMENTÒ
V˘znamnou aktivitou, která aã jejím primárním cílem není sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í, k nû-

mu mÛÏe pfiímo i nepfiímo v˘znamnû pfiispût, je naplÀování cílÛ nûkter˘ch strategick˘ch dokumentÛ. Jedná se
zejména o:
• Státní energetická politika âR,
• Strategie ochrany klimatického systému Zemû v âeské republice,
• Státní program podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ,
• Strategie regionálního rozvoje âeské republiky,
• Spoleãn˘ regionální operaãní program,
• Sektorov˘ operaãní program – Îivotní prostfiedí,
• Sektorov˘ operaãní program – PrÛmysl,
• Sektorov˘ operaãní program – Doprava.

Zásadní v˘znam bude mít realizace hlavního strategického dokumentu kraje – Programu rozvoje Královéhra-
deckého kraje.

PRÁCE S VE¤EJNOSTÍ
Dlouhodob˘m základem pro trvalé zlep‰ování kvality Ïivotního prostfiedí vãetnû zlep‰ování kvality ovzdu‰í je cí-

lená a koncepãní osvûta vefiejnosti, institucí a v˘robních i nev˘robních subjektÛ v oblasti ochrany Ïivotního prostfie-
dí. V této oblasti je pro státní správu a její moÏné partnery pomûrnû velk˘ prostor a existují rezervy ve vyuÏití infor-
maãních a vzdûlávacích nástrojÛ vãetnû integrace moderních pfiístupov˘ch metod a systémÛ komunikace.

Spolupráce s vefiejností na sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi musí b˘t zaloÏena na zpfiístupnûní do-
stateãn˘ch a pfiitom srozumiteln˘ch informací vefiejnosti v tûchto oblastech:
• definici pÛvodce zneãi‰tûní – jednoznaãné vymezení ãinností, kter˘mi bûÏná domácnost mÛÏe ovzdu‰í zneãi‰Èo-

vat,
• definici produkovaného zneãi‰tûní – srozumitelném vysvûtlení jaké zneãi‰Èující látky jsou jednotliv˘mi ãinnostmi

produkovány, jak˘mi mechanizmy pÛsobí a jejich srovnání s ostatními druhy zneãi‰tûní v lokálním mûfiítku,
• definici pfiíjemce zneãi‰tûní – srozumitelné vysvûtlení zdravotních rizik vypl˘vajících ze zneãi‰tûní a pfiesvûdãivé

vymezení pfiíjemcÛ zneãi‰tûní.

Projekt práce s vefiejností by mûl mít dvû úrovnû informací, a to úroveÀ zamûfienou na tu ãást vefiejnosti, která je
k Ïivotnímu prostfiedí a) vnímavá (a obvykle s vy‰‰ím vzdûláním) a b) jednoduch˘mi mediálními nástroji pro tu ãást
vefiejnosti, která tuto citlivost vykazuje v men‰í mífie.
Pro skupinu obyvatel a) navrhujeme:
• vytvofiit a pravidelnû aktualizovat internetovou stánku s popularizovan˘mi odborn˘mi statûmi z oblastí t˘kají-

cích se zneãi‰tûní produkovaném domácnostmi, jeho dÛsledky a moÏnostmi jejich omezení,
• vyuÏít této stránky k vûcnému informování nestrann˘m a dÛvûryhodn˘m subjektem (MÎP, KrÚ) o mediálnû ak-

tuálních kauzách resp. zvefiejnûní objektivních, jinak tûÏko dostupn˘ch informací (v˘sledky monitoringu, nálezy
kontrolních orgánÛ).

Pro skupinu obyvatel b):
• pfiipravit cílenou informaãní kampaÀ na úrovni velkoprostorové reklamy a televizních ‰otÛ, zamûfienou na pre-

zentaci zjednodu‰eného schématu: ãinnost – zneãi‰tûní – pfiíjemce.
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ZÁSADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU KRAJE S ORGÁNY OBCÍ A DAL·ÍMI ORGÁNY VE¤EJNÉ A STÁT-
NÍ SPRÁVY

Zaji‰tûní podmínek pro vyrovnan˘ rozvoj kraje vyÏaduje vytvofiit demokratické mechanismy partnerského pro-
pojení a komunikace mezi krajskou správou a obecními samosprávami, obãany, podnikateli, profesními a zájmov˘mi
obãansk˘mi sdruÏeními. V‰echny tyto sloÏky/orgány budou spoleãnû usilovat o tvorbu a realizaci rozvojov˘ch pro-
gramÛ a projektÛ k dosaÏení spoleãn˘ch cílÛ.

Pfiedpokládá se vyuÏít opakovan˘ch pracovních porad pfiíslu‰n˘ch odborn˘ch pracovníkÛ KrÚ s odborníky na
ochranu ovzdu‰í z odborn˘ch institucí (MÎP, âHMÚ, Zdravotní ústav, âIÎP…) a na druhé stranû pracovníkÛ od-
born˘ch pracovi‰È obcí s roz‰ífienou pÛsobností.

Tato odborná setkávání by se mûla pravidelnû opakovat cca 2x/rok s tím, Ïe zde budou prezentovány zmûny, kte-
ré se staly od minulého setkání v legislativû ochrany ovzdu‰í, aktuality z KrÚ a na druhou stranu i z obcí s roz‰ífienou
pÛsobností. Projednán by mûl b˘t obdobn˘ pfiístup v problematick˘ch otázkách ochrany ovzdu‰í tak, aby byla zá-
kladní informovanost a problémy byly fie‰eny podobn˘m zpÛsobem.

KrÚ je oprávnûn na jednání nechat vypracovat odborné materiály státními i soukrom˘mi institucemi, pozvat ty-
to zpracovatele k prezentacím. Hlavní dÛraz je ale kladen na pfiedávání informací v fiadû MÎP, KrÚ, obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností, ostatní obce (pracovníkÛm z ostatních obcí, vzhledem k jejich poãtu, by pfiedávaly informace pra-
covníci obcí s roz‰ífienou pÛsobností).

DÛleÏité je aktivní sledování dodrÏování plnûní pfiedepsan˘ch emisních limitÛ. Orgán kraje má mít k dispozici
protokoly o autorizovan˘ch mûfieních emisí zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, v nichÏ je schop-
nost zafiízení plnit pfiedepsan˘ emisní limit dokumentována. Jejich poskytování provozovatelem orgánu kraje není
v legislativû v˘slovnû uvedeno, lze je v‰ak poÏadovat jako pfiílohu k Oznámení o poplatcích, které pfiedávají provo-
zovatelé velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdroje orgánu kraje (§ 19 zákona 86/2002).

DÛleÏitou pravomoc dává pracovníkÛm krajsk˘ch úfiadÛ rovnûÏ ustanovení § 46 zákona o ochranû ovzdu‰í,
v nûmÏ je zakotvena povinnost âIÎP „upozorÀovat orgán kraje na nedostatky ve zpÛsobu zji‰Èování emisí zne-
ãi‰Èujících látek podle § 9 odst. 1“. Toto ustanovení nab˘vá v˘znamu zejména u povinnosti provádût mûfiení ne-
standardnû sledovan˘ch ‰kodlivin (napfi. tûÏk˘ch kovÛ a POPs), která jsou pomûrnû finanãnû nároãnûj‰í a provo-
zovatelé z tohoto dÛvodu mohou chtít povinná mûfiení obcházet. To se t˘ká zejména zdrojÛ uveden˘ch v § 17
vyhlá‰ky MÎP ã. 356/2002 Sb. a zdrojÛ, jimÏ bude pfiedepsán k plnûní obecn˘ emisní limit pro nûkteré ze ‰kodli-
vin POPs.

DOBROVOLNÉ ZÁVAZKY
V˘znamnou aktivitou jsou také dobrovolné závazky soukromého sektoru, zejména pak:
• zavádûní systémÛ environmentálního managementu podnikÛ (EMAS, ISO 14 000),
• zavádûní oborov˘ch environmentálních aktivit (napfi. Responsible Care v chemickém prÛmyslu),
• zájem o v˘robu ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ a jejich podpora,
• dobrovolné dohody mezi orgány vefiejné správy a podnikatelsk˘mi subjekty ãi jejich uskupeními.

Dohody orgánu kraje s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a s dal‰ími subjekty
Doporuãení Komise Evropsk˘ch spoleãenství ã. 96/733/EC z 9. prosince 1996 t˘kající se Dohod o Ïivotním pro-

stfiedí provádûjících smûrnice Spoleãenství environmentální dohody doporuãuje a urãuje, jak˘ by mûly mít obsah
a formu. Doporuãení Komise není ov‰em závazné.

Dohody lze uzavfiít nejen ke zlep‰ení stavu emisní a imisní situace, ale téÏ o poskytování informací nad rámec da-
n˘ zákony.

Pfiíprava environmentální dohody vyÏaduje podrobnûj‰í vyjednávání, aby byly odstranûny konfliktní averze a by-
la provedena objektivní anal˘za moÏností (alternativ), jimiÏ by bylo dosaÏeno zam˘‰leného cíle dohody.

Environmentální dohody neomezují pÛsobnost orgánÛ státní správy, ale napomáhají jí nalézt v rámci jejích kom-
petencí alternativní fie‰ení. RovnûÏ v rámci podniku mÛÏe jednání k environmentální dohodû vést k nalezení rÛzn˘ch
alternativních fie‰ení.

Environmentální dohody na úrovni kraje uzavírá s podnikem (nebo podniky) Krajsk˘ úfiad, dohody na úrovni re-
publiky uzavírá Ministerstvo Ïivotního prostfiedí s asociacemi, sdruÏeními nebo jin˘mi profesními organizacemi
a svazy majícími celorepublikovou pÛsobnost.

Environmentální dohody (smlouvy) jsou moderním nástrojem uplatÀovan˘m v ochranû Ïivotního prostfiedí. Lze
jimi dosáhnout zlep‰ení stavu tam, kde právní pfiedpisy sv˘m rozpûtím nestaãí k zavedení urãit˘ch opatfiení.
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V jednání k environmentálním dohodám mÛÏe b˘t uplatnûna celá fiada rÛzn˘ch nástrojÛ, a proto jsou zde ales-
poÀ ve struãném pfiehledu zmínûny.

Pfiedev‰ím je tfieba poznamenat, Ïe vedle termínu „nástroj“ je moÏné (a nûkdy vhodnûj‰í) pouÏít termín „pro-
stfiedek“ (tedy v souvislosti s environmentálními dohodami ve smyslu prostfiedníka), neboÈ v dané oblasti jde pfiede-
v‰ím o urãité zpÛsoby nebo mechanismy pro fiízení tûch postojÛ, chování a jednání, které mohou mít vliv na Ïivotní
prostfiedí. Mezi nástroje (prostfiedky) patfií zejména:
A) nástroje pro sbûr a zpracování informací:

• monitoring Ïivotního prostfiedí
• ekologick˘ audit
• EIA (vyhodnocování dopadu projektu na Ïivotní prostfiedí)
• anal˘zy rizik
• pfiehledy, statistické údaje a jejich interpretace a informace pro vefiejnost

B) regulaãní nástroje:
• zákazy
• zákazy s v˘hradou udûlení povolení
• povinná regulace
• preventivní kontrola

C) komunikaãní nástroje:
• vzdûlávání a osvûta
• poradenství
• úãast obãanÛ na fie‰ení problémÛ
• vyjednávání a zprostfiedkovatelská ãinnost

D plánovací nástroje:
• územní plán
• plán hospodáfiského rozvoje
• plány ochrany pfiírody, tvorby krajiny a lesního hospodáfiství
• vodohospodáfisk˘ plán
• energetická koncepce
• program ochrany ovzdu‰í
• program nakládání s odpady

E) vlastní ekonomické nástroje:
• danû obecné i úãelovû vázané
• poplatky
• sankce
• dotace
• obchodovatelná povolení.

ENERGETIKA
Energetická koncepce klade dÛraz na úspory energie a její lep‰í vyuÏití. V neposlední fiadû se jedná o vyuÏití ob-

noviteln˘ch zdrojÛ energie. V následující tabulce a textu jsou uvedena jednotlivá konkrétní opatfiení, jak se zmûní
spotfieba jednotliv˘ch paliv a jak˘ to bude mít celkov˘ vliv na absolutní v˘‰i emisí pro zaji‰tûní potfiebn˘ch energií na
území Královéhradeckého kraje.
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VyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ na území kraje vyjádfiené v úspofie primárních paliv:

Stávající spalování biomasy 633 TJ/r
v˘roba el. energie v mal˘ch vodních elektrárnách 951 TJ/r
ve vûtrn˘ch elektrárnách 22 TJ/r
celkem 1606 TJ/r

Navrhované spalování biomasy 1200 TJ/r
aplikace tepeln˘ch ãerpadel 470 TJ/r
v˘roba el. energie v elektrárnû se spalováním biomasy 870 TJ/r
(EKEZ, Hradec Králové, 70 000 MWh/r)
celkem 2540 TJ/r

CELKEM tj. 11,5% 4146 TJ/r

Oproti klasick˘m zdrojÛm vznikají v men‰í mífie pfii vyuÏívání OZE ‰kodlivé emise (zejména oxidÛ síry a dusíku,
zpÛsobující mimo jiné tzv. „kyselé de‰tû“) a hlavnû oxid uhliãit ,̆ kter˘ je spojován s tzv. skleníkov˘m efektem a hro-
zícími globálními klimatick˘mi zmûnami.

OZE mají oproti klasick˘m zdrojÛm energie i své nev˘hody, které vypl˘vají pfiímo z jejich podstaty – energie, kte-
rou zachycují, má obvykle malou plo‰nou nebo prostorovou hustotu, a proto zafiízení s kapacitou, srovnatelnou se
zdrojem klasick˘m, je mnohem vût‰í, technologicky nároãnûj‰í, a z hlediska poãáteãní investice i draÏ‰í. Navíc je ener-
gie, dodávaná OZE, v nûkter˘ch pfiípadech ãasovû promûnnou veliãinou, závislou na pfiírodních podmínkách (slu-
neãní svit, vítr) a je nutné ji akumulovat ãi kombinovat s dodávkou z klasick˘ch zdrojÛ. Právû ekonomická efektiv-
nost a konkurenceschopnost s klasick˘mi zdroji z hlediska ceny energie, vyrobené z obnoviteln˘ch zdrojÛ je zatím
hlavní pfiekáÏkou, bránící jejich ‰ir‰ímu vyuÏívání.

V souãasné dobû se v‰ak situace velice dynamicky mûní, nejen z hlediska dostupn˘ch technologií, ale i z hlediska
dostupnosti státní podpory a vhodn˘ch zdrojÛ financování projektÛ vyuÏití OZE. DÛleÏité je také postupné odstra-
Àování deformací v cenách energií z klasick˘ch zdrojÛ, coÏ vede ke zlep‰ování podmínek a ekonomiky vyuÏívání
OZE. Proto bychom pfii pfiípadn˘ch úvahách a ekonomick˘ch rozvahách t˘kajících se investic do tûchto zdrojÛ mûli
poãítat i s pravdûpodobn˘m v˘vojem v této oblasti. Ceny energie z OZE totiÏ neporostou zdaleka tak rychle jako ce-
ny energie z klasick˘ch zdrojÛ (v nûkter˘ch pfiípadech mohou naopak se zlep‰ujícími a zlevÀujícími se technologiemi
klesat.). Z dlouhodobého pohledu tedy mÛÏe b˘t v˘hodná i investice, která je z pohledu souãasného nenávratná ne-
bo je návratná za del‰í ãas.
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Spalování biomasy (produkty lesního a zemûdûlského hospodáfiství, odpad dfievozpracujícího prÛmyslu apod.) je
tfieba v rámci podpory obnoviteln˘ch zdrojÛ energie uplatÀovat se znalostí vlastností spalovacího zafiízení a s vyuÏi-
tím odpovídajících odluãovacích zafiízení. U rekonstruovan˘ch nebo nov˘ch zafiízení pro spalování biomasy (zejmé-
na u stfiednû velk˘ch zdrojÛ) je tfieba provést mûfiení emisí zohledÀující fluktuace spalovacího procesu (druh a ho-
mogenita paliva, obsah vody v palivu, dávkování paliva do kotle apod.), a to vãetnû mûfiení emisí persistentních
organick˘ch polutantÛ (POPs), které mohou b˘t v˘znamné.

DOPRAVA
Urychlit územní pfiípravu pro modernizaci a realizaci nov˘ch úsekÛ a tras silniãní sítû (pfiedev‰ím v˘stavba dál-

nice D11 a rychlostních silnic, úpravy silnic I. tfiídy, vyvedení tranzitní dopravy mimo sídla, plynulost dopravy, do-
pravní regulace) s cílem sníÏení emisního zatíÏení území.

Vût‰ina venkovsk˘ch obyvatel není závislá na pÛdû (zemûdûlství) jako prostfiedku obÏivy, ale dojíÏdí za prací
a sluÏbami (vzdûlávací, zdravotnické, sociální, kulturní, ale i nákup a zásobování) do mûstsk˘ch center. Diverzifikace
ekonomiky ve venkovském prostoru a kvalitní (tzn. ãetná a ãasovû dostupná), cenovû pfiimûfiená osobní pfieprava je
prioritní potfiebou kraje.

POÎADAVKY A LHÒTY K DOSAÎENÍ CÍLE PROGRAMU
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Pro stanovení poÏadavkÛ, lhÛt a postupn˘ch cílÛ programu je vhodné aplikovat znám˘ a osvûdãen˘ zpÛsob neu-
stálého zlep‰ování, kontroly a vytváfiení zpûtn˘ch vazeb tak, jak je to obvyklé v budovan˘ch environmentálních systé-
mech fiízení, napfi. odpovûdné podnikání v chemii (Responsible Care), systém environmentálního managementu za-
vedením norem fiady ISO 14000 (EMS) nebo splnûní poÏadavkÛ EHS 1836/93 (EMAS). Koneãné cíle a hodnoty
programu, splnûné v roce 2010 budou vstupními údaji pro obdobné programy na dal‰í desetiletí.

Termíny kontrol plnûní programu budou vycházet z moÏnosti získání aktuálních dat z emisních bilancí a vyhod-
nocení imisních limitÛ pro stanovené látky. Pfiedpokládá se, Ïe vyhodnocování probûhne jedenkrát v roce (v pfiípadû,
Ïe se nezmûní legislativní rámec).

Vzhledem k tomu, Ïe hlavním cílem a smyslem programu je pfiedev‰ím dosaÏení emisních stropÛ pro stanovené
zneãi‰Èující látky a dále dosaÏení poÏadovan˘ch hodnot imisních limitÛ pro stanovené látky, jsou hlavní indikátory na-
vrÏeny následovnû:

Emisní indikátory:
• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí oxidu sifiiãitého,
• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí oxidÛ dusíku,
• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí amoniaku,
• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí tûkav˘ch organick˘ch látek.
Poznámka: Nesmí se zmûnit metodika provádûní emisních bilancí.

Imisní indikátory:
• meziroãní zmûna v˘mûry oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í;
• meziroãní zmûna koncentrací zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch není indikováno pfiekraãování imisních limitÛ.

Poznámka: Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro
zdraví obyvatelstva, stejnû jako pro ekosystémy lze navrÏené indikátory pouÏít pfiímo. Opût se nesmí zmûnit metodika
provádûní vyhodnocování imisních koncentrací.

PSE KHk není uzavfien˘ materiál. Jeho kontrola a hodnocení plnûní jeho opatfiení a závûrÛ by mûla probíhat cca
1x/rok nebo podle aktuální potfieby Krajského úfiadu. Opût ale platí, Ïe hodnoty národních emisních stropÛ pro rok
2010 jsou pro âeskou republiku nepfiekroãitelné, nemûly by tudíÏ b˘t pfiekroãeny novû navrÏené doporuãené emisní
stropy.

Vhodnou formou vyhodnocení se jeví vypracování situaãní zprávy za pfiedchozí rok z dat emisních bilancí a vy-
hodnocení imisních koncentrací jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek, pfiípadnû vyhodnocení pfiekraãování imisních limi-
tÛ (vãetnû meze tolerance) pro pfiíslu‰n˘ rok.

Mimo pfiedpokládan˘ch fiádn˘ch aktualizací lze pfiípadnû provést i mimofiádnou aktualizaci Programu a to v pfií-
padû, Ïe:
• dojde ke zmûnû legislativy âR v závislosti na zmûnách v legislativû EU;
• dojde k mimofiádnému dlouhodobému zhor‰ení kvality ovzdu‰í;
• trend tfií po sobû jdoucích vyhodnocení Programu ukáÏe na jednoznaãnû zhor‰ující se trend ve v˘voji jednoho ne-

bo více indikátorÛ;
• objeví se nûjak˘ nov ,̆ nepfiedvídan˘ nebo nepfiedpokládan˘ problém.

ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í
V˘robu elektfiiny v elektrárnû âEZ Pofiíãí sníÏit a její v˘kon pfiizpÛsobit potfiebám centrálního zásobování tep-

lem.
Pfii pfiípadné lokalizaci nov˘ch a pfiedev‰ím pfii modernizaci stávajících velk˘ch v˘topen podporovat zavedení

soubûÏné v˘roby elektfiiny a tepla s cílem optimalizace vyuÏití paliv pfii daném emisním zatíÏení území.
Odstavování nevyhovujících energetick˘ch (zastaral˘ch) zdrojÛ;
Podporovat a preferovat zavádûní technologií ménû zatûÏujících ovzdu‰í, pfiedev‰ím v územích se zhor‰en˘mi

rozptylov˘mi podmínkami a soustfiedûnou bytovou zástavbou.
Pfii umísÈování staveb s vlivem provozu na ovzdu‰í preferovat území s vhodn˘mi rozptylov˘mi podmínkami.
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B.6.2. EMISNÍ STRÁNKA

OXIDY DUSÍKU
Vlastní pokles by v tomto pfiípadû musela „zajistit“ opût sníÏená spotfieba hnûdého uhlí pro potfieby energetiky

a dále pfiedev‰ím skupina mobilních zdrojÛ. To bude záviset pfiedev‰ím na naplÀování jednotliv˘ch opatfiení uvede-
n˘ch v kap B.1.14., kap. Nápravná opatfiení u mobilních zdrojÛ.

TùÎKÉ KOVY
NárÛstu emisí tûÏk˘ch kovÛ (ale rovnûÏ tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a persistentních organick˘ch polutant) z ma-

l˘ch zdrojÛ bude tfieba vûnovat velkou pozornost, protoÏe pfies v˘raznou plynofikaci mûst a obcí, dochází zejména
u rodinn˘ch domkÛ pfiechod na tuhá paliva. Je to logick˘ dÛsledek cenov˘ch relací, kdy investice do kotle pro vytá-
pûní je pro kotle na tuhá paliva, plynná paliva a na elektrick˘ proud pfiibliÏnû stejná, av‰ak náklady na palivo jsou
v roãním prÛmûru u tuh˘ch paliv podstatnû niÏ‰í, pfii spalování dfieva dokonce tfietinové proti nákladÛm na vytápûní
plynem nebo elektfiinou.

Emisím rtuti bude tfieba vûnovat zv˘‰enou pozornost u zdrojÛ velk˘ch a stfiedních, neboÈ stávající metodika emis-
ních mûfiení neumoÏÀuje postihnout v‰echny formy rtuti, takÏe do emisní bilance vstupují data nepokr˘vající celko-
v˘ objem emitované rtuti.

V souvislosti s reorganizací hygienické sluÏby, zfiízením Zdravotního ústavu Pardubického kraje, a s nov˘m pro-
jektem SIS âHMÚ, bude vhodné na krajské úrovni projednat podrobnûji systém mûfiení tûÏk˘ch kovÛ, kter˘ by plnil
potfieby Pardubického krajského programu sniÏování emisí a kvality ovzdu‰í. Pfiitom bude rovnûÏ úãelné projednat
vzájemnou informovanost o mûfien˘ch hodnotách a o umístûní mûfiicích míst se sousedícím Královéhradeck˘m kra-
jem.

NÁVRH ÚPRAVY DATABÁZE REZZO
REZZO 1 + 2
Doplnit:
• evidence stanoven˘ch obecn˘ch EL (pfiinejmen‰ím pro ‰kodliviny uvedené v NV 350);
• v‰echna mûfiení pro vybrané ‰kodliviny uvedené v NV 350 (pouze pro VZ a ZVZ);
• evidence plnûní plánu sníÏen emisí apod.;
• údaje o v˘robû elektr. energie (pro vyuÏití v energ. koncepcích a prognózách);
• údaje o prognóze v˘voje (ãíselník se specifikací rÛzn˘ch smûrÛ rozvoje k r. 2010?).

Upravit:
• kategorizaci zdrojÛ (nastavení spoleãné hranice pro zafiazení technologick˘ch a spalovacích zdrojÛ do kategorie

podle emise dosahované pfii úrovni koncentrace na hodnotû emisního limitu a následné pfiekategorizování zdro-
jÛ leÏících mimo tyto hranice);

• seznam zneãi‰Èujících látek (upravit skupiny tûkav˘ch organick˘ch látek a skupiny tûÏk˘ch kovÛ);
• seznam druhÛ paliv (doplnit biomasu, pfiípadnû její jemnûj‰í dûlení);
• ãíslování provozoven a jednotliv˘ch ãástí provozoven v hierarchii: zafiízení, technologick˘ úsek, provozní celek,

zdroj.

REZZO 3
Doplnit:
• sbûr (nebo odhad) údajÛ o MZ neslouÏících k vytápûní bytÛ (vytápûní budov, emise TZL a VOC);
• územní disagregace emisí ve vybran˘ch vût‰ích mûstech.

REZZO 4
Ovûfiit a doplnit:
• porovnání pouÏívané metodiky s metodikou V·CHT (srovnání pouÏívan˘ch emisních faktorÛ pro ‰kodliviny

uvedené v NV 350);
• územní disagregace emisí ze silniãní dopravy podle v˘sledkÛ Sãítání vozidel;
• územní disagregace emisí z ostatní dopravy.
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Obecnû je vhodné:
• nastavit kontrolní mechanismy pro odstranûní informaãních nedostatkÛ, vãasné pfiedávání dat od provozovatelÛ

zdrojÛ ke zpracování a potom dále k uÏivatelÛm,
• doplÀovat v˘poãty pro nestandardnû sledované ‰kodliviny (TK, POPs, PM10, PM2,5, individ. VOC (chlorované,

karcinogenní). Nestandardnû sledované ‰kodliviny jsou obãas jednorázovû monitorovány, pokud by se v˘sledky
tohoto monitoringu shrnovaly v databázi REZZO, vznikaly by postupnû emisní faktory, které by se stále s pfiib˘-
vajícími daty aktualizovaly a jemnûji ãlenily a byly by pouÏitelné pro v˘poãet emisní bilance tûchto ‰kodlivin. Na
toto chybí mechanismus, coÏ je pfii cenû pofiízení emisních dat tûchto ‰kodlivin velmi velká ‰koda (jistû v milio-
nech Kã roãnû).

POPIS OPAT¤ENÍ ZLEP·ENÍ OVZDU·Í ZAMY·LEN¯CH V DLOUHODOBÉM HORIZONTU
Dlouhodob˘m horizontem (v tomto pfiípadû velmi v˘znamn˘m) je energetická koncepce Královédvorského kra-

je, jejíÏ zájmov˘ horizont sahá k roku 2015. Tato koncepce oãekává pfiijetím a podporou navrÏen˘ch opatfiení sníÏení
emisí zneãi‰Èujících látek souãasnû se sníÏením emisí látek zpÛsobujících globální oteplování (zejména CO2), coÏ je
dáno pfiedev‰ím úsporou potfiebného paliva a po provedení úsporn˘ch nápravn˘ch opatfieních, navrÏen˘ch energe-
tickou koncepcí).

V tuto dobu by jiÏ mûly b˘t omezeny (k 1. 1. 2016) nejvût‰í zdroje emisí v sousedním Pardubickém kraji – âEZ,
Elektrárna Chvaletice a Elektrárny Opatovice i dal‰ích v˘znamn˘ch zdrojÛ emisí oxidÛ dusíku v âR.

Souãasnû se oãekává dal‰í postup v technickém fie‰ení dopravy. JiÏ se nepfiedpokládá pouÏívání vozového parku
vyrobeného pfied rokem 1990 (prÛmûrné stáfií motorov˘ch vozidel je v âR cca 15 let).

B.6.3. IMISNÍ STRÁNKA

OBLASTI SE ZHOR·ENOU KVALITOU OVZDU·Í
Podle aktualizace hodnocení kvality ovzdu‰í, provádûné do 9. mûsíce kaÏdého následujícího roku a zvefiejnûné

MÎP, bude docházet i k upfiesÀování hranic „oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í“. Zde pak bude nezbytné zpraco-
vat nov˘ program zlep‰ení kvality ovzdu‰í pro pfiíslu‰ná místa.

PROJEKT SIS NA ÚZEMÍ âR
Je vycházeno z pfiedpokladu, Ïe navrÏená SIS jednotnû provozovaná povûfienou organizací je základním ãlánkem

sledování kvality ovzdu‰í v âR. V pfiípadû potfieby mÛÏe b˘t tato základní ãást státní monitorovací sítû monitoringu
kvality ovzdu‰í vhodnû doplÀována úãelov˘mi sítûmi jin˘ch organizací, nebo stanicemi provozovan˘mi na úrovni niÏ-
‰ích ãlánkÛ státní správy (krajÛ a vybran˘ch obcí).

FINANCOVÁNÍ Mù¤ENÍ IMISNÍCH KONCENTRACÍ
Rozpoãet KrÚ se bude podílet financováním ze svého rozpoãtu zejména v následujících oblastech:

• Mûfiení imisních koncentrací zneãi‰Èujících látek nad rozsah státního imisního monitoringu (zejména POPs, TK);
moÏno nárokovat u Zdravotního ústavu, âHMÚ (mobilní mûfiící stanice), pfiípadnû u dal‰ích právních subjektÛ,
které budou vlastnit patfiiãné oprávnûní.

• Mûfiení provádûné v pfiípadû akutního zhor‰ení imisní situace (smogová situace).

TùÎKÉ KOVY
V souvislosti s reorganizací hygienické sluÏby, zfiízením Zdravotního ústavu Královéhradeckého kraje, a s nov˘m

projektem SIS âHMÚ, bude vhodné na krajské úrovni projednat podrobnûji systém mûfiení tûÏk˘ch kovÛ, kter˘ by
plnil potfieby Královéhradeckého krajského programu sniÏování emisí a kvality ovzdu‰í. Pfiitom bude rovnûÏ úãelné
projednat vzájemnou informovanost o mûfien˘ch hodnotách a o umístûní mûfiicích míst se sousedícím Pardubick˘m
krajem.

a základû provedeného zhodnocení imisí tûÏk˘ch kovÛ se doporuãuje v Královéhradeckém kraji systematick˘m
mûfiením sledovat ve mûstech Hradec Králové, Trutnov, Jiãín a také Náchod a Rychnov nad KnûÏnou imisní kon-
centrace tûÏk˘ch kovÛ – zejména niklu, arsenu a kadmia, v budoucnosti i olova a rtuti do doby vstupu nov˘ch imis-
ních limitÛ v platnost.
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Seznam pouÏit˘ch zkratek

AIM Automatick˘ imisní monitoring
ALME SdruÏení autorizovan˘ch mûfiících skupin
AOT40 Accumulated exposure Over a Treshold of 40 ppb (expoziãní index pro ozon)
BaP benzo(a)pyren
BAT Best Available Technology (nejlep‰í dostupná technologie)
CAFE Clean Air for Europe (âisté ovzdu‰í pro Evropu)
CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (Úmluva o dálkovém zneãi‰Èování

ovzdu‰í pfiecházejícím hranice státÛ)
CxHy obecné oznaãení pro uhlovodíky
âEA âeská ekologická asociace
âHMÚ âesk˘ hydrometerologick˘ ústav
âIZP âeská inspekce Ïivotního prostfiedí
âIÎP OI HK âeská inspekce Ïivotního prostfiedí oblastní inspektorát Hradec Králové
âOV âistiãka odpadních vod
âSÚ âesk˘ statistick˘ úfiad
âR âeská republika
ECU mûna státu Evropské unie
EHK OSN Evropská hospodáfiská komise organizace spojen˘ch národÛ
EIA Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí)
EK Evropská komise
EL emisní limit
EMAS Eco-Management and Audit Scheme (Systém fiízení podniku a auditÛ z hlediska ochrany

Ïivotního prostfiedí)
EMS Environmental Management Systems (Environmentální manaÏerské systémy)
E·V Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek
EU Evropská unie
EVVO environmentální vzdûlání a osvûta
HDP Hrub˘ domácí produkt
HS Hygienická stanice
CHKO Chránûná krajinná oblast
CHOPAV Chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod
CHUVE Chránûná území z hlediska limitÛ pro ochranu vegetace a ekosystémÛ
Ihr PrÛmûrná roãní koncentrace
IL imisní limit
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování zneãi‰tûní)
ISKO Informaãní systém kvality ovzdu‰í
ISO Mezinárodní normy pro systémy fiízení jakosti vydávané mezinárodní organizací pro normy
KrÚ Krajsk˘ úfiad
LTO lehké topné oleje
MDS Ministerstvo dopravy a spojÛ
MHD Mûstská hromadná doprava
MIM Manuální imisní monitoring
MPO Ministerstvo prÛmyslu a obchodu
MSK Moravskoslezsk˘ kraj
MZ Malé zdroje
MÎP âR Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeské republiky
NMVOC NonMethan Volatile Organic Compound (nemetanické tûkavé organické látky)
NP Národní park
NPP Národní pfiírodní památka
NPR Národní pfiírodní rezervace
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NUTS 2
(Severov˘chod) územní statistická jednotka zahrnující Královéhradeck ,̆ Pardubick˘ a Libereck˘ kraj
NV Nafiízení vlády
OHS Okresní hygienická stanice
ORP Obce s roz‰ífienou pÛsobností
OZE Obnovitelné zdroje energie
PAHs, PAU, PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (polycyklické aromatické uhlovodíky)
PB propanbutan
PCB PolyChlorované Bifenyly
PCDD/F PolyChlorované DibenzoDioxiny a dibenzoFurany
PM10 suspendované ãástice do velikosti 10 mm
PM2,5 suspendované ãástice do velikosti 2,5 mm
POPs Perzistentní Organické Polutanty
PP Pfiírodní památka
PR Pfiírodní rezervace
PSE KHk Program sniÏování emisí Královéhradeckého kraje
QA/QC Quality Assurance/Quality Control (zaji‰tûní/fiízení kvality)
REZZO Registr zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
¤SD ¤editelství silnic a dálnic
¤V ¤ídící v˘bor
SIS Státní imisní síÈ
SFÎP Státní fond Ïivotního prostfiedí
SPM Suspended Particulate Matters (suspendované ãástice)
SPÎP Státní politika Ïivotního prostfiedí
TK tûÏké kovy
TKO tuh˘ komunální odpad
TL tuhé látky
TOC Total Organic Carbon (celkov˘ organick˘ uhlík)
TSP Total Suspended Particulate (celkové suspendované ãástice)
TTO tûÏké topné oleje
TZL tuhé zneãi‰Èující látky
ÚEK Územní energetická koncepce
ÚSES Územní systém ekologické stability
VOC Volatile Organic Compound (tûkavé organické látky)
V·CHT Vysoká ‰kola chemicko-technologická
VÚRV V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby
VÚSC Vy‰‰í územní sídelní celek
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Seznam znaãek prvkÛ, chemick˘ch vzorcÛ

As arzen
Cd kadmium
CH4 metan
CO oxid uhelnat˘
CO2 oxid uhliãit˘
Cr chrom
Cu mûì
Hg rtuÈ
Mn mangan
NH3 amoniak
Ni nikl
NOX oxidy dusíku
N2O oxid dusn˘ (rajsk˘ plyn)
NO2 oxid dusiãit˘
NO oxid dusnat˘
Pb olovo
Se selen
SO2 oxid sifiiãit˘
O3 ozon
Zn zinek



Strana 567 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

P¤ÍLOHA  A

ANAL̄ ZA SOUâASNÉHO STAVU EMISNÍ INVENTURY HLAVNÍCH ZNEâI·ËUJÍCÍCH LÁTEK

1.  Evidence stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování

1.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ VE VZTAHU K EVIDENCI ZDROJÒ 
ZNEâI·ËOVÁNÍ

– zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í)
§ 9 zji‰Èování zneãi‰Èujících látek
§ 11 povinnosti provozovatelÛ zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních stacionárních zdrojÛ
§ 12 povinnosti provozovatelÛ mal˘ch stacionárních zdrojÛ
§ 13 evidence zdrojÛ zneãi‰Èování a vyhodnocování kvality ovzdu‰í

– vyhlá‰ka MÎP ã. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneãi‰Èujících látek, obecné emisní limity, zpÛsob pfiedá-
vání zpráv a informací, zji‰Èování mnoÏství vypou‰tûn˘ch zneãi‰Èujících látek, tmavosti koufie, pfiípustné míry ob-
tûÏování zápachem a intenzity pachÛ, podmínky autorizace osob, poÏadavky na vedení provozní evidence zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í a podmínky jejich uplatÀování
§ 22 provozní evidence a poskytování údajÛ
§ 26 registr spaloven odpadÛ
§ 27 registr zdrojÛ pouÏívajících rozpou‰tûdla
§ 29 evidence zdrojÛ s uplatnûn˘m plánem sníÏení emisí
§ 30 evidence zdrojÛ s uplatnûn˘m plánem zavedení správné zemûdûlské praxe
§ 31 evidence mal˘ch zdrojÛ

– zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování zneãi‰Èování, o integrovaném registru zneãi‰Èování
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované prevenci) – s úãinností od 1. ledna 2003)
§ 21 zfiízení integrovaného registru zneãi‰Èování.

1.2. DATOVÁ ZÁKLADNA ROâNÍHO ZPRACOVÁNÍ EMISÍ

Podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í) se
zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í ãlení na zdroje stacionární a mobilní. Zdroje stacionární jsou dále ãlenûny podle tepel-
ného v˘konu, míry vlivu technologického procesu na ovzdu‰í nebo rozsahu zneãi‰Èování.

Zdroje emitující do ovzdu‰í zneãi‰Èující látky, jsou celostátnû sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojÛ zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO), coÏ je informaãní systém emisních, technick˘ch, provozních a organizaãních údajÛ
o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Stacionární zdroje jsou zahrnuty v dílãích souborech REZZO 1–3, mobilní zdroje jsou zaãlenûny v dílãím soubo-
ru REZZO 4.

Pfiehled kategorií zdrojÛ, jejich základních charakteristik a odpovídajících souborÛ REZZO je uveden v násle-
dující tabulce ã. 1.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 568

Tabulka ã. 1 Pfiehled kategorií zdrojÛ REZZO

Pro úãely inventarizace emisí byly âHMÚ Praha prostfiednictvím firmy EKOTOXA Opava s.r.o. pfievzaty dato-
vé soubory REZZO 1–4 pro Královéhradeck˘ kraj. Pfiehled pfievzat˘ch datov˘ch souborÛ je uveden v následující
tabulce ã. 2.

Tabulka ã. 2 Pfiehled pfievzat˘ch datov˘ch souborÛ

Vyplnûné pole tabulky znamená, Ïe data pro dan˘ rok a „REZZO“ jsou k dispozici. Text v poli tabulky je buì
název souboru (Excel, „DBF“) nebo název adresáfie obsahující tabulky typu „DBF“.

Databázové tabulky REZZO II jsou rozdûleny do tfií skupin. Hvûzdiãky v názvu jsou nahrazeny písmeny „PA“
pro palivo, „SP“ pro spalovací zdroje a „TG“ pro technologie.
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Z hlediska absolutního mnoÏství zneãi‰Èujících látek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í, pfiíspûvek zdrojÛ evidovan˘ch
v REZZO 1 rok od roku klesá. U vût‰iny sledovan˘ch látek pfiestávají b˘t zdroje REZZO 1 pro dané území domi-
nantní a rozhodující podíl na celkové emisi mají zdroje REZZO 3 a 4.

Souãasná struktura a systém fiazení údajÛ v informaãním systému REZZO 1 vyhovuje poÏadavkÛm na bilanco-
vání emisí i v‰em mezinárodním systémÛm inventarizace emisí, aÈ se jedná napfiíklad o EMEP, CORINAIR, jednot-
livé protokoly LRTAP, neboÈ potfiebné tfiídící znaky byly do systému v roce 2000 zavedeny. Na druhou stranu, proto-
Ïe systém REZZO 1 dosud neshromaÏìoval údaje o mûfiení emisí, nebylo moÏno na úrovni centra získat informace
o plnûní emisních limitÛ.

1.3. NÁVRH NA AKTUALIZACI SYSTÉMU REZZO

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce ã. 2 vypl˘vá, Ïe pouze za rok 2000 jsou k dispozici kompletní data REZZO 1 aÏ 4
pro Královéhradeck˘ kraj. Vzhledem k nov˘m formuláfiÛm provozní evidence REZZO 1 a ke zmûnám ve vyplÀová-
ní jednotliv˘ch listÛ od roku 2000, je vypovídací hodnota tûchto údajÛ niÏ‰í neÏ v pfiedchozích letech.

Pfiedpokládáme, Ïe data REZZO 4 pro roky 1997 aÏ 1999 nejsou pro Královéhradeck˘ kraj k dispozici, proto na-
vrhujeme doplnit zdrojová data o údaje REZZO 1 aÏ 4 z roku 2001, které by mûly b˘t od konce roku 2002 k dispozi-
ci. Zdroje zaãlenûné v souboru REZZO 4 se podílejí na celkové emisi sledovan˘ch látek velmi v˘znamnou mûrou,
bez moÏnosti porovnání meziroãních zmûn nebo alespoÀ jedné meziroãní zmûny, nelze souãasn˘ stav extrapolovat
jako v˘hled pro dal‰í roky.
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2.  Inventarizace emisí

2.1. BILANCOVÁNÍ EMISÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA OBDOBÍ 1994–2000

Tabulka ã. 3 Pfiehled emisí ze zdrojÛ zafiazen˘ch do REZZO 1 aÏ 4 na území Královéhradeckého kraje
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Jak je patrné z tabulky ã. 3, kompletní údaje o emisích ze stacionárních i mobilních zdrojÛ se podafiilo získat pouze za
rok 2000.
REZZO 1 údaje jsou kompletní v období 1995–2000, za rok 1994 chybí údaj o emisích amoniaku ze v‰ech okresÛ,

údaje o emisích amoniaku chybí:
– za rok 1995–1999 z okresu Trutnov
– za rok 1995 z okresu Hradec Králové.

REZZO 2 údaje jsou kompletní v období 1997–2000 a za rok 1995, údaje za rok 1996 a 1994 chybí,
údaje o emisích amoniaku chybí:
– za rok 1999 z okresu Náchod.

REZZO 3 údaje jsou kompletní v období 1996–2000, údaje za rok 1994 a 1995 chybí,
REZZO 4 údaje jsou kompletní pouze za rok 2000, za pfiedchozí období nejsou k dispozici.

Z dÛvodu nekonzistentnosti dat v jednotliv˘ch letech nelze provést srovnání v˘voje celkov˘ch emisí (REZZO 1 aÏ 4).

PouÏité zkratky:
REZZO registr emisních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
TZL tuhé zneãi‰Èující látky (tuhé emise)
SO2 oxid sifiiãit˘
NOx oxidy dusíku
CO oxid uhelnat˘
VOC tûkavé organické slouãeniny
NH3 amoniak
HK okres Hradec Králové
JC okres Jiãín
NA okres Náchod
RK okres Rychnov nad KnûÏnou
TU okres Trutnov

Graf ã. 1 – V˘voj roãních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4

aÏ
aÏ



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 572

Graf ã. 2 – V˘voj roãních emisí oxidu sifiiãitého ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4

aÏ
aÏ

Graf ã. 3 – V˘voj roãních emisí oxidÛ dusíku ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4

aÏ
aÏ
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Graf ã. 4 – V˘voj roãních emisí oxidu uhelnatého ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4

aÏ

aÏ

Graf ã. 5 – V˘voj roãních emisí VOC ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4

aÏ
aÏ
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Graf ã. 6 – V˘voj roãních emisí amoniaku ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4

aÏ
aÏ
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Tabulka ã. 4 Pfiehled emisí ze zdrojÛ zafiazen˘ch do REZZO 1 na území Královéhradeckého kraje

V˘‰e uvedená tabulka a níÏe uvedené grafy podávají informaci o rozloÏení emisní zátûÏe ze stacionárních zdrojÛ za-
fiazen˘ch do REZZO 1 na území stávajících okresÛ Královéhradeckého kraje. Zjednodu‰enû se dá fiíci, Ïe poskytuje in-
formaci o rozloÏení v˘znamn˘ch emisních zdrojÛ v rámci kraje a trend sniÏování emisí ve sledovaném ãasovém období.
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Graf ã. 7 – V˘voj roãních emisí TZL ze stacionárních zdrojÛ REZZO 1

Graf ã. 8 – V˘voj roãních emisí oxidu sifiiãitého ze stacionárních zdrojÛ REZZO 1

Trutnov

Náchod
Jiãín

Rychnov n. K.
Hradec Králové

Trutnov

Jiãín

Hradec Králové



Strana 577 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Graf ã. 9 – V˘voj roãních emisí oxidÛ dusíku ze stacionárních zdrojÛ REZZO 1

Trutnov

Náchod
Jiãín

Rychnov n. K.
Hradec Králové

Graf ã. 10 – V˘voj roãních emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojÛ REZZO 1

Trutnov

Náchod
Jiãín

Rychnov n. K.
Hradec Králové
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Graf ã. 11 – V˘voj roãních emisí VOC ze stacionárních zdrojÛ REZZO 1

Graf ã. 12 – V˘voj roãních emisí amoniaku ze stacionárních zdrojÛ REZZO 1
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Tabulka ã. 5 Pfiehled emisí ze zdrojÛ zafiazen˘ch do REZZO 2 na území Královéhradeckého kraje

V˘‰e uvedená tabulka a níÏe uvedené grafy podávají informaci o rozloÏení emisní zátûÏe ze stacionárních zdrojÛ za-
fiazen˘ch do REZZO 2 na území stávajících okresÛ Královéhradeckého kraje. Zjednodu‰enû se dá fiíci, Ïe poskytuje in-
formaci o rozloÏení stfiedních emisních zdrojÛ v rámci kraje a trend sniÏování emisí ve sledovaném ãasovém období.
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Graf ã. 13 – V˘voj roãních emisí TZL ze stacionárních zdrojÛ REZZO 2

Graf ã. 14 – V˘voj roãních emisí oxidu sifiiãitého ze stacionárních zdrojÛ REZZO 2
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Graf ã. 15 – V˘voj roãních emisí oxidÛ dusíku ze stacionárních zdrojÛ REZZO 2

Graf ã. 16 – V˘voj roãních emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojÛ REZZO 2
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Graf ã. 17 – V˘voj roãních emisí VOC ze stacionárních zdrojÛ REZZO 2

Graf ã. 18 – V˘voj roãních emisí amoniaku ze stacionárních zdrojÛ REZZO 2
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Tabulka ã. 6 Pfiehled emisí ze zdrojÛ zafiazen˘ch do REZZO 3 na území Královéhradeckého kraje

V˘‰e uvedená tabulka a níÏe uvedené grafy podávají informaci o rozloÏení emisní zátûÏe ze stacionárních zdrojÛ zafia-
zen˘ch do REZZO 3 na území stávajících okresÛ Královéhradeckého kraje. Zjednodu‰enû se dá fiíci, Ïe poskytuje infor-
maci o pouÏívan˘ch palivech v lokálních topeni‰tích v rámci kraje a trend sniÏování emisí ve sledovaném ãasovém období.
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Graf ã. 19 – V˘voj roãních emisí TZL ze stacionárních zdrojÛ REZZO 3

Graf ã. 20 – V˘voj roãních emisí oxidu sifiiãitého ze stacionárních zdrojÛ REZZO 3
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Graf ã. 21 – V˘voj roãních emisí oxidÛ dusíku ze stacionárních zdrojÛ REZZO 3

Graf ã. 22 – V˘voj roãních emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojÛ REZZO 3
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2.2. BILANCOVÁNÍ EMISÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ROK 2000

Tabulka ã. 7 Pfiehled emisí ze zdrojÛ zafiazen˘ch do REZZO 4 na území Královéhradeckého kraje

V˘‰e uvedená tabulka a níÏe uveden˘ graf podávají informaci o rozloÏení emisní zátûÏe z mobilních zdrojÛ zafia-
zen˘ch do REZZO 4 na území stávajících okresÛ Královéhradeckého kraje. Zjednodu‰enû se dá fiíci, Ïe poskytuje in-
formaci dopravní zátûÏi v jednotliv˘ch okresech Královéhradeckého kraje.

Graf ã. 23 – V˘voj roãních emisí VOC ze stacionárních zdrojÛ REZZO 3
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Graf ã. 24 – Emise z mobilních zdrojÛ REZZO 4 na území Královéhradeckého kraje
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Tabulka ã. 8 Pfiehled emisí ze stacionárních a mobilních zdrojÛ (REZZO 1 aÏ 4) na území Královéhradeckého kraje

Graf ã. 25 – Emise zdrojÛ REZZO 1–4 v Královéhradeckém kraji
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Tabulka ã. 9 – Zdroje evidované v REZZO 1

Seznam v‰ech zdrojÛ evidovan˘ch v REZZO 1 na území Královéhradeckého kraje rozdûlen˘ podle okresÛ je uve-
den v tabulkách ãíslo 11 aÏ 15. Z celkového seznamu v‰ech zdrojÛ byly sestaveny tabulky (tabulky ã. 16 – 21) deseti nej-
vût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ pro jednotlivé sledované ‰kodliviny. Seznam nejv˘znamnûj‰ích emisních zdrojÛ, tzv. „TOP-list“
byl sestaven prÛnikem seznamÛ podle ‰kodlivin, které mají stanoveny emisní stropy (SO2, NOx,VOC a NH3).

Tabulka ã. 10. – Zdroje evidované v REZZO 2

Celkov˘ poãet provozovatelÛ zdrojÛ evidovan˘ch v REZZO 2 na území Královéhradeckého kraje neodpovídá
souãtu provozovatelÛ v jednotliv˘ch okresech. Tato skuteãnost je dána tím, Ïe zdroje na území rÛzn˘ch okresÛ mo-
hou mít stejného provozovatele.
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Z v˘‰e uveden˘ch tabulek vypl˘vá, Ïe za rok 2000 na území Královéhradeckého kraje byly emise oxidÛ dusíku
o cca 2,4 % niÏ‰í neÏ je doporuãená hodnota emisního stropu v roce 2010. Emise ostatních sledovan˘ch látek, pro kte-
ré jsou stanoveny emisní stropy jsou niÏ‰í neÏ doporuãené hodnoty emisních stropÛ v roce 2010 s v˘raznou rezervou.
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Tabulka ã. 33 – Porovnání mûrn˘ch emisí REZZO 1 aÏ 4 v rámci kraje

Z celkov˘ch ‰esti sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek na území Královéhradeckého kraje, dvû nebyly hodnoceny
vzhledem k chybûjícím datÛm, a ve v‰ech ostatních pfiípadech byla mûrná emise Královéhradeckého kraje niÏ‰í neÏ
je celorepublikov˘ prÛmûr.

Vyhodnocení emisního zatíÏení jednotliv˘ch územních celkÛ
Pro vyhodnocení emisního zatíÏení je potfieba pouÏít mûrné emise vztaÏené na jednotku plochy – absolutní emi-

se zneãi‰Èující látky vztaÏená k plo‰e okresu.

Tabulka ã. 34 – Porovnání mûrné emise vztaÏené na plochu v rámci okresÛ

Takto provedená anal˘za poskytuje údaje o produkci zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í – emisní zatíÏení území. Po-
kud nepfiifiadíme jednotliv˘m zneãi‰Èujícím látkám koeficienty v˘znamnosti, je v˘sledkem anal˘zy je konstatování, Ïe
jednotlivé okresy Královéhradeckého kraje lze sefiadit podle emisní zátûÏe takto:

1. okres Náchod (nejvy‰‰í emisní zátûÏ),
2. okres Jiãín,
3. okres Hradec Králové,
4. okres Rychnov nad KnûÏnou,
5. okres Trutnov (nejniÏ‰í emisní zátûÏ).
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Graf ã. 26

Graf ã. 27

Podíly TZL pro jednotlivé kategorie REZZO 1–4 (2001) 
v Královéhradeckém kraji

Podíly SO2 pro jednotlivé kategorie REZZO 1–4 (2001) 
v Královéhradeckém kraji
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Graf ã. 28

Graf ã. 29

Podíly NOx pro jednotlivé kategorie REZZO 1–4 (2001) 
v Královéhradeckém kraji

Podíly CO pro jednotlivé kategorie REZZO 1–4 (2001) 
v Královéhradeckém kraji
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Graf ã. 30

Graf ã. 31

Podíly CxHy pro jednotlivé kategorie REZZO 1–4 (2001) 
v Královéhradeckém kraji

Podíly NH3 pro jednotlivé kategorie REZZO 1 a 2 (2001) 
v Královéhradeckém kraji
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Graf ã. 32

Graf ã. 33

Podíl mnoÏství emisí jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek 
v Královéhradeckém kraji dle REZZO 1 (2001)

Podíl mnoÏství emisí jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek 
v Královéhradeckém kraji dle REZZO 2 (2001)

tuhé emise

oxid sifiiãit˘

oxidy dusíku

oxid uhelnat˘

uhlovodíky

amoniak

ostatní

tuhé emise

oxid sifiiãit˘
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uhlovodíky

amoniak

VOC



Strana 613 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Graf ã. 34

Graf ã. 35

U zdrojÛ REZZO 1 je nejvíce produkován oxid sifiiãit˘ (53% z emisí v‰ech zneãi‰Èujících látek celkem), dále oxi-
dy dusíku (21%) a oxid uhelnat˘ (10%). Podíly ostatních zneãi‰Èujících látek jsou men‰í.

U zdrojÛ REZZO 2 je nejvíce produkován amoniak (41%), oxid uhelnat˘ (16%) a oxid sifiiãit˘ (15%).
Zdroje REZZO 3 produkují nejvíce oxidu uhelnatého (57%), oxidu sifiiãitého (18%) a uhlovodíkÛ (13%).
Zdroje REZZO 4 mají nejvût‰í produkci oxidu uhelnatého (56%), oxidÛ dusíku (29%) a uhlovodíkÛ (12%).

Podíl mnoÏství emisí jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek 
v Královéhradeckém kraji dle REZZO 3 (2001)

Podíl mnoÏství emisí jednotliv˘ch ‰kodliv˘ch látek 
v Královéhradeckém kraji dle REZZO 4 (2001)
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Dále jsou uvedeny grafy, ve ktr˘ch jsou znázornûny podíly tûch okruhÛ hospodáfiství, které produkují nejvût‰í mnoÏ-
ství dané ‰kodliviny. Pro kaÏdou zneãi‰Èující látku jsou uvedeny grafy pro REZZO 1 a REZZO 2.

Graf ã. 36

Graf ã. 37

Procentuální zastoupení TZL pro vybrané okruhy hospodáfiství v KHk 
(REZZO 1, 2001)

V˘roba potravináfisk˘ch
v˘robkÛ (13)

V˘roba cementu, vápna a sádry
(48)

V˘roba a opravy strojÛ,
poãítaãe (90)

V˘roba, rozvod elektfiiny, plynu
a tepelné energie (21)

Velkoobchod, maloobchod,
ubytovací a stravovací sluÏby
(4)

Ostatní

Procentuální zastoupení TZL pro vybrané okruhy hospodáfiství v KHk 
(REZZO 2, 2001) Zemûdûlství, myslivost

a související ãinnosti (86)

Zpracování dfieva mimo
nábytku, papírenství, vãetnû
kniÏního prÛmyslu (39)

V˘roba cementu, vápna a sádry
(8)

V˘roba a opravy strojÛ,
poãítaãe (71)

Nemovitosti, pronájmy,
v˘zkum, v˘voj, rÛzné ãinnosti
(147)

Ostatní
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Graf ã. 38

Graf ã. 39

Procentuální zastoupení SO2 pro vybrané okruhy hospodáfiství v KHk 
(REZZO 1, 2001) V˘roba potravináfisk˘ch

v˘robkÛ (8)

V˘roba základních kovÛ
a hutních v˘robkÛ (19)

V˘roba a opravy strojÛ,
poãítaãe (21)

V˘roba, rozvod elektfiiny,
plynu a tepelné energie (19)

Nemovitosti, pronájmy,
v˘zkum, v˘voj, rÛzné ãinnosti
(13)

Ostatní

Procentuální zastoupení SO2 pro vybrané okruhy hospodáfiství v KHk 
(REZZO 2, 2001) Zemûdûlství, myslivost

a související ãinnosti (68)

V˘roba potravináfisk˘ch
v˘robkÛ (35)

V˘roba textilních v˘robkÛ,
koÏe‰in, usní (35)

V˘roba a opravy strojÛ,
poãítaãe (46)

Nemovitosti, pronájmy,
v˘zkum, v˘voj, rÛzné ãinnosti
(62)

Ostatní
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Graf ã. 40

Graf ã. 41

Procentuální zastoupení NOx pro vybrané okruhy hospodáfiství v KHk 
(REZZO 1, 2001) V˘roba potravináfisk˘ch

v˘robkÛ (9)

V˘roba textilních v˘robkÛ,
koÏe‰in, usní (22)

Zpracování dfieva mimo
nábytku, papírenství, vãetnû
kniÏního prÛmyslu (4)

V˘roba a opravy strojÛ,
poãítaãe (49)

V˘roba, rozvod elektfiiny,
plynu a tepelné energie (24)

Ostatní
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Graf ã. 42

Graf ã. 43
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Graf ã. 44

Graf ã. 45
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Graf ã. 46

Graf ã. 47
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ProtoÏe energetika se podílí ve vût‰í mífie na produkci témûfi v‰ech hlavních zneãi‰Èujících látek, je dále uvedena
tabulka s uveden˘m mnoÏstvím produkované ‰kodliviny na jednotlivé okruhy energetiky.

Tabulka ã. 47 MnoÏství produkovan˘ch látek v jednotliv˘ch okruzích energetiky
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Graf ã. 48

Z v˘‰e uvedeného grafu a tabulek vypl˘vá, Ïe v roce 2001 do‰lo ke zv˘‰ení emisí oproti roku 2000 u oxidu sifiiãi-
tého o 35 t. Nejvíce se na tomto zv˘‰ení podílely tyto podniky  TOP 10 z REZZO 1:

– Cukrovar âeské Mezifiíãí (+139,460 t);
– âEZ a.s. – OJ Elektrárny Pofiíãí – provoz Trutnov (+90,650 t);
– âEZ a.s. – OJ Elektrárny Pofiíãí – provoz DvÛr Králové nad Labem (+46,381 t);
– ESAB Vamberk (+28,679 t);
– SAINT GOBAIN ORSIL s.r.o. (+21,417 t).

Ke sníÏení emisí SO2 do‰lo v podniku VEBA Textilní závody a.s. (–205,660 t) a âEZ a.s. – OJ Elektrárny Pofiíãí –
provoz Náchod (–202,018 t).

U ostatních hlavních zneãi‰Èujících látek do‰lo v roce 2001 oproti roku 2000 ke sníÏení emisí. Konkrétnû u tuh˘ch
emisí o 142 t, oxidÛ dusíku 139 t, oxidu uhelnatého 1848 t, uhlovodíkÛ 331 t a amoniaku 167 t. Na sníÏení se podílely
u jednotliv˘ch ‰kodlivin pfiedev‰ím tyto podniky TOP 10 REZZO 1:
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Naopak k vût‰ímu zv˘‰ení emisí do‰lo u tûchto podnikÛ TOP 10 REZZO 1:
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3. V˘voj monitorování emisí

K zásadním zmûnám v emisním monitoringu do‰lo v souvislosti s pfiijetím zákona ã. 309/1991 Sb., o ovzdu‰í a ná-
sledn˘ch provádûcích pfiedpisÛ. Uvedené právní pfiedpisy nejenÏe stanovily pfiísnûj‰í emisní limity a termíny pro je-
jich plnûní, ale také zpÛsoby a ãetnost kontroly – emisního mûfiení.
Monitorování emisí mÛÏeme rozdûlit na tfii základní kategorie:

– kontinuální mûfiení emisí,
– jednorázové mûfiení emisí,
– v˘poãet emisí.

Kontinuální mûfiení emisí je prÛbûÏné mûfiení hmotnostních koncentrací zneãi‰Èujících látek pomocí prostfiedkÛ
emisního mûfiicího systému. Emisní mûfiicí systém se zpravidla skládá ze zafiízení pro odbûr a úpravu vzorku nebo
z mûfiicí trasy, pfiístrojÛ pro mûfiení sledovan˘ch sloÏek, pfiístrojÛ pro mûfiení stavov˘ch a vztaÏn˘ch (referenãních,
srovnávacích) veliãin, pfiístrojÛ pro stanovení prÛtoku odpadního plynu a zafiízení pro sbûr, vyhodnocování a tfiídûní
namûfien˘ch hodnot a prostfiedkÛ pro jejich registraci, distribuci a uchovávání, Kontinuální emisní monitoring po-
skytuje trvalou kontrolu dodrÏování emisních limitÛ a data pro pfiímé stanovení absolutní emise jednotliv˘ch zneãi‰-
Èujících látek do ovzdu‰í.

Jednorázové mûfiení emisí je mûfiení emisí provádûné pomocí jednotliv˘ch diskontinuálních mûfiení. Jednorázo-
vé mûfiení emisí se provádí manuálním odbûrem vzorku a následnou fyzikální, fyzikálnû-chemickou nebo chemickou
anal˘zou, nebo pfiím˘m mûfiením pfiístroji pro kontinuální mûfiení. Jednorázov˘m mûfiením emisí se ovûfiuje správ-
nost hodnot vykazovan˘ch kontinuálními emisními systémy tam, kde jsou instalovány, dále pak nahrazují kontinuál-
ní emisní mûfiení u zdrojÛ, které nemají zákonnou povinnost kontinuálního mûfiení a jednorázov˘m mûfiením jsou
zji‰Èovány zneãi‰Èující látky nebo skupiny látek, které kontinuálními metodami mûfiit nelze, napfiíklad perzistentní or-
ganické látky (PCDD, PCDF, PCB a PAU) a tûÏké kovy. Jednorázové mûfiení poskytuje informaci o schopnosti zdro-
je dodrÏovat emisní limity za podmínek mûfiení a v˘sledky mûfiení spolu s podmínkami, za kter˘ch bylo mûfiení pro-
vedeno, umoÏÀují stanovit mûrnou v˘robní emisi na jednotku v˘roby, spotfieby nebo mnoÏství spáleného odpadu.

V˘poãet emisí – stanovení hmotnostních tokÛ emisí látkovou bilancí technologického procesu nebo pomocí
emisních faktorÛ. Emisní faktor je stfiední v˘robní emise typická pro urãitou skupinu zdrojÛ.
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4.  Metody mûfiení a technické poÏadavky na kontinuální mûfiení emisí

Mûfiená látka Princip metody pro kontinuální mûfiení

tuhé zneãi‰Èující látky – absorpce beta záfiení
TL – fotometrie

– absorpce viditelného záfiení

oxid sifiiãit˘ – infraãervená spektrometrie
SO2 – nedisperzní infraãervená absorpãní spektrometrie (NDIR)

– infraãervená absorpãní spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)
– ultrafialová spektrometrie
– nedisperzní ultrafialová absorpãní spektrometrie (NDUV)

oxidy dusíku – infraãervená spektrometrie
NOx (NO) – nedisperzní infraãervená absorpãní spektrometrie (NDIR)

– infraãervená absorpãní spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)
– ultrafialová spektrometrie
– nedisperzní ultrafialová absorpãní spektrometrie (NDUV)
– chemoluminiscence

oxid uhelnat˘ – infraãervená spektrometrie
CO – nedisperzní infraãervená absorpãní spektrometrie (NDIR)

– infraãervená absorpãní spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)
– ultrafialová spektrometrie
– nedisperzní ultrafialová absorpãní spektrometrie (NDUV)

tûkavé organické látky – plamenoionizaãní detekce (FID)
TOC – katalytické spalování

– hmotnostní spektrometrie (MS)
– infraãervená absorpãní spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)

amoniak – nedisperzní infraãervená absorpãní spektrometrie (NDIR)
NH3 – infraãervená absorpãní spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)

– nedisperzní ultrafialová absorpãní spektrometrie (NDUV)

Legislativní poÏadavky na zvy‰ování kvantity i kvality systémÛ kontinuálního emisního mûfiení vyvolává poptáv-
ku na stranû provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Vzhledem k harmonizaci na‰í legislativy s legislativou Ev-
ropské unie, v˘robci emisních mûfiicích systémÛ zaznamenali zv˘‰enou poptávku jiÏ v pfiedchozích letech a tomu ta-
ké odpovídá stálé roz‰ifiování nabídky.

V˘voj v posledních letech se orientoval na sniÏování ceny emisních systémÛ. K ãásteãnému poklesu cen do‰lo na-
hrazováním obvodÛ pracujících s analogov˘mi signály systémy pracujícími s digitálními daty. Dal‰í sniÏování ceny
emisních systémÛ je spojeno s v˘vojem vícesloÏkov˘ch analyzátorÛ, tzv. multi-analyzátorÛ.V˘sledkem uvedeného v˘-
voje jsou pfiístroje pracující na principu infraãervené absorpãní spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR),
které umoÏÀují souãasné mûfiení v‰ech plynn˘ch anorganick˘ch i organick˘ch látek s v˘jimkou slouãenin s homoato-
márními molekulami.
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5.  Souhrn zprávy a závûry

5.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ VE VZTAHU K EVIDENCI ZDROJÒ ZNEâI·ËO-
VÁNÍ

– zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í)
– vyhlá‰ka MÎP ã. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneãi‰Èujících látek, obecné emisní limity, zpÛsob pfie-

dávání zpráv a informací, zji‰Èování mnoÏství vypou‰tûn˘ch zneãi‰Èujících látek, tmavosti koufie, pfiípustné mí-
ry obtûÏování zápachem a intenzity pachÛ, podmínky autorizace osob, poÏadavky na vedení provozní eviden-
ce zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a podmínky jejich uplatÀování,

– zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování zneãi‰Èování, o integrovaném registru zneãi‰Èování
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované prevenci) – s úãinností od 1. ledna 2003)

5.2. DATOVÁ ZÁKLADNA ROâNÍHO ZPRACOVÁNÍ EMISÍ

Podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í) se
zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í ãlení na zdroje stacionární a mobilní. Zdroje stacionární jsou dále ãlenûny podle tepel-
ného v˘konu, míry vlivu technologického procesu na ovzdu‰í nebo rozsahu zneãi‰Èování.

Zdroje emitující do ovzdu‰í zneãi‰Èující látky, jsou celostátnû sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojÛ zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO), coÏ je informaãní systém emisních, technick˘ch, provozních a organizaãních údajÛ
o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Stacionární zdroje jsou zahrnuty v dílãích souborech REZZO 1 – 3, mobilní zdroje jsou zaãlenûny v dílãím sou-
boru REZZO 4.

5.3. V¯SLEDKY EMISNÍ BILANCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Tabulka ã. 54 Porovnání v˘sledkÛ emisní inventury s emisními stropy

1)Deset nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ z REZZO 1 je sestaveno pro kaÏdou zneãi‰Èující látku samostatnû
*hodnoty emisí TOC [t/rok]
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Tabulka ã. 55 Porovnání v˘sledkÛ emisních bilancí s emisními stropy pro Královéhradeck˘ kraj

*hodnota pro TOC
**rozdílné hodnoty emisních stropÛ v pfiipravovaném Nafiízení vlády a jeho pfiíloze
***hodnota REZZO 1 a REZZO 2

Z pfiedcházejících tabulek vypl˘vá, Ïe za rok 2001 na území Královéhradeckého kraje byly emise oxidÛ dusíku
o cca 23% vy‰‰í a emise oxidu sifiiãitého o cca 2,5% neÏ je doporuãená hodnota emisního stropu v roce 2010. Emise
ostatních sledovan˘ch látek, pro které jsou stanoveny emisní stropy jsou niÏ‰í neÏ doporuãené hodnoty emisních stro-
pÛ v roce 2010 s v˘raznou rezervou.

V˘‰e emisí 10 ti nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ zafiazen˘ch do REZZO 1 pfiedstavuje u oxidu sifiiãitého 46,6 %, pro oxi-
dy dusíku 14,9 %, pro tûkavé organické látky 3,3 % a pro amoniak 5,8/4 %.

Vliv jednotliv˘ch skupin zdrojÛ emisí na celkovou v˘‰i emisí jednotliv˘ch zneãi‰Èujících látek je následující:

– u zdrojÛ REZZO 1 je nejvíce produkován oxid sifiiãit˘ (53% z emisí v‰ech zneãi‰Èujících látek celkem), dále
oxidy dusíku (21%) a oxid uhelnat˘ (10%). Podíly ostatních zneãi‰Èujících látek jsou men‰í;

– u zdrojÛ REZZO 2 je nejvíce produkován amoniak (41%), oxid uhelnat˘ (16%) a oxid sifiiãit˘ (15%);
– zdroje REZZO 3 produkují nejvíce oxidu uhelnatého (57%), oxidu sifiiãitého (18%) a uhlovodíkÛ (13%);
– zdroje REZZO 4 mají nejvût‰í produkci oxidu uhelnatého (56%), oxidÛ dusíku (29%) a uhlovodíkÛ (12%).

Tabulka ã. 56 Porovnání mûrn˘ch emisí ze stacionárních a mobilních zdrojÛ âR a Královéhradeckého kraje

Z celkov˘ch ‰esti sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek na území Královéhradeckého kraje, u dvou byly mûrné emise
kraje hodnoceny jako vy‰‰í neÏ je celorepublikov˘ prÛmûr (TOC a NH3), a ve v‰ech ostatních pfiípadech byla mûrná
emise Královéhradeckého kraje niÏ‰í neÏ je celorepublikov˘ prÛmûr.
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5.5. V¯VOJ EMISÍ

Data charakterizující v˘voj emisí na území Královéhradeckého kraje jsou obsaÏena ve zprávû „I. etapa prací –
anal˘za souãasného stavu“

Pravdûpodobnost nárÛstu emisí spatfiujeme u oxidÛ dusíku. Jednak nelze oãekávat v˘znamn˘ pokles dopravy,
spí‰e naopak a dále lze oãekávat pokraãování v procesu plynofikace domácností. V pfiípadû zdrojÛ REZZO 4 je pa-
trn˘ cca 75%ní podíl na celkové emisi NOx. V pfiípadû plynofikace zdrojÛ REZZO 3 a pfiípadnû i REZZO 2 lze oãe-
kávat mírn˘ nárÛst emisí NOx a pokles CO.

V pfiípadû v‰ech ostatních zneãi‰Èujících látek (TE, SO2, CO, VOC a NH3) lze oãekávat stabilizaci na souãasné
úrovni, pfiípadnû mírn˘ pokles.

Poznámka
Nedostatek informací není ani tak u „nûkter˘ch látek“, jako u celé kategorie mobilních zdrojÛ. V pfiípadû Pardubické-
ho kraje se podafiilo získat data REZZO 4 pouze za rok 2000. Z údajÛ za jeden rok nelze odhadovat Ïádné trendy.

6.  SWOT anal˘za – emise

TUHÉ ZNEâI·ËUJÍCÍ LÁTKY
Silné stránky
– v˘razn˘ pokles v souvislosti s legislativním tlakem na provozovatele zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í;
– dostupnost efektivních a vysoce úãinn˘ch technologií pro sniÏování emisí TZL.

Slabé stránky
– nejsou dostateãnû kvantifikovány emise z plo‰n˘ch zdrojÛ (skládky, nezatravnûné plochy);
– emise z liniov˘ch (mobilních) zdrojÛ jsou kvantifikovány pouze za rok 2000 a není moÏnost hodnocení trendu;
– vysok˘ podíl pevn˘ch paliv v lokálních topeni‰tích (REZZO 3).

PfiíleÏitosti
– sniÏování emisí z plo‰n˘ch zdrojÛ zvy‰ováním podílu ploch zatravnûn˘ch nebo osázen˘ch dfievinami;
– postupující plynofikace.

Hrozby
dal‰í sniÏování emisí TZL jiÏ není fie‰itelné zavádûním kvalitnûj‰ích filtraãních technologií

OXID SI¤IâIT¯
Silné stránky
– v˘razn˘ pokles v souvislosti s legislativním tlakem na provozovatele zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í;
– zavedení pfiísnûj‰ího limitu pro zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování.

Slabé stránky
– vysok˘ podíl pevn˘ch paliv v lokálních topeni‰tích (REZZO 3);
– vysoké náklady na plynofikaci vzhledem k relativnû nízké hustotû osídlení kraje.
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PfiíleÏitosti
– postupující plynofikace;
– vyuÏití ekonomick˘ch nástrojÛ pro zvy‰ování podílÛ nízkosirn˘ch paliv v lokálních topeni‰tích – místní poplatky.

Hrozby
– ekonomická v˘hodnost pouÏívání ekologicky nevhodn˘ch paliv s vysok˘m obsahem síry.

OXIDY DUSÍKU
Silné stránky
– zavádûní pfiísnûj‰ích emisních limitÛ.

Slabé stránky
– velmi v˘razn˘ (dominantní) podíl mobilních zdrojÛ (REZZO 4);
– zvy‰ování emise lokálních zdrojÛ s postupnou plynofikací;
– relativnû nízká rezerva (2,4 %) hodnoty emisního stropu pro rok 2010;
– emise z liniov˘ch (mobilních) zdrojÛ jsou kvantifikovány pouze za rok 2000 a není moÏnost hodnocení trendu

PfiíleÏitosti
– zavádûní denitrifikaãních opatfiení;
– tlak na vyuÏívání nízkoemisních hofiákÛ.

Hrozby
– nárÛst poãtu mobilních zdrojÛ;
– sníÏení emisí vyuÏíváním denitrifikace u zdrojÛ REZZO 1 nebude v rámci kraje dostateãné, vzhledem k domi-

nantnímu podílu mobilních zdrojÛ REZZO 4.

OXID UHELNAT¯
Silné stránky
– kvalitní fiízení spalovacích procesÛ u zdrojÛ REZZO 1 a 2.

Slabé stránky
– vysok˘ podíl pevn˘ch paliv v lokálních topeni‰tích (REZZO 3);
– vysok˘ podíl emisí z mobilních zdrojÛ (REZZO 4);
– emise z liniov˘ch (mobilních) zdrojÛ jsou kvantifikovány pouze za rok 2000 a není moÏnost hodnocení trendu.

PfiíleÏitosti
– postupná plynofikace.

Hrozby
– pfiedpokládan˘ nárÛst emise z mobilních zdrojÛ (REZZO 4).

TùKAVÉ ORGANICKÉ SLOUâENINY
Silné stránky
– kvalitní fiízení spalovacích procesÛ u zdrojÛ REZZO 1 a 2.
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Slabé stránky
– vysok˘ podíl pevn˘ch paliv v lokálních topeni‰tích (REZZO 3);
– vysok˘ podíl emisí z mobilních zdrojÛ (REZZO 4);
– emise z liniov˘ch (mobilních) zdrojÛ jsou kvantifikovány pouze za rok 2000 a není moÏnost hodnocení trendu.

PfiíleÏitosti
– postupná plynofikace.

Hrozby
– pfiedpokládan˘ nárÛst emise z mobilních zdrojÛ (REZZO 4).

AMONIAK
Silné stránky
– relativnû velmi vysoká rezerva (74 %) v doporuãeném emisním stropu pro NH3.

Slabé stránky
– emise amoniaku z chovu hospodáfisk˘ch zvífiat se vypoãítávají pomocí emisního faktoru, reálné emise amoniaku se

mohou u jednotliv˘ch chovÛ hospodáfisk˘ch zvífiat v˘raznû li‰it;
– mûfiení emisí amoniaku se provádí, z hlediska celkov˘ch emisí, na malém poãtu bilanãnû nev˘znamn˘ch zdrojÛ.

PfiíleÏitosti
– uplatÀování zásad správné zemûdûlské praxe.

Hrozby
– nárÛst emise NH3 v souvislosti se zavádûním denitrifikace pomocí selektivní redukce amoniakem
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P¤ÍLOHA  B

ANAL̄ ZA SOUâASNÉHO STAVU EMISNÍ INVENTURY POPS

1. V˘chozí situace – obraz emisní situace

Existence látek, které mohou mít dlouhodobé neblahé úãinky na organismy, je v posledních letech zkoumána ce-
losvûtovû s daleko vût‰í intenzitou. Logicky se to t˘ká také hledání nástrojÛ, které mohou podstatnû omezit poãty
zdrojÛ a produkci zneãi‰tûní pocházející z tûchto zdrojÛ. Zejména v pfiípadech kdy dochází k ohroÏení organismÛ Ïi-
jících v místech kde se toto zneãi‰tûní vÛbec neprodukuje (napfi. polární oblasti), jsou iniciovány celosvûtové aktivity
k omezení tûchto ãasto nereverzibilních jevÛ. To je také pfiípad emisního zatíÏení organismÛ persistentními organic-
k˘mi látkami.

Persistentní organické polutanty (POPs) jsou organické látky, které:

(I) vykazují toxické vlastnosti;
(II) jsou persistentní;
(III) se bioakumulují;
(IV) u nichÏ dochází k dálkovému pfienosu v ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ a k depozicím;
(V) u nichÏ je pravdûpodobn˘ v˘znamn˘ ‰kodliv˘ vliv na lidské zdraví nebo ‰kodlivé environmentální úãinky.

Emisní zatíÏení Ïivotního prostfiedí tûmito látkami je díky jejich vlastnostem velmi závaÏné, trvá jiÏ nûkolik de-
setiletí a neÏ dojde ke sníÏení jejich koncentrace na míru nepo‰kozující organismy je‰tû nûkolik desetiletí potrvá i za
pfiedpokladu podstatného sníÏení stávající úrovnû emisí.

Existence v˘znamnûj‰ích atmosférick˘ch emisí POPs v âR je dána pfiedev‰ím následujícími dvûma faktory – âes-
ká Republika je zemí s pomûrnû rozvinut˘m prÛmyslov˘m sektorem a tuzemská spotfieba prvotních energetick˘ch
zdrojÛ je tvofiena z více neÏ 50 % tuh˘mi palivy. Tyto dva základní údaje dávají pfiedpoklad existence v˘znamn˘ch
zdrojÛ emisí POPs a ve srovnání se zemûmi s odli‰nou skladbou spotfieby paliv také pfiedpoklad pomûrnû v˘znam-
ného potenciálu emitovaného mnoÏství.

ZatíÏení území Královéhradeckého kraje emisemi POPs lze ve srovnání s ostatními územími âR hodnotit jako
prÛmûrné. Nejsou zde provozovány Ïádné velkoobjemové technologie u nichÏ je riziko produkce neÏádoucích ved-
lej‰ích látek typu POPs.

Na území kraje není provozována Ïádná spalovna komunálního odpadu. Poãet spaloven nebezpeãn˘ch odpadÛ
(pût, z toho pouze tfii jsou v souãasnosti v provozu) lze v pfiepoãtu na plochu kraje hodnotit jako mírnû vy‰‰í. V âR je
cca 8 spaloven na 10000 km2 rozlohy, v Královéhradeckém kraji se v pfiepoãtu jedná o cca 10,5 spaloven na 10000 km2.
Navíc je ãást území kraje horského charakteru (Krkono‰e, Orlické Hory) a tudíÏ témûfi bez prÛmyslov˘ch ãinností.

Zaji‰tûní evidence a následné likvidaci odpadÛ s obsahem PCB vûnují pfiíslu‰né orgány patfiiãnou pozornost.
Za urãité mûfiítko zasaÏenosti území kraje expozicí persistentním organick˘ch látkám lze povaÏovat míru plyno-

fikace obcí. PrÛmûrnû je v âR plynofikováno 48% z celkového poãtu obcí, podle poãtu obyvatel v nich bydlících se
v‰ak jedná pouze o 12,5 % obyvatelstva.V Královéhradeckém kraji se jedná o 42% obcí (ãást neplynofikovan˘ch ob-
cí je poloÏena v horsk˘ch oblastech), v nichÏ Ïije cca 18% obyvatelstva. Hustota obyvatel bydlících v neplynofikova-
n˘ch obcích je v prÛmûru v âR 36 obyv./km2, na území kraje se jedná o 43 obyv./km2.

Z tûchto podkladÛ lze tedy vyvodit, Ïe problematickou oblastí pfii hodnocení ukazatelÛ relevantních emisní
a imisní situaci u POPs bude spí‰e vytápûní domácností neÏ prÛmyslové zneãi‰tûní. Nedostateãné podklady jsou
v souãasné dobû k dispozici pro hodnocení emisí POPs z dopravy.
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1.1. VYHODNOCENÍ EMISNÍ SITUACE POPS DLE REZZO A DAL·ÍCH ZDROJÒ DAT

Jedním z dÛleÏit˘ch nástrojÛ pro zastavení nebo alespoÀ zpomalení zhor‰ování Ïivotního prostfiedí je poznání
skuteãného stavu, tj. nejen objektivní zji‰tûní aktuálního zneãi‰tûní, ale také hledání zdrojÛ podílejících se na zneãi‰-
Èování a hledání postupÛ k jeho omezení. Pfiípravnou fází pro aplikaci nástrojÛ ke sniÏování atmosférick˘ch emisí je
detailní identifikace zdrojÛ zneãi‰Èování, popis technologií a vymezení jejich závaÏnosti v rámci celkové emisní bilan-
ce. Tyto kroky jsou nezbytnou souãástí procesu naz˘vaného „inventarizace emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování“.

Mezinárodní programy zamûfiené na ochranu ovzdu‰í jako jsou napfi. projekt CORINAIR, projekt CAFE, úmlu-
va CLRTAP vã. protokolÛ k jednotliv˘m zneãi‰Èujícím látkám nebo celosvûtová Stockholmská úmluva kladou na
provedení inventury zdrojÛ a odhad emisní zátûÏe velk˘ dÛraz. V podmínkách b˘valého âeskoslovenska byl pro in-
ventarizaci emisí vybudován tzv. Registr emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO).

Registr emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je centrálním registrem, v nûmÏ jsou evidovány údaje o emisích a dal-
‰í technické údaje o provozu zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Registr emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování zaji‰Èuje ministerstvo
a jeho vedením mÛÏe povûfiit jím zfiízenou právnickou osobu. (§ 13, odst. 1 Zákona o ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb.).Vedením
registru je od r. 1992 povûfien âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav.

V souladu se zákonem ã. 309/1991 Sb. i nov˘m zákonem ã. 86/2002 Sb. jsou zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í rozdûleny
do jednotliv˘ch kategorií. Údaje o provozu zdrojÛ a jejich emisích jsou vedeny v samostatn˘ch registrech (databá-
zích) ãlenûn˘ch podle následující tabulky. Podle tohoto rozdûlení jsou v rámci Informaãního systému kvality ovzdu‰í
(ISKO), provozovaného na âHMÚ, zavedeny jednotlivé databáze REZZO 1 – 4, které slouÏí k archivaci a prezenta-
ci údajÛ o stacionárních a mobilních zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Rozdûlení stacionárních zdrojÛ podle legislativy âR

Samostatnou ãást tvofií údaje pro mobilní zdroje (REZZO 4), které nemají v souãasné dobû podobu kompaktní
databáze a jsou vedeny v tabulkové formû.

V˘chozím podkladem pro emisní bilance látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í pro velké (resp. zvlá‰tû velké a velké zdro-
je od r. 2002) a stfiední zdroje jsou údaje provozní evidence zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, vedené provozovateli zdro-
jÛ. Aktualizace databází REZZO 1 a REZZO 2, které obsahují technické údaje o provozu zdrojÛ (údaje o zdrojích,
spalovacích a technologick˘ch zafiízeních, palivech, odluãovaãích a komínech), je provádûna z vyplnûn˘ch vzorÛ (for-
muláfiÛ) pfiedloÏen˘ch provozovateli kaÏdoroãnû orgánÛm ochrany ovzdu‰í ve formû souhrnné provozní evidence
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podle Vyhlá‰ky MÎP ã. 117/1997 Sb. ve znûní Vyhlá‰ky MÎP ã. 97/2000 Sb. (novû podle vyhlá‰ky ã. 356/2002 Sb.). Pro
zpracování podkladov˘ch údajÛ o emisích POPs byly pouÏity údaje za rok 2000 a 2001.

Bilance emisí mal˘ch zdrojÛ je provádûna z údajÛ o zpÛsobu vytápûní domácností, evidovan˘ch v rámci Sãítání
lidu, domÛ a bytÛ (SLDB), provedeného v roce 2001. Ze zji‰tûné skladby topeni‰È jsou vypoãteny spotfieby základ-
ních druhÛ fosilních paliv spalovan˘ch v domácnostech. Z údajÛ aktualizovan˘ch kaÏdoroãnû ve spolupráci s regio-
nálními dodavateli paliv a energií (plynárenské, energetické a teplárenské podniky) jsou aktualizovány spotfieby jed-
notliv˘ch druhÛ paliv a emise zneãi‰Èujících látek z domácích topeni‰È. Z v˘sledkÛ SLDB z r. 2001 lze novû do v˘poãtu
zahrnout také spalování dfieva. Tato metodická zmûna bude pfiedstavovat nárÛst nûkter˘ch emisí, mj. také ãástic PM
10 a PAH. Pfiepoãtené údaje jsou pouÏity pro paralelní zpracování emisní bilance za r. 2001 a porovnány s pÛvodními
vykázan˘mi údaji. Celková bilance mal˘ch zdrojÛ nezahrnuje údaje o emisích z drobn˘ch provozoven, pro které ne-
existuje centrální ani regionální evidence. Údaje za vybrané malé zdroje (kotelny v nichÏ se spalují ekologicky ménû
‰etrná tuhá a kapalná paliva, zdroje tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a novû také zdroje pouÏívající organická rozpou‰tûd-
la) jsou evidovány pouze orgány obcí a doposud nebyly pfiedávány k centrálnímu zpracování.

Bilance emisí mobilních zdrojÛ (REZZO 4) je zpracována z údajÛ o pfiepravních v˘konech, mûrn˘ch spotfiebách
paliv a emisních faktorech v rámci resortu ministerstva dopravy pro silniãní, Ïelezniãní, vodní a leteckou dopravu. Bi-
lance ostatních mobilních zdrojÛ (zemûdûlské a lesnické stroje, stavební stroje, vnitropodniková doprava, mobilní
prostfiedky armády a dal‰í mobilní zafiízení) je vypoãtena z údajÛ o spotfiebách pohonn˘ch hmot a pfiíslu‰n˘ch emis-
ních faktorÛ.

Kategorizace zdrojÛ i dal‰í hodnocení zdrojÛ za rok 2000 i 2001 je provedenou v souladu se zákonem 309/1991
a vyhlá‰kou ã. 117/1997, platn˘mi pro vykazování údajÛ za tato období.

1.1.1. Údaje o emisích POPs v REZZO
V rámci REZZO jsou evidovány na základní úrovni pouze údaje, pfiedané provozovateli zdrojÛ. Znamená to, Ïe

údaje o emisích POPs jsou v REZZO uvedeny pouze tam, kde je zji‰tûní jejich koncentrace, popfi. v˘poãet mnoÏství,
dán legislativou jako povinnost provozovatelÛ zdrojÛ.

V nadstavbové ãásti registru jsou emise POPs pro specifické kategorie zdrojÛ vypoãítávány z údajÛ o spotfiebách
paliv, v˘robách pfiíslu‰n˘ch v˘robkÛ (napfi. litiny, cementu, apod.) a emisních faktorÛ. Emisní faktory jsou odvozeny
u nûkter˘ch kategorií zdrojÛ z v˘sledkÛ proveden˘ch mûfiení emisí, u ostatních jsou pouÏívány údaje z literatury, pfie-
váÏnû zahraniãní.

Údaje za rok 2000 a 2001 byly provozovateli pfiedány podle náleÏitostí uveden˘ch ve Vyhlá‰ce MÎP ã. 117/1997
Sb. ve znûní Vyhl. MÎP ã. 97/2000 Sb. V této vyhlá‰ce jsou v pfiíloze ã. 1 vyjmenovány následující skupiny a jednotli-
vé zneãi‰Èující látky, náleÏející mezi POPs:

– benzo(a)pyren a dibenzoantracen jako pfiedstavitele PAH (polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ)
– polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD a PCDF)
– polychlorované bifenyly (PCB)

V roce 2000 byly v pfiedan˘ch údajích souhrnné provozní evidence emise POPs uvedeny pouze u tfií zdrojÛ v rám-
ci celé âR, v roce 2001 u ãtyfi. Jedna provozovna je za rok 2001 evidována také v Královéhradeckém kraji, v obci
Doudleby nad Orlicí. Jedná se o firmu Charvát, a.s., zab˘vající se v˘robou asfaltovan˘ch stfie‰ních materiálÛ (uvede-
no 140 g BaP). V ostatních pfiípadech se nejedná o zdroje v Královéhradeckém kraji.

Podle vyhlá‰ky MÎP ã. 117/2002 Sb. ve znûní vyhl. MÎP ã. 97/2000, podle § 14 a § 15 byla pravidelná povinnost
zji‰Èovat emise (koncentrace) POPs zavedena pouze u spaloven nebezpeãného a komunálního odpadu. Mûfiením byl
zji‰Èován souãtov˘ obsah polychlorovan˘ch dibenzodioxinÛ a dibenzofuranÛ, v nûmÏ byly jednotlivé sloÏky pfiepo-
ãteny pomocí koeficientÛ ekvivalentu toxicity podle pfiílohy ã. 6.

Jednorázová povinnost zji‰tûní emisí POPs byla v § 13 vyhlá‰ky MÎP ã. 117/2002 Sb. zavedena také pro elektrár-
ny, teplárny a v˘topny s kotli o jmenovitém tepelném v˘konu 50 MW a vy‰‰ím, spalujícími tuhá nebo kapalná paliva.
Ve spalinách se zji‰Èovaly jednorázov˘m mûfiením emise tûÏk˘ch kovÛ uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 a perzistentních orga-
nick˘ch látek (polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzodioxiny, polychlorované dibenzofurany, polycyklické
aromatické uhlovodíky) nejprve do 30. ãervna 1998 a dále u zdrojÛ vÏdy po prvním uvedení do provozu a dále po kaÏ-
dé zámûnû paliva nebo po kaÏdém v˘znamném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje. Sbûr v˘sledkÛ
jednorázov˘ch mûfiení byl do REZZO zaveden aÏ ve formuláfiích pro rok 2001.
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V nadstavbové ãásti REZZO jsou pro úãely emisní bilance a modelování vypoãítávány emise POPs pro následu-
jící kategorie zdrojÛ:

– spalování pevn˘ch a kapaln˘ch paliv
– aglomerace Ïelezn˘ch rud
– v˘roba surového Ïeleza a oceli
– v˘roba litiny a tavení neÏelezn˘ch kovÛ
– v˘roba koksu
– v˘roba cementu a obalovny Ïiviãn˘ch smûsí
– konzervace dfieva
– krematoria
– spalovny odpadÛ (nebezpeãn˘ch a komunálních)
– dal‰í technologické zdroje se spalováním pevn˘ch a kapaln˘ch paliv

Vypoãítávány jsou emise pro tfii hlavní skupiny zneãi‰Èujících látek, zafiazen˘ch mezi POPs a sledovan˘ch rovnûÏ
rámci mezinárodní inventarizace emisí EMEP/CORINAIR:

– sumu emisí PCDD/PCDF vyjádfienou jako toxick˘ ekvivalent TE
– sumu emisí PCB
– sumu emisí PAH

1.1.2. Pfiehled zdrojÛ emitujících POPs
Pfiehled zdrojÛ byl proveden z podkladÛ REZZO za rok 2000 a 2001. Hodnocení je zaloÏeno na kategorizaci

zdrojÛ platné v do r. 2002 (Vyhlá‰ka MÎP ã. 117/1997 Sb. ve znûní Vyhlá‰ky MÎP ã. 97/2000 Sb.).

Spalovací zdroje
Na území Královéhradeckého kraje je podle evidence REZZO 1 za rok 2001 provozováno 130 velk˘ch zdrojÛ

(provozoven, v nichÏ je jeden nebo více zdrojÛ-zafiízení zafiazen˘ch podle kategorizace Pfiílohy ã. 2, vyhl. 117/1997 me-
zi velké zdroje). Poãet zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ (1 zdroj typu vefiejné energetiky, 2 elektrárny prÛmyslov˘ch
podnikÛ a 4 dal‰í v˘znamné energetické zdroje – teplárny) je v evidenci za rok 2001 nemûnn .̆ Poãet zdrojÛ spalují-
cích tuhá nebo kapalná paliva je 38 z celkov˘ch 104 zdrojÛ, provozujících kotelny (v r. 2000 jich bylo 39 z celkov˘ch
129 evidovan˘ch zdrojÛ). Pfii spalování zemního plynu, kter˘ je jako palivo pouÏíván v ostatních zdrojích, pravdûpo-
dobnû dochází také ke vzniku nûkter˘ch emisí POPs, jedná se v‰ak o koncentrace, které jsou pod hranicí detekce bûÏ-
nû pouÏívan˘ch mûfiicích technik.

Seznam v‰ech velk˘ch zdrojÛ REZZO 1 s vyznaãením spalování tuh˘ch nebo kapaln˘ch paliv je uveden v tabul-
ce ã. 1.1.

Podle evidence REZZO 2 za rok 2001 je na území Královéhradeckého kraje 924 (o 9 ménû neÏ v r. 2000) kote-
len v˘konu 0,2–5 MWt (stfiedních zdrojÛ). Z toho je 358 (o 30 ménû neÏ v r. 2000) zdrojÛ se spalováním tuh˘ch nebo
kapaln˘ch paliv, u nichÏ jsou vypoãítávány emise POPs. Seznam v˘znamnûj‰ích stfiedních zdrojÛ se spalováním tu-
h˘ch nebo kapaln˘ch paliv o v˘konu vy‰‰ím neÏ 1 MWt je uveden v tabulce ã. 1.2.

Evidence REZZO 3 zahrnuje 448 obcí, pro nûÏ jsou vypoãítávány emise POPs ze spalování pevn˘ch paliv – ãer-
ného uhlí, koksu a hnûdého uhlí, vã. briket. Z toho je 189 plynofikovan˘ch a 259 neplynofikovan˘ch (stav podle lexi-
konu obcí za r. 2002). Modelov˘ v˘poãet emisí za rok 2000 i 2001, provádûn˘ podle tehdej‰í celorepublikové metodi-
ky, nezahrnoval spalování biomasy (zejména dfieva) a topn˘ch olejÛ (zanedbateln˘ podíl). Vzhledem k neexistenci
podkladov˘ch dat nejsou hodnoceny emise z pfiípadného spoluspalování odpadÛ (zejména komunálních) v domácích
kotelnách na tuhá paliva. Tento jev je charakteristick˘ zejména pro oblasti s ekonomicky slab‰í vrstvou obyvatelstva.
Kvantifikace emisí z tûchto zdrojÛ doposud nebyla provedena, je v‰ak pravdûpodobné, Ïe pfii zpracování ProgramÛ
sniÏování emisí bude v nûkter˘ch krajích tento náhradní zpÛsob likvidace odpadÛ a získávání tepla detailnûji pod-
chycen.

Seznam obcí Královéhradeckého kraje s vyznaãením poãtu bytÛ vytápûn˘ch jednotliv˘mi druhy paliv je uveden
v tabulce ã. 1.3. Pro ilustraci metodické zmûny v˘poãtu emisí mal˘ch zdrojÛ jsou v tabulce rovnûÏ prezentovány úda-
je o poãtech domácností spalujících dfievo podle SLDB provedeného v r. 2001.
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Technologické zdroje
Mezi technologické zdroje s emisemi POPs patfií v‰echny technologie, u nichÏ dochází ke spalování tuh˘ch nebo ka-

paln˘ch paliv (technologické ohfievy nebo chemicko-energetické pouÏití paliva napfi. pfii v˘robû kovÛ) a nûkolik dal‰ích
procesÛ, pfii nichÏ POPs buì jiÏ vstupují do zdroje, nebo v nûm vznikají. Na území kraje nejsou provozovány v˘znamné
zdroje primárních hutních v˘rob a zpracování nerostn˘ch surovin (cementárny, vápenky, apod.). Nachází se zde 9 pod-
nikÛ se sekundárním zpracováním kovÛ – slévárnami litiny (9 zdrojÛ), tavením hliníku (3 zdroje), mûdi (1 zdroj). Dále
jsou zde provozovány obalovny Ïiviãn˘ch smûsí (6 zdrojÛ) a dal‰í v˘roby se zpracováním asfaltu (3 zdroje). Ve skupinû
stfiedních zdrojÛ bylo z databáze REZZO 2 identifikováno pouze 1 krematorium, coÏ ukazuje na nedÛsledné vykazo-
vání tûchto zdrojÛ v minul˘ch letech. Dal‰í provozované technologické stfiední zdroje spalují zemní plyn.

Specifick˘m zdrojem jsou spalovny odpadÛ. Na území kraje se vyskytují 2 spalovny nebezpeãn˘ch odpadÛ. Obû
jsou v souãasnosti mimo provoz a jejich podané plány ke sníÏení emisí nebyly krajsk˘m úfiadem schváleny. Dále jsou
provozovány 3 spalovny nemocniãního odpadÛ s jiÏ schválen˘m plánem sníÏení emisí.

Seznam v˘znamn˘ch velk˘ch zdrojÛ s uvedením relevantních technologií pfii nichÏ vznikají emise POPs je uve-
den v tabulce ã. 1.4.

Speciálními zdroji, ve kter˘ch dochází také ke spalování odpadÛ, jsou provozy spalující upotfiebené oleje a ma-
zut.Tyto zdroje se mohou v âR do urãité míry podílet na celkovém mnoÏství emisí PCDD/F. Nová legislativa v ochra-
nû ovzdu‰í tuto ãinnost omezuje a od 1. 6. 2004 by tato zafiízení v souãasnosti klasifikovaná jako malé nebo stfiední
zdroje mûla b˘t v provozu pouze jako velké zdroje se v‰emi povinnostmi pfii provozu zdrojÛ a mûfiení emisí.TotéÏ mÛ-
Ïe platit i pro spalování dfieva o‰etfieného konzervaãními látkami na bázi POPs, to je v‰ak podle nové legislativy moÏ-
né jiÏ nyní povaÏovat za nelegální. Nakládání s takto o‰etfien˘m dfievem by mûlo b˘t rovnûÏ dÛkladnû sledováno pod-
le legislativy v oblasti odpadÛ.

Mobilní zdroje
Hodnocení emisí mobilních zdrojÛ je provádûno standardnû pouze pro území celé âR. Pro úãely modelování vli-

vu mobilních zdrojÛ na kvalitu ovzdu‰í je samostatnû provádûn rozpoãet emisí hlavních zneãi‰Èujících látek do ãtver-
cÛ 5x5 km. V tûchto ãtvercích jsou vypoãítávány:

– emise ze silniãní dopravy
– vrstva sãítan˘ch silniãních úsekÛ podle periodického sãítání dopravy
– vrstva nesãítan˘ch úsekÛ

– emise z provozu zemûdûlsk˘ch a lesnick˘ch strojÛ
– emise z provozu ostatních mobilních zdrojÛ které zahrnují:

– Ïelezniãní, vodní a leteckou pfiepravu
– provoz stavebních strojÛ, areálovou dopravu, vozidla armády
– dal‰í mobilní prostfiedky (sekaãky, pily, atd.)

Emise jednotliv˘ch ãtvercÛ jsou agregovány na úrovni okresÛ.V˘poãet emisí dal‰ích ‰kodlivin je provádûn v sou-
ãasné dobû pouze pro území celé âR. Rozpoãet do okresÛ lze provést pouze jako relativní podíl emisí odvozen˘ od
rozpoãítan˘ch emisí hlavních zneãi‰Èujících látek. Pro úãely odhadu emisí POPs v jednotliv˘ch okresech je doãasnû
pouÏíván rozpoãet podle emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek. Testován je rovnûÏ v˘poãet podle emisních faktorÛ POPs
a údajÛ sãítání vozidel (intenzita provozu na vybran˘ch komunikacích) a dopoãet ostatní silniãní dopravy a dal‰ích
mobilních zdrojÛ z celkov˘ch údajÛ o prodeji pohonn˘ch hmot. V˘sledky budou k dispozici v r. 2004.

1.2. HODNOCENÍ V¯ZNAMNOSTI ZDROJÒ

Mezi v˘znamné zdroje emisí POPs v Královéhradeckém kraji lze zafiadit Elektrárnu Pofiíãí (âEZ, a.s.), prÛmy-
slové energetické provozy – Krkono‰ské papírny a.s. a STAVOSTROJ a.s. i nûkteré vût‰í teplárenské provozy – Tep-
lárny âEZ ve Dvofie Královém a v Náchodû, Teplárna Jaromûfi s.r.o., TEVEX a.s. âernoÏice nad Labem. Mezi lokál-
nû v˘znamné zdroje lze pak zafiadit spalovny odpadÛ – v˘znamnûj‰í z nich jsou dvû spalovny v Hradci Králové (ELO
HK a spalovna Fakultní nemocnice), men‰í kapacitu mají dvû nemocniãní spalovny – v Rychnovû nad KnûÏnou
a v Trutnovû a spalovna Purum v Hradci Králové.
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Specifick˘mi zdroji emisí POPs mohou b˘t nûkteré hutní provozy, napfi. pfii horkém zpracování hliníku. Tûmto
provozovnám (cca 9 provozoven s hutním zpracováním kovÛ) byla vûnována v druhé fázi zpracování dat vût‰í po-
zornost a byly pro nû získány nûkteré podrobnûj‰í údaje. Nûkteré tyto zdroje spadají rovnûÏ do pÛsobnosti Zákona
76/2002 Sb., tedy pod problematiku integrované prevence. Pfiesné urãení v‰ech zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ na území kraje
není v souãasnosti je‰tû definitivní. PfiedbûÏné hodnocení v‰ak ukazuje, Ïe na území kraje by se mûlo jednat o 40 – 50
provozoven.

Mezi v˘znamnûj‰í plo‰né zdroje emisí POPs lze na území Královéhradeckého kraje zafiadit také lokální topeni‰-
tû Nejvût‰í poãet obcí bez plynofikace se nachází v okrese Jiãín (78 ze 111 obcí nemá plynofikaci) a v oblasti pod Or-
lick˘mi horami – okres Rychnov nad KnûÏnou (62 z 83 obcí nemá plynofikaci). Celkov˘ poãet obcí bez plynofikace
je 256, z toho 44 s více neÏ 200 byty. Lokální v˘znam mÛÏe mít v nûkter˘ch mûstech nebo na hlavních spojnicích mûst
doprava. Zejména se bude jednat o pfietíÏená centra velk˘ch mûst (Hradec Králové, Náchod a Jiãín), prÛtahy v˘-
znamn˘ch komunikací k hranicím s Polskem i spojnice mezi vût‰ími mûsty.

2. V˘voj monitorování emisí POPs

2.1. ZHODNOCENÍ V¯VOJE EMISNÍ SITUACE V KRAJI

Emise POPs, na rozdíl od základních zneãi‰Èujících látek, nejsou dlouhodobû sledovány v rámci emisních bilancí
provádûn˘ch v âR. Celorepublikové bilance emisí POPs jsou zpracovány pouze pro období let 1990 – 2001, pfiipra-
vuje se bilance za rok 2002.Tyto bilance byly nejprve provádûny u vût‰iny kategorií zdrojÛ pouze v celorepublikovém
mûfiítku. Územní disagregaci znemoÏÀovala zejména nedostupnost relevantních údajÛ o v˘robách jednotliv˘ch v˘-
robkÛ u tûch kategorií zdrojÛ, které produkují emise POPs v rámci technologického provozu. Zejména se jedná o v˘-
robu litiny a dal‰ích kovÛ, obalovny Ïiviãn˘ch smûsí a spalovny odpadu. Z celorepublikov˘ch statistick˘ch údajÛ lze
tyto údaje získat, problematické je v‰ak jejich zji‰Èování u jednotliv˘ch zdrojÛ. Podrobná inventura emisí byla prove-
dena v roce 2001 pro data r. 1999 a pro úãely ProgramÛ sniÏování emisí také pro rok 2000 a 2001.

Souhrnné v˘sledky emisí bilance âR za rok 1999, srovnání s vypoãten˘mi údaji za rok 2000 a 2001 v Královéhra-
deckém kraji a pfiehled nejv˘znamnûj‰ích bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ uvádí tabulková ãást. V˘sledky bilance emisí
POPs v âR za rok 1999, 2000 a 2001 pro jednotlivé kategorie zdrojÛ ukazuje tabulka ã. 2.1. V˘sledky bilance emisí
POPs v Královéhradeckém kraji za rok 2000 a 2001 pro jednotlivé kategorie zdrojÛ ukazuje tabulka ã. 2.2.

Srovnání emisí PAH ze zdrojÛ REZZO 3 vypoãten˘ch podle pÛvodních údajÛ a podle aktualizovan˘ch údajÛ za-
hrnujících podíl spalování dfieva ukazuje tabulka ã. 2.2.a. V˘sledky vypoãtené s pouÏitím sady emisních faktorÛ zís-
kan˘ch do r. 1999 ( v souãasné dobû jsou aktualizovány) nenaznaãují v˘razné rozdíly mezi emisemi ze spalování hnû-
dého uhlí, které jako tuhé palivo u domácností pfievládá, a dfievního odpadu. PfiibliÏnû poloviãní emisní faktor
vztaÏen˘ na hmotnost paliva pouÏívan˘ u dfieva je prakticky vyrovnán niÏ‰í (poloviãní) v˘hfievností dfieva proti hnû-
dému uhlí.V˘sledky mûfiení emisí POPs pro jiné druhy biomasy (sláma, rostlinné zbytky apod.) nejsou v souãasné do-
bû k dispozici. V˘raznûj‰í sníÏení emisí PAH by se v‰ak dalo oãekávat pfii jin˘ch postupech vyuÏití biomasy neÏ pfií-
m˘m spalováním, napfi. pfii pyrol˘ze nebo v˘robû bioplynu anaerobní fermentací.

Podobnû jako u celorepublikové bilance emisí POPs tedy patfií mezi nejv˘znamnûj‰í kategorii v Královéhradec-
kém kraji malé zdroje – domácí topeni‰tû. Jejich podíl na celkov˘ch emisích POPs pfiekraãuje u v‰ech skupin ‰kodli-
vin 75 % z celkov˘ch emisí. Podíl zdrojÛ REZZO 3 na celkov˘ch emisích v Královéhradeckém kraji u PAHs je niÏ‰í,
neÏ prÛmûr v âR, u ostatních skupin emisí (PCBs, PCDD/F) je vy‰‰í.

V˘sledky podrobné emisní bilance byly vypoãteny podle v˘‰e uvedené metodiky. Ze spotfieb tuh˘ch a kapaln˘ch
paliv byly pomocí emisních faktorÛ vypoãteny emise spalovacích zdrojÛ. PouÏité emisní faktory vycházejí z mûfiení
emisí, proveden˘ch v âR v prÛbûhu let 1993 – 2000. Pro nûkteré kategorie zdrojÛ byly k dispozici fiádovû velmi roz-
dílné údaje o emisních faktorech. Jedná se zejména o emisní faktory pro vytápûní domácností, které nelze ve vût‰inû
pfiípadÛ ovûfiit podle zahraniãních materiálÛ. Ve vyspûl˘ch zemích Evropy i USA je totiÏ prakticky vylouãeno pouÏi-
tí takov˘ch paliv, jako je napfi. hnûdé uhlí, pro vytápûní domácností. Ovûfiovací mûfiení na tûchto zdrojích by mûla pro-
bûhnout aÏ v roce 2004.

Pro v˘poãty emisí technologick˘ch zdrojÛ provozovan˘ch na území Královéhradeckého kraje bylo moÏné vyuÏít
rovnûÏ ve vût‰inû pfiípadÛ emisní faktory, stanovené mûfiením na zdrojích v âR. I zde se mÛÏe na pfiesnosti emisních
faktorÛ do urãité míry projevit variabilita provozu, kvalita surovin a pouÏit˘ch paliv, nebo napfi. skladba odpadÛ.
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V tabulkách ã. 2.3 a 2.4 jsou uvedeny emise nejv˘znamnûj‰ích bodov˘ch spalovacích a technologick˘ch zdrojÛ
(REZZO 1). Emise stfiedních zdrojÛ jsou pro úãely tohoto hodnocení agregovány na úrovni obce a vykazovány v ta-
bulce jako emise plo‰n˘ch zdrojÛ. Pfiehled nejv˘znamnûj‰ích plo‰n˘ch zdrojÛ (REZZO 2 a 3) ukazují tabulky ã. 2.5
a 2.6.

Urãité relevantní údaje o v˘voji emisí POPs lze odvodit od hodnocení v˘voje emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.
Jejich produkce za poslední období na území Královéhradeckého kraje v˘raznû poklesla. Znázornûní v˘voje emisí
TZL v letech 1994 – 2001 je uvedeno v grafu ã. 1.

Z uveden˘ch tabulek vypl˘vají pro srovnání let 2000 a 2001 následující skuteãnosti:

– metodika emisní inventury provádûné v lokálním mûfiítku není zatím dostateãnû stabilizovaná, aby ji bylo moÏ-
no vyuÏít pro sledování trendÛ ve v˘voji emisí produkovan˘ch na území kraje

– nárÛst emisí velk˘ch zdrojÛ (zejména PAH) je zpÛsobeno doplnûním bilance o dal‰í zdroje (obalovny)
– mírné zmûny vykazuje skupina mal˘ch zdrojÛ (pÛvodní údaje)
– pfiepoãtené údaje emisí mal˘ch zdrojÛ (se zahrnutím spalování dfieva) naznaãují, Ïe náhrada spalování uhlí spa-

lováním dfieva pfiiná‰í podobné zatíÏení ze strany emisí PAH.

2.2. BUDOUCÍ V¯VOJ EMISNÍ SITUACE V KRAJI

Na budoucí v˘voj emisní situace v kraji budou mít rozhodující vliv zejména následující faktory:

– rozvoj plynofikace v nûkter˘ch oblastech kraje (podhÛfií Orlick˘ch hor, Jiãínsko)
– nárÛst spotfieby biomasy a zavádûní nov˘ch technologií pro její energetické vyuÏití (napfi. zplyÀování, fermentace,

apod.)
– provozování v˘znamn˘ch energetick˘ch zafiízení (elektrárny, teplárny, prÛmyslová energetika)
– v˘voj a lokalizace automobilové silniãní dopravy.

Limitními faktory ovlivÀujícími v˘voj emisí mohou b˘t zejména:

– palivová základna v˘roby el. energie a tepla
– cena a dostupnost zemního plynu, zejména ve v˘‰e poloÏen˘ch obcích
– rozvoj kapacit spalovan˘ch odpadÛ
– obmûna vozového parku a v˘stavba silniãních obchvatÛ zatíÏen˘ch mûst.

3.  Stav a plnûní emisních limitÛ v kraji

Emisní limity pro POPs byly v r. 2002 dány vyhl. MÎP ã. 117/1997 ve znûní Vyhl. MÎP ã. 97/2000 Sb. pouze pro
spalovny odpadÛ. Pfiitom lhÛta jejich dosaÏení byla stanovena na r. 2003, a to pouze pro spalovny, které nepfiedloÏily
ke schválení plán sníÏení emisí.. Ten pfiedloÏily v‰echny tfii v souãasnosti provozované spalovny nemocniãních odpa-
dÛ a byly jiÏ schváleny. Souãasné podmínky provozování zdrojÛ vãetnû termínÛ platnosti jednotliv˘ch povinností pfii
spalování i spoluspalování odpadÛ stanovuje Nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.

Informace o stavu plnûní emisních limitÛ je orgánÛm ochrany ovzdu‰í sdûlována autorizovan˘mi mûfiícími sku-
pinami (§ 18, odst. 2 vyhlá‰ky ã. 356/2002 Sb.), popfi. na vyÏádání provozovateli zdrojÛ (§ 11, odst. 1, písm. f zákona
o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb.). Podle informací OI âIÎP Hradec Králové byly povinnosti provozovatelÛ vztahují-
cí se k mûfiení emisí POPs v roce 2002 bez v˘jimek splnûny. Vedle spaloven odpadÛ se jednalo také o nûkolik dal‰ích
zdrojÛ zpracovávajících barevné kovy, napfi. hliník. Povinnost mûfiení tûmto zdrojÛm vypl˘vala z pfiedchozích povole-
ní k provozu zdrojÛ, dan˘ch podle zákona ã. 309/1991 Sb. U stfiedních zdrojÛ nejsou specifické emisní limity ani mû-
fiení pro POPs legislativou pfiedepsány.

V údajích uveden˘ch ve vefiejném registru spaloven jsou pro spalovny odpadÛ provozované v Královéhradeckém
kraji uvedeny tyto údaje (stav v 5. 8. 2003):
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Dal‰í relevantní údaje o v˘sledcích mûfiení emisí provádûn˘ch v prÛbûhu r. 2002, které mohou vypovídat o stavu
plnûní emisních limitÛ u zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, jsou v souãasné dobû zpracovávány z podkladÛ
souhrnné provozní evidence za rok 2002. Ze zdrojÛ provozovan˘ch na území Královéhradeckého kraje nebyly v do-
bû zpracování k dispozici Ïádné údaje o mûfiení emisí POPs.

4.  PodpÛrné aktivity pro omezování emisí

Aktivity související s problematikou POPs v odpadovém hospodáfiství. Opatfiení smûrované do v˘roby, uÏívání,
pfiípadnû omezeného uÏívání a zpÛsobÛ recyklace a likvidace produktÛ a v˘robkÛ s obsahem POPs.

V˘skyt látek POPs související s odpadov˘m hospodáfistvím patfií mezi dlouhodobûj‰í problémy zahrnuté mezi
tzv. „staré zátûÏe“. PÛvod tûchto problémÛ je v âR podobnû jako v fiadû dal‰ích zemí situován zhruba do zaãátku pa-
desát˘ch let. V té dobû se celosvûtovû roz‰ífiily v˘roby látek, jejichÏ vlastnosti byly vyuÏitelné hned pro nûkolik úãe-
lÛ. Jednak to byly agrochemické produkty, slouÏící zejména k hubení ‰kÛdcÛ a plevele, nûkteré z tûchto látek byly ta-
ké pouÏívány v lesnictví, pro ochranu dfieva a dfievûn˘ch materiálÛ a také v komunální hygienû. Tyto látky, spadající
mezi organochlorové slouãeniny, byly nejvíce pouÏívány jako pesticidy a mezi nejznámûj‰í slouãeniny zde patfií DDT,
obsaÏené v produktech s rÛzn˘mi obchodními názvy.

Dal‰í skupinu látek s obsahem POPs pfiedstavovaly produkty, které mûly vlastnosti vyuÏitelné napfi. v prostfiedích
s rizikem vzniku poÏáru, pfii stabilizaci produktÛ, zlep‰ení jejich vlastností apod. T̆ ká se to zejména produktÛ s obsa-
hem polychlorovan˘ch bifenylÛ (PCB). Tyto látky byly v b˘valém âeskoslovensku vyrábûny v CHEMKO StráÏské
(napfi. Delor, Hydelor). Jejich uplatnûní bylo zejména v elektrotechnickém prÛmyslu jako impregnaãní a elektroizo-
laãní kapalina pfii v˘robû silov˘ch kondenzátorÛ, v men‰ím mnoÏství jako nehofilav˘ izolant a pfiená‰eã tepla do trans-
formátorÛ vy‰‰ích v˘konÛ. Dal‰í vyuÏití bylo jako médium na pfienos tepla v zafiízeních gumárenského a dfievafiské-
ho prÛmyslu, v zafiízeních na v˘robu papíru, lepenky, asfaltov˘ch hmot, v hutích a ocelárnách.VyuÏití nacházel hlavnû
tam, kde existovalo zv˘‰ené nebezpeãí vzniku poÏárÛ nebo v˘buchu. Uplatnûní Hydeloru bylo zejména k pfienosu sí-
ly v rÛzn˘ch hydraulick˘ch zafiízeních (hydraulické obsluhy generátorÛ v tlakov˘ch plynárnách, stroje na tlakové lití,
válcovací a slévárenské stroje, dÛlní hydraulická zafiízení, apod.). Mediálnû znám˘m se stal v osmdesát˘ch letech je-
den z obchodních druhÛ Deloru, pouÏívan˘ jako pfiísada pfii v˘robû syntetick˘ch barev, kde tvofiil sloÏku zvy‰ující ad-
hezi nátûrov˘ch hmot a regulující tvrdost nátûru.V˘raznû se jeho pouÏitím sniÏovala i hofilavost nátûrové hmoty. Bo-
huÏel na‰ly tyto v˘robky uplatnûní napfi. ve vnitfiních nátûrech staveb pro chov hospodáfisk˘ch zvífiat a tím se „zajistil“
jejich vstup do potravinového fietûzce.

Na rozdíl od v˘‰e zmínûn˘ch POPs vyrábûn˘ch patfií PCDD a PCDF mezi slouãeniny, které vznikají pouze jako
vedlej‰í produkt nûkter˘ch reakcí za pomûrnû specifick˘ch podmínek. Tak tomu je napfi. také pfii v˘robû PCB nebo
hexachlorcyklohexanu (HCH), kter˘ se pouÏíval jako surovina pro v˘robu trichlorbenzenu a rÛzn˘ch pesticidních
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pfiípravkÛ, pro v˘robu pfiípravkÛ na ochranu lesních porostÛ proti okusu zvûfie, insekticidních prostfiedkÛ, hlístopud-
n˘ch prostfiedkÛ a také jako pfiípravek do nûkter˘ch barev. S problémem zpracování izomerÛ HCH a následn˘m za-
mofiením dioxiny souvisí také znám˘ pfiípad v˘robních hal ve Spolanû Neratovice.

Problematika tûchto látek je celosvûtovû fie‰ena v rámci tzv. Stockholmské úmluvy, podepsané rovnûÏ âeskou
Republikou. âlánek 6 Úmluvy stanoví mimo jiné povinnost úãastníka Úmluvy:

1) Identifikovat sklady reservních zásob látek uveden˘ch v pfiíloze A a v pfiíloze B.
2) Identifikovat místa zneãi‰tûná látkami v pfiíloze A, v pfiíloze B a v pfiíloze C.

Látky sledované Stockholmskou úmluvou:

Pfiíloha A – látky, které by mûly b˘t zcela odstranûny
• aldrin
• chlordan
• dieldrin
• endrin
• heptachlor
• hexachlorbenzen
• mirex
• toxaphen
• polychlorované bifenyly (PCB)

Pfiíloha B – látky, jejichÏ v˘roba a vyuÏití by mûlo b˘t omezeno:
• DDT

Pfiíloha C – látky tvofiené a neúmyslnû uvolÀované z antropogenních zdrojÛ:
• polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/F)
• hexachlorbenzen (HCB)
• polychlorované bifenyly (PCB)

Problematiku nakládání s nebezpeãn˘mi odpady s obsahem PCB fie‰í zákon o odpadech ã. 185/2001 Sb., kon-
krétní opatfiení jsou uvedena ve speciální vyhlá‰ce MÎP ã. 384/2001 o nakládání s PCB. DÛleÏitou ãástí vyhlá‰ky je
specifikace zpÛsobu inventarizace zafiízení s obsahem PCB. V materiálu „Koncepce hospodafiení s odpady“
(http://www.kr-kralovehradecky.cz/dokument/rozvoj/prk/kocepce_prehled.htm) lze k zaji‰tûní tohoto úkolu nalézt
podrobné údaje. Vypl˘vá z nich, Ïe krajsk˘ úfiad je pomûrnû dobfie pfiipraven organizovat a zajistit splnûní v‰ech vel-
mi dÛleÏit˘ch úkolÛ v oblasti likvidace odpadÛ s obsahem PCB, a to prostfiednictvím KKR – krajské koordinaãní ra-
dy pro inventarizaci odpadÛ a zafiízení s obsahem PCB.

Odpady PCB patfií zatím k jedinému druhu odpadÛ, jehoÏ v˘skyt bude legislativnû ukonãen rokem 2010 (zne‰kod-
nûní a dekontaminace zafiízení). Pfiedpokladem je úspû‰nû a rychle provedená inventarizace zafiízení (s obsahem nad
5 l kapalné náplnû), coÏ je povinností provozovatelÛ zafiízení do r. 2008. Zne‰kodÀovací kapacity (spalovna Ostrava,
IDOS Pfiíbram) jsou pro úãely následné likvidace v âR dostateãné a splnûní úkolu do r. 2010 by nemûlo b˘t ohroÏeno.

Inventarizace skládek s moÏn˘m obsahem POPs, star˘ch zátûÏí apod. je fie‰ena v projektech zadávan˘ch MÎP
a relevantní informace by mûly b˘t u pfiíslu‰n˘ch fie‰itelsk˘ch organizací k dispozici. Rozsáhlé podklady k této pro-
blematice byly shromáÏdûny rovnûÏ v rámci projektu UNIDO, zab˘vajícího se implementací Stockholmské úmluvy.
(Holoubek, I. (koordinátor, projekt manager), Adamec, V., Barto‰, M., âerná, M., âupr, P., Bláha, K., Demnerová, K.,
Drápal, J., Haj‰lová, J., Holoubková, I., Jech, L., Klánová, J., Kocourek, V., Kohoutek, J., KuÏílek, V., Machálek, P., Ma-
tûjÛ, V., Matou‰ek, J., Matou‰ek, M., Mejstfiík, V., Novák, J., Ocelka, T., Pekárek, V., Petira, K. Provazník, O., Punãocháfi,
M., Rieder, M., Ruprich, J., SáÀka, M., Tomaniová, M., Vácha, R., Volka, K., Zbíral, J.: Úvodní národní inventura persi-
stentních organick˘ch polutantÛ v âeské republice. Projekt GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILI-
TATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSI-
STENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH REPUBLIC. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení
Konsorcia RECETOX – TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, srpen 2003)
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Cenné informace jsou v souãasné dobû na internetov˘ch stránkách vûnovan˘ch implementaci úmluvy:
http://www.recetox.muni.cz/projekty/Unido/narodni_inventura_pops.htm.

Z údajÛ relevantních Královéhradeckému kraji lze vybrat:

Informace získané od fieditelství âeské inspekce Ïivotního prostfiedí, oddûlení odpadového hospodáfiství – Oblastní in-
spektorát âIÎP Hradec Králové

■ Plo‰né informace o sledovan˘ch látkách OI nemá k disposici.
■ Vût‰í mnoÏství uskladnûn˘ch kondenzátorÛ s PCBs se nachází v pronajatém skladu firmy Petfiiv˘ – dfievafiská

v˘roba v Ostromûfii.
■ Kondenzátory s obsahem PCBs jsou neustále nacházeny v b˘val˘ch zemûdûlsk˘ch druÏstvech.
■ Odpady s obsahem PCBs jsou shromaÏìovány v areálu Aliachem, a. s. o. z. Synthesia. (leÏí v blízkosti hranic

s KH krajem)
■ V odpadních vodách vypou‰tûn˘ch do vod povrchov˘ch se obsah POP bûÏnû nesleduje.

Vzhledem k del‰í pÛsobnosti âIÎP na území kraje lze pro dal‰í postup v oblasti star˘ch zátûÏí oãekávat aktivní
souãinnost pracovníkÛ inspekce a krajského úfiadu.

Také Úmluva CLRTAP se v rámci protokolu o persistentních organick˘ch polutantech zab˘vá omezováním a in-
ventarizací látek s obsahem POPs.V údajích vykazovan˘ch v kaÏdoroãních hlá‰eních nejsou za období let 1990 – 2001
uvedeny Ïádné v˘roby, dovozy nebo v˘vozy látek, sledovan˘ch protokolem POPs (PCB a pesticidÛ jako jsou Aldrin,
DDT apod.). Podrobnûj‰í údaje k tûmto aktivitám lze nalézt napfi. na internetov˘ch stránkách sdruÏení RECETOX
(http://www.recetox.muni.cz/).

Z materiálu „Koncepce odpadového hospodáfiství na území Královéhradeckého kraje“ lze uvést k celé proble-
matice star˘ch zátûÏí velmi dÛleÏitou informaci pro SWOT anal˘zu:

Silná stránka Slabá stránka

– provedena evidence a kategorizace – v˘znamné nefie‰ené ekologické zátûÏe
ekologick˘ch zátûÏí (prÛmyslové areály, skládky)
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5.  Nástroje programu sniÏování emisí

Osnova pro zpracování programu sniÏování emisí obsahuje v˘ãet základních nástrojÛ pro sniÏování emisí. ¤adu
z nich lze povaÏovat za víceúãelové a slouÏící k omezování ‰irokého spektra ‰kodlivin. Podle závaÏnosti emisí v kate-
gorii, do které jsou tyto nástroje smûfiovány, lze více ãi ménû oãekávat efektivitu daného opatfiení. Nástroje vyuÏitel-
né v krajsk˘ch programech sniÏování emisí budou mít podobnou úãinnost na omezeném území jako v celorepubli-
kovém mûfiítku. Úãinky nûkter˘ch z nich mohou b˘t dokonce na úrovni krajÛ intenzivnûj‰í, napfi. z dÛvodu snadnûj‰í
aplikaci na území, které sv˘m charakterem pfiedstavuje ucelenûj‰í geografick˘ a ekonomick˘ prostor.

Základní nástroje vyjmenované osnovou programu jsou:

1. technická a technologická opatfiení,
2. technicko-organizaãní opatfiení,
3. administrativní opatfiení,
4. evidence stacionárních a mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování,
5. inventarizace emisí,
6. práce s vefiejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi,
7. vyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ.

5.1. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ OPAT¤ENÍ

5.1.1. Emisní limity
Pro vylouãení vzniku emisí POPs popfi. sníÏení jejich mnoÏství je v legislativû âR uplatnûno nûkolik technick˘ch

a technologick˘ch opatfiení. Základní a pomûrnû úãinná opatfiení jsou ta, která omezují vy‰‰í koncentrace sledova-
n˘ch ‰kodlivin vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. Za hlavní opatfiení lze jednoznaãnû povaÏovat specifické emisní limity, sta-
novené legislativou pro vybrané skupiny zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Tyto limity jsou uplatnûny bez v˘jimky, v nû-
kter˘ch pfiípadech v‰ak mají urãit˘ ãasov˘ nábûh se stanovenou nejzaÏ‰í dobou jejich plnûní.

Druh˘m typem emisních limitÛ jsou obecné emisní limity, které jsou legislativou dány pouze jako nejvy‰‰í pfií-
pustná hodnota koncentrace ‰kodlivé látky a jejich konkrétní uplatnûní u zdrojÛ zneãi‰Èování je v kompetenci orgánu
ochrany ovzdu‰í. V tomto pfiípadû, jak urãuje § 9 zákona o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb., orgán kraje. Lze doporuãit,
aby orgán kraje uplatnil toto opatfiení zejména v rámci procesu povolování provozu zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ uveden˘ch
v nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb., jak to umoÏÀuje § 6 tohoto pfiedpisu. Orgán kraje by mûl této moÏnosti vyuÏívat ze-
jména v pfiípadech, kdy jsou v území, v nûmÏ má b˘t takov˘ zdroj provozován, pfiekraãovány imisní limity.

Pfiehled uplatnûn˘ch emisních limitÛ pro POPs a podmínek provozování zdrojÛ podle platné legislativy ukazuje
následující tabulka.
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Pomocn˘m technick˘m a technologick˘m opatfiením je u nûkter˘ch procesÛ uplatnûní nepfiímého emisního
limitu, a to napfi. omezením emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu uhelnatého nebo celkov˘ch organick˘ch lá-
tek. Tento princip by mûl b˘t uplatnûn zejména u kategorií spadajících mezi zdroje vyjmenované protokolem
o persistentních organick˘ch polutantech, kter˘ je souãástí Úmluvy LRTAP. Pfiehled dotãen˘ch technologií je
uveden v pfiíloze ã. VIII Protokolu.
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Pfiíloha VIII
KATEGORIE VELK¯CH STACIONÁRNÍCH ZDROJÒ

I. Úvod
Tento seznam se nevztahuje na zafiízení nebo ãásti zafiízení pro v˘zkum, v˘voj a testování nov˘ch produktÛ a procesÛ. Úplnûj-

‰í popis uveden˘ch kategorií mÛÏe b˘t nalezen v pfiíloze V

II. Seznam kategorií

* â.k. znamená ãíslo kategorie

DodrÏování emisních limitÛ je v legislativû âR pfiedepsáno pro znaãnou ãást z tûchto uveden˘ch zdrojÛ. Kontro-
la dodrÏování emisních limitÛ je v kompetenci pracovníkÛ âeské inspekce Ïivotního prostfiedí (âIÎP) a orgán kraje
by mûl spolupracovat s âIÎP pfii vymáhání dodrÏování tûchto limitÛ a splnûní nápravn˘ch opatfiení uloÏen˘ch pfii je-
jich pfiekraãování.

5.1.2. Podmínky provozu zdrojÛ
V˘znamn˘m opatfiením vedoucím ke sníÏení emisí POPs je také stanovení technick˘ch podmínek pfii provozo-

vání zdrojÛ. U tûch kategorií zdrojÛ, u nichÏ zpÛsob provozování zdroje bezprostfiednû souvisí s moÏností vzniku PO-
Ps, je toto ustanovení velmi dÛleÏit˘m preventivním opatfiením, které má následnû zajistit zejména plnûní emisního
limitu.

NejdÛleÏitûj‰í technické opatfiení tohoto typu je uvedeno v nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. pro spalování a spolus-
palování odpadÛ, a to stanovením teploty, na kterou se ohfieje plyn ve v‰ech místech profilu toku spalin a dobou, po
kterou musí za této teploty setrvat ve spalovacím prostoru.

U kategorií vyjmenovan˘ch legislativou je v nûkter˘ch pfiípadech rovnûÏ omezován vstup do procesu takov˘ch
látek, které spadají mezi POPs nebo mohou vznik jejich emisí podporovat. RovnûÏ zde se jedná o opatfiení preven-
tivního charakteru. I kdyÏ tato opatfiení nejsou jmenovitû uvedena v legislativû, pfii procesu povolování zdrojÛ je za-
potfiebí jejich dodrÏování vynutit. T̆ ká se to zejména vstupu organick˘ch chlorovan˘ch látek do procesÛ primární
a sekundární v˘roby kovÛ a jejich zpracování napfi. ve slévárenství. Na stranû provozovatele by mûl b˘t omezován
vstup tûchto látek zejména v pfiípadû, Ïe jsou souãástí pouÏívan˘ch druhotn˘ch surovin (odpad kovového ‰rotu).

Podrobné podmínky provozu kaÏdého zdroje, v nichÏ lze vymezit zásady pro sníÏení emisí POPs, zpracovává pro-
vozovatel v souboru technickoprovozních parametrÛ a technickoorganizaãních opatfiení k zaji‰tûní provozu stacio-
nárních zdrojÛ, vãetnû opatfiení ke zmírÀování prÛbûhu a odstraÀování dÛsledkÛ havarijních stavÛ v souladu s pod-
mínkami ochrany ovzdu‰í („provozní fiád”). Tento provozní fiád schvaluje inspekce.
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5.1.3. Nejlep‰í dostupné technické postupy omezování emisí (BAT) podle kategorií zdrojÛ a dal‰í nástroje
Dal‰ím opatfiením technického a technologického charakteru je uplatnûní nejlep‰ích dostupn˘ch technick˘ch po-

stupÛ omezování emisí (BAT). Problematika uplatnûní BAT je v âR pomûrnû nová. Legislativnû jejich uplatnûní za-
kotvuje zákon o ochranû ovzdu‰í a zejména zákon o integrované prevenci zneãi‰tûní ã. 76/2002 Sb.

V § 3 odst. 6 „Povinnosti právnick˘ch a fyzick˘ch osob“ zákona o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 je uveden obecn˘
princip zavádûjící uplatnûní technologií BAT zejména pfii v˘stavbû nov˘ch zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ:

(6) Pfii v˘stavbû nov˘ch a zmûnû stávajících zvlá‰tû velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nebo pfii
jejich modernizaci jsou osoby oprávnûné k podnikání povinny volit nejlep‰í dostupné techniky v souladu s poÏa-
davky tohoto zákona a zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

Pro oblast omezování emisí POPs jsou ty nejdÛleÏitûj‰í BAT uvedeny v Protokolu o persistentních organick˘ch
polutantech, konkrétnû v Pfiíloze V. Jejich uplatnûní má b˘t posuzováno rovnûÏ s hlediska technické a ekonomické
schÛdnosti. Pojem nejlep‰í dostupné technologie není zamûfien na pfiedpisování nûjaké specifické technologie nebo
techniky, ale na to, aby byly brány v úvahu technické charakteristiky sledovan˘ch zafiízení, jejich geografické umístû-
ní a také místní environmentální podmínky.

Jak je uvedeno u pfiedchozích opatfiení, vedle emisních limitÛ by mûly b˘t u specifick˘ch kategorií zdrojÛ dodr-
Ïovány obecné strategie k omezování emisí persistentních organick˘ch polutantÛ. Mezi ty, které mohou mít podstat-
n˘ vliv na moÏnost vzniku emisí POPs, lze zafiadit následující:

(a) nahrazení vstupních materiálÛ obsahujících persistentní organické polutanty nebo materiály, které jsou pfií-
mo spojeny se vznikem emisí persistentních organick˘ch polutantÛ z dan˘ch zdrojÛ;

(b) dodrÏování nejlep‰ích environmentálních postupÛ – napfiíklad udrÏování pofiádku, programy preventivní
údrÏby, zmûny procesu jako je napfiíklad izolace systému (od atmosféry) (napfiíklad v koksárnách nebo apli-
kace inertních elektrod pro elektrol˘zu;

(c) modifikace projekãního návrhu procesu, aby bylo zaji‰tûno úplné spalování, které by preventivnû vyluãova-
lo tvorbu persistentních organick˘ch polutantÛ, a to prostfiednictvím fiízení parametrÛ jako je napfiíklad spa-
lovací teplota a doba zdrÏení;

(d) metody ãi‰tûní odpadních plynÛ, jako je napfiíklad termální ãi katalytické spalování nebo oxidace, odluãová-
ní prachu, adsorpce;

(e) zpracování zbytkÛ, odpadÛ a spla‰kov˘ch kalÛ napfiíklad termálním zpracováním nebo jejich transformací na
inertní materiál.

Z v˘ãtu konkrétních BAT uveden˘ch v Pfiíloze V Protokolu o POPs je pro zdroje provozované v souãasnosti na
území Královéhradeckého kraje dÛleÏité brát v úvahu ty, které se t˘kají následujících kategorií zdrojÛ:

■ Spalování a spoluspalování odpadÛ
■ Termálních procesÛ v metalurgickém prÛmyslu
■ Spalování fosilních paliv v elektrárnách/ teplárnách/ plynárnách a v prÛmyslov˘ch kotlech
■ Zafiízení pro spalování dfieva s kapacitou pod 50 MW

Pro nejv˘znamnûj‰í skupinu zdrojÛ, kterou jsou z hlediska podílu na celkov˘ch emisích POPs na území kraje lo-
kální topeni‰tû, je vymezena v Pfiíloze V Protokolu o POPs samostatná ãást. Nejsou v ní uvedeny konkrétní doporu-
ãené technologie pro spalování v domácnostech, ale spí‰e obecné principy, které je zapotfiebí sledovat a prosazovat.
DÛvodem jsou samozfiejmû omezené moÏnosti pfii ãinnosti orgánÛ ochrany ovzdu‰í v pfiípadû spalování v lokálních
topeni‰tích. Z uveden˘ch principÛ je velmi dÛleÏité zajistit zejména toto:

Emise z domácích spalovacích zafiízení mohou b˘t sníÏeny omezením spalovan˘ch paliv na paliva dobré kvality
a vylouãením spalování odpadÛ, halogenÛ obsahující plasty a dal‰ích materiálÛ. K tomuto cíli mohou úãinnû pfiispût
programy informování vefiejnosti zamûfiené na kupující / provozovatele domácích spalovacích zafiízení.

V âR je do urãité míry legislativnû urãena kvalita paliva, dodávaného domácnostech (vyhlá‰ka MÎP ã. 357/2002
Sb., kterou se stanoví poÏadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdu‰í). Sledované parametry se sice bezpro-
stfiednû net˘kají vlastností, omezujících emise POPs, ale podmínky pro distribuci paliv vyluãují to, aby se na trh do-
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stávalo palivo, které není vÛbec kontrolováno. Orgán kraje by mûl pfii ovûfiení plnûní tohoto ustanovení spolupraco-
vat s dal‰ími orgány (podle § 47 zákona o ochranû ovzdu‰í je touto institucí âeská obchodní inspekce).

Jako pomocn˘ nástroj pro zavádûní BAT v této oblasti lze chápat také v âR zaveden˘ institut „Ekologicky ‰etr-
n˘ch v˘robkÛ“. Tato agenda je jiÏ více neÏ deset let speciální ãinností âEÚ a dnes je zde zfiízena samostatná Agentu-
ra pro ekologicky ‰etrné v˘robky. V fiadû oznaãen˘ch v˘robkÛ lze najít kotle pro domácí vytápûní, zejména plynové
a také teplovodní kotle pro ústfiední vytápûní na spalování biomasy. I kdyÏ lze opatfiení tohoto charakteru povaÏovat
spí‰e za dobrovolné nástroj, je velmi dÛleÏité, aby orgán kraje dostupn˘mi zpÛsoby tento nástroj prosazoval a zajistil
dostateãnou informovanost jak v˘robcÛ kotlÛ, tak koneãn˘ch uÏivatelÛ jejich v˘robkÛ – domácností.

V souvislosti s pojmem „Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek“ a pfii prosazování technik omezujících emise POPs lze zmí-
nit také situaci ve spoluspalování odpadÛ. T̆ ká se to zejména sloÏení v domácnostech bûÏnû spotfiebovávan˘ch oba-
lÛ, které lze povaÏovat za spalitelné. Jejich vyuÏití jako paliva je sice obecn˘mi legislativními principy zakázáno, ve
vztahu k obyvatelstvu jsou v‰ak tato nafiízení jen velmi obtíÏnû prosaditelná a prakticky bez moÏnosti udûlení sankcí
za poru‰ení pfiíslu‰n˘ch ustanovení legislativy. Je tedy velmi dÛleÏité omezit vstup takov˘ch látek, které mohou obsa-
hovat sloÏky, podílející se na vzniku POPs pfii spalovacích procesech v domácnostech, a to zejména u obalÛ v˘robkÛ
nakupovan˘ch obyvateli za úãelem bûÏné denní spotfieby. Vedle aktivit souvisejících s „Ekologicky ‰etrn˘mi v˘rob-
ky“ (kategorie obalÛ napfi. od nápojÛ v‰ak není zatím ve Smûrnicích pro E·V uvedena) by pro tuto oblast mûla b˘t
zaji‰tûna zejména dostateãnû efektivní politika v oblasti sbûru druhotn˘ch surovin a odpadového hospodáfiství na
území kraje.

V samostatné textové pfiíloze je uveden pfiehled v‰ech opatfiení BAT pfievzat˘ z Pfiílohy ã. V návrhu Protokolu
o persistentních organick˘ch látkách.

K problematice technick˘ch a technologick˘ch opatfiení lze pro SWOT anal˘zu uvést:

Silná stránka Slabá stránka

– existence emisních limitÛ pro v˘znamné – finanãní zátûÏ provozovatelÛ spojená
zdroje emisí POPs s kontrolou dodrÏování emisních limitÛ

– kompetence pro uplatnûní obecn˘ch – nedostaãující informace o zv˘‰ení
emisních limitÛ koncentrací ãi pfiekraãování imisních

– moÏnost stanovení podmínek omezování limitÛ BaP, prÛkazné pro argumentaci
emisí POPs v provozním fiádu pfii jednání s provozovateli zdrojÛ

– rozvinutá komunikace provozovatelÛ, – technicky zastaralá zafiízení nevyhovující
oborov˘ch svazÛ, ministerstev t˘kající se pro provádûní dodateãn˘ch instalací
uplatÀování BAT ke sníÏení emisí POPs

– existence dal‰ích nástrojÛ vyuÏiteln˘ch – finanãní nároãnost zavádûní BAT
pro sniÏování emisí POPs
(napfi. Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek)

5.2. TECHNICKO-ORGANIZAâNÍ OPAT¤ENÍ

Opatfiení technicko-organizaãní lze v oblasti omezování emisí POPs uplatnit zejména pfii kontrole dodrÏování
normativních povinností pfii provozování zdrojÛ. Jedná se zejména o jiÏ zmínûné aktivní sledování dodrÏování plnû-
ní pfiedepsan˘ch emisních limitÛ. Orgán kraje má mít k dispozici protokoly o autorizovan˘ch mûfieních emisí zvlá‰tû
velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, v nichÏ je schopnost zafiízení plnit pfiedepsan˘ emisní limit dokumen-
tována. Jejich poskytování provozovatelem orgánu kraje není v legislativû v˘slovnû uvedeno, lze je v‰ak poÏadovat
jako pfiílohu k Oznámení o poplatcích, které pfiedávají provozovatelé velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdroje orgánu kraje
(§ 19 zákona 86/2002).

DÛleÏitou pravomoc dává pracovníkÛm krajsk˘ch úfiadÛ rovnûÏ ustanovení § 46 zákona o ochranû ovzdu‰í,
v nûmÏ je zakotvena povinnost âIÎP „upozorÀovat orgán kraje na nedostatky ve zpÛsobu zji‰Èování emisí zneãi‰Èu-
jících látek podle § 9 odst. 1“.Toto ustanovení nab˘vá v˘znamu zejména u povinnosti provádût mûfiení nestandardnû
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sledovan˘ch ‰kodlivin (napfi. tûÏk˘ch kovÛ a POPs), která jsou pomûrnû finanãnû nároãnûj‰í a provozovatelé z toho-
to dÛvodu mohou chtít povinná mûfiení obcházet. To se t˘ká zejména zdrojÛ uveden˘ch v § 17 vyhlá‰ky MÎP ã.
356/2002 Sb. a zdrojÛ, jimÏ bude pfiedepsán k plnûní obecn˘ emisní limit pro nûkteré ze ‰kodlivin POPs.

Mezi dÛleÏitá opatfiení spadající do skupiny technicko-organizaãních opatfiení patfií v oblasti sniÏování emisí PO-
Ps také dostateãná koordinace pfii prosazování takové energetické koncepce kraje, která by vedla ke sniÏování emisí
POPs. Zejména v oblasti vytápûní domácností, které mají vût‰inov˘ podíl na celkov˘ch emisích POPs, je zapotfiebí
prosazovat energeticky úãinné a ekologicky ãisté zpÛsoby, vedoucí k omezování spalování tuh˘ch paliv. Toto opatfie-
ní mÛÏe b˘t v˘znamné zejména pro sníÏení emisí PAH a tím také BaP. Vedle prokazatelného pfiínosu daného niÏ‰ími
mûrn˘mi emisemi napfi. pfii spalování zemního plynu je dÛleÏit˘m aspektem pfii „vytûsnûní“ zafiízení ke spalování tu-
h˘ch paliv také to, Ïe se tím omezí moÏnost nelegální likvidace domácího odpadu spalovaného mj. za úãelem sníÏení
nákladÛ na vytápûní domácností.

K problematice technicko-organizaãní opatfiení lze pro SWOT anal˘zu uvést:

Silná stránka Slabá stránka

– pfiedpoklad dobré spolupráce – není dopracována dokumentace Krajské
jednotliv˘ch orgánÛ ochrany ovzdu‰í energetické koncepce

– provázaná legislativa umoÏÀující – pravdûpodobné pozdûj‰í zapojení novû
vícenásobnou kontrolu dodrÏování zavedeného niÏ‰ího ãlánku v˘konu
povinností provozovatelÛ pfii mûfiení emisí správních ãinností na úseku ochrany

– tradice územních orgánÛ v b˘valém ovzdu‰í (ORP) do odborn˘ch agend úfiadu
a zároveÀ i souãasném krajském mûstû (nemusí se jednat o plo‰n˘ jev)

5.3. ADMINISTRATIVNÍ OPAT¤ENÍ

Administrativní opatfiení ke sníÏení emisí POPs lze hledat zejména v oblasti spolupráce s dal‰ími orgány ochra-
ny Ïivotního. Jedná se zejména o zaji‰tûní toku informací o dostateãnû prÛkazném sledování druhÛ nebezpeãn˘ch od-
padÛ vznikajících u podnikÛ a deklarovan˘ch jako odpad likvidovan˘ pfiedáním do spalovny. RovnûÏ na stranû od-
padÛ pfiijíman˘ch u spaloven a u provozoven s povolen˘m spoluspalováním odpadÛ je zapotfiebí zajistit prÛkazné
sledování druhÛ pfiijíman˘ch odpadÛ, aby nedocházelo k pfietíÏení zafiízení ke sniÏování emisí. Podobnû, jak jiÏ bylo
zmínûno v˘‰e, je tfieba vyvíjet dostateãné aktivity v oblasti sledování odpadÛ u podnikÛ, pouÏívajících druhotné su-
roviny (odpad kovového ‰rotu) zejména v barevné metalurgii.Vylouãeny by zde mûly b˘t zejména netfiídûné ãásti ko-
vového odpadu s plasty s obsahem chlóru, mûdûné dráty se zbytky izolace apod.

V oblasti vytápûní domácností lze aplikovat rovnûÏ urãitá administrativní opatfiení, omezující spalování urãit˘ch
druhÛ paliv na území obce (Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, § 50, odstavec 1, písmeno g). Toto opatfiení mÛ-
Ïe pfiinést urãit˘ lokální efekt zejména ve sníÏení emisí PAH (BaP) a tím pfiispût k omezení rizika pfiekraãování imis-
ních limitÛ. Zavedení takového opatfiení napfi. formou místní vyhlá‰ky v‰ak mÛÏe b˘t pomûrnû problematické a pfii-
nese s sebou patrnû zv˘‰ené náklady na stranû obyvatel, pfiípadnû dokonce urãitou ekonomickou zátûÏ pro sociálnû
slab‰í domácnosti.

Urãit˘ podíl na emisích POPs pochází také z mobilních zdrojÛ a jejich provozu. Mezi administrativními opatfie-
ními by se pro úãely sniÏování emisí obecnû (a pro POPs zejména u emisí PAHs a tím také BaP) mûla zajistit spolu-
práce se stanicemi technické kontroly, jejichÏ provoz je v kompetenci úfiadÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností a magistrá-
tÛ. Vyhlá‰kou MD ã. 302/2001 Sb. o technick˘ch prohlídkách a mûfiení emisí vozidel je zaveden tzv. „automatizovan˘
informaãní systém STK“ (AIS STK), v rámci nûhoÏ jsou pfiená‰eny pfiíslu‰né informace správci systému. Orgán kra-
je by v souãinnosti se správcem systému mohl zajistit, aby napfi. pfii zadávání a plnûní vefiejn˘ch zakázek na jeho úze-
mí financovan˘ch státní správou byly vybírány organizace, které provozují vozidla splÀující nejen fiádnû poÏadavky
STK, ale pokud moÏno jsou z hlediska ochrany ovzdu‰í na nadstandardní úrovni. To se t˘ká v˘znamnû i provozu ta-
kov˘ch vozidel, která slouÏí k hromadné pfiepravû osob, zejména v rámci MHD.
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K problematice administrativních opatfiení lze pro SWOT anal˘zu uvést:

Silná stránka Slabá stránka

– pfiedpoklad dobré spolupráce – obtíÏná evidence odpadÛ individuálních
jednotliv˘ch orgánÛ ochrany Ïivotního prostfiedí subjektÛ (malé firmy) a domácností
(zejména ovzdu‰í a odpadÛ) – omezené moÏnosti k zamezení

– provázaná legislativa odpadového hospodáfiství nepovoleného nakládání s odpady
a ochrany ovzdu‰í podle smûrnic EU u domácností (spoluspalování)

– pfiíprava IRZ (integrovaného registru – nerozvinutá „ekologická“ kritéria
zneãi‰tûní) pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek s nepfiím˘m

– pfiíleÏitost ovûfiení funkãnosti AIS STK vlivem na ochranu ovzdu‰í

5.4. EVIDENCE STACIONÁRNÍCH A MOBILNÍCH ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ

Evidence zdrojÛ zneãi‰Èování je u tak závaÏn˘ch polutantÛ jako jsou POPs jedním z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ. Pro
orgán kraje by mûlo b˘t prioritním úkolem zaji‰tûní dostateãné informovanosti o v‰ech zdrojích, jejichÏ kategorizace
souvisí s emisemi POPs, aÈ uÏ pfiím˘mi (spalovny odpadÛ), nebo potenciálními (metalurgie barevn˘ch kovÛ).

Vedení provozní evidence zdrojÛ je jednou z dÛleÏit˘ch povinností provozovatelÛ zdrojÛ (§ 11 odst. 1, písmeno
e a § 13 zákona 86/2002) a orgán kraje má moÏnost si pfiedloÏení potfiebn˘ch údajÛ u provozovatele vynutit (§ 11,
odst. 1 písmeno f zákona 86/2002 Sb.):

(1) Provozovatelé zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních stacionárních zdrojÛ jsou povinni
f) poskytovat pfiíslu‰n˘m orgánÛm ochrany ovzdu‰í údaje podle písmene e) a dal‰í jimi vyÏádané údaje potfiebné

zejména ke zji‰tûní podílu zdroje na zneãi‰Èování ovzdu‰í

Uplatnûní tohoto postupu lze doporuãit zejména u v‰ech zdrojÛ s povolením ke spoluspalování odpadÛ a u zdro-
jÛ zab˘vajících se primární nebo sekundární v˘robou kovÛ, popfi. jejich dal‰ím tepeln˘m zpracováním, napfi. slévá-
renstvím. Pozornost by mûla b˘t zamûfiena zejména na tu ãást provozní evidence, v níÏ jsou u tûchto zdrojÛ vedeny
údaje o druzích a mnoÏství spalovan˘ch odpadÛ a odpadu kovového ‰rotu. Pozornost by mûla b˘t vûnována také mi-
mofiádn˘m provozním stavÛm, kdy je napfi. z dÛvodu nedodrÏení rádn˘ch technick˘ch podmínek provozu zdroje ri-
ziko vzniku emisí POPs (dÛleÏité zejména u spaloven odpadÛ).

V oblasti evidencí mobilních zdrojÛ lze zmínit jiÏ v˘‰e uveden˘ „automatizovan˘ informaãní systému STK“. Ten
by vedle podkladÛ z pravidelnû provádûn˘ch sãítání vozidel a z registru vozidel mohl slouÏit jako informaãní báze pro
evidenci mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a jejich technické úrovnû ve vztahu k emisím POPs.

K problematice evidence stacionárních a mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování lze pro SWOT anal˘zu uvést:

Silná stránka Slabá stránka

– provázaná legislativa umoÏÀující – problémy se zafiazováním nûkter˘ch skupin
vícenásobnou kontrolu dodrÏování zdrojÛ dané nedostatky legislativy
povinností provozovatelÛ pfii vedení – místy komplikované navázání na agendu
a zpracování provozní evidence b˘val˘ch OkÚ pracovníky ORP

– pfiedpoklad dobré spolupráce (nejedná se v‰ak o plo‰n˘ jev)
jednotliv˘ch orgánÛ ochrany ovzdu‰í

– moÏnost ãerpání údajÛ z centrálních databází
– moÏnost rychlého ‰ífiení a prezentace informací

(internet)
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5.5. INVENTARIZACE EMISÍ

Vzhledem k tomu, Ïe âR existuje centrální zpÛsob provádûní inventarizace emisí, lze orgánu kraje doporuãit úz-
kou spolupráci s organizací, která je touto ãinností ministerstvem povûfiena (âHMÚ).

Pro skupiny zdrojÛ, které nejsou do centrální inventarizace emisí zahrnuty, lze doporuãit pravidelnou aktualiza-
ci údajÛ, potfiebn˘ch pro její doplnûní. Jedná se o malé spalovací a technologické zdroje zejména komunálního cha-
rakteru, drobné provozovny apod. Pro oblast POPs mÛÏe b˘t v˘znamné zejména sledování topeni‰È na tuhá paliva
o v˘konu do 200 kW v oblastech, kde není plynofikace a kde mohou b˘t pfiekraãovány imisní limity BaP.

KaÏdoroãní aktualizaci dat lze provádût z podkladÛ Oznámení o poplatcích mal˘ch zdrojÛ (§ 19, odst. 16 zákona
86/2002) ve spolupráci s jednotliv˘mi obcemi. Jinou moÏností je vyuÏití zpracování takov˘ch dokumentÛ, jako je kraj-
ská nebo místní energetická koncepce, v níÏ je pro tyto úãely zapotfiebí rozli‰it údaje o palivech spalovan˘ch pfii vy-
tápûní bytÛ a pro ostatní úãely (nebytovou sféru).

Uveden˘ nástroj mÛÏe b˘t velmi v˘znamn˘ zejména pfii stanovení podílu zdrojÛ na zneãi‰Èování ovzdu‰í v mís-
tech se zji‰tûn˘m pfiekraãováním imisního limitu BaP. Zdroje komunálního charakteru mohou mít zejména v oblas-
tech bez plynofikace v˘znamnûj‰í podíl na emisích.

K problematice inventarizace emisí lze pro SWOT anal˘zu uvést:

Silná stránka Slabá stránka

– existence centrálního pracovi‰tû fiídícího – zatím nedostateãnû ovûfiené emisní faktory
inventarizaci emisí pro v˘poãty emisí v˘znamné skupiny

– existence podkladov˘ch údajÛ zdrojÛ emisí POPs (lokální vytápûní),
pro v˘poãet emisí POPs (emisní faktory, neumoÏÀující pfiesné stanovení podílu
aktivitní údaje) pro zpûtn˘ v˘poãet emisí POPs zdrojÛ na pfiípadném zv˘‰ení koncentrací

– spolupráce s provozovateli zdrojÛ ãi pfiekroãení imisních limitÛ BaP
i s regionálními institucemi a organizacemi – nedostaãující podrobnost nûkter˘ch údajÛ
(napfi. s dodavateli paliv a energií) pro disagregaci plo‰n˘ch emisí,

pouÏitelnou pro modelování v lokálním mûfiítku

5.6. PRÁCE S VE¤EJNOSTÍ – SNIÎOVÁNÍ EMISÍ PRODUKOVAN¯CH DOMÁCNOSTMI

V oblasti sniÏování emisí POPs je vhodné zajistit zejména dostateãnou informovanost obyvatelstva, objasÀující
riziko vzniku emisí POPs pfii nesprávném zpÛsobu vyuÏívání spalovacích zafiízení pro vytápûní domácností.

Vedle dodrÏování technologicky správného zpÛsobu provozování kotlÛ, které vede k omezování vzniku organic-
k˘ch látek vznikajících pfii nedostateãn˘m spalováním, je samozfiejmû vhodné informovat vefiejnost o riziku vzniku
emisí POPs pfii spoluspalování odpadÛ v domácích topeni‰tích.

Toto opatfiení by mûlo b˘t intenzivnûji aplikováno zejména v oblastech s rizikem pfiekraãování imisních limitÛ
BaP. Pozornost vefiejnosti by mûla b˘t cílenû zamûfiována na urãité rizikové situace, vypl˘vající z aktuálních meteo-
rologick˘ch podmínek a prognózy stavu zhor‰en˘ch rozptylov˘ch podmínek po del‰í období zejména v zimních mû-
sících.V tûchto obdobích je vhodné doporuãit pouÏívání ekologicky ‰etrnûj‰ích paliv a takov˘ch zpÛsobÛ provozová-
ní spalovacích zafiízení, které omezují emise ‰kodliv˘ch látek (pfievaha oxidaãního reÏimu nad redukãním napfi. pfii
ãastûj‰ím pfiikládání tuh˘ch paliv).

Pro efektivní uplatnûní tohoto opatfiení, které mÛÏe v˘raznû ovlivnit imisní koncentrace BaP, je zapotfiebí zajistit
dostateãnou aktuální informovanost obyvatel o vzniku rizikové situace v urãitém období. Tyto informace lze zjistit
napfi. ve spolupráci s místními samosprávami prostfiednictvím vefiejného rozhlasu.

Pro tyto úãely by mûla b˘t zpracována „Smûrnice pro postup informování obyvatelstva pfii nepfiízniv˘ch rozpty-
lov˘ch podmínkách v oblastech ze zv˘‰en˘m rizikem pfiekroãení imisních limitÛ“ i nad rámec povinností dan˘ch zá-
konem o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb.

Pfii sniÏování emisí POPs produkovan˘ch domácnostmi lze zamûfiit pozornost rovnûÏ na pouÏívání motorov˘ch
vozidel pro individuální automobilovou dopravu (IAD). Vhodn˘mi zpÛsoby (napfi. tlakem na vyuÏívání hromadné
dopravy) lze omezit ãetnost pouÏívání IAD pro pfiepravu do zamûstnání v centrech mûst. Skladba vozového parku
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IAD jednotliv˘ch okresÛ Královéhradeckého kraje je podle informací Centrálního registru motorov˘ch vozidel (MV
âR) následující: prÛmûrné stáfií vozového parku v kraji je cca 15 let, v celorepublikovém prÛmûru necel˘ch 14 let.
Nejlep‰í situace je v okrese Jiãín, kde je prÛmûrn˘ rok v˘roby osobních automobilÛ 1990, u ostatních okresu se jedná
o roky 1986 – 7. Vysoké stáfií vozového parku je ãásteãnû kompenzováno niÏ‰í podílem tûchto vozidel na celkovém
pfiepravním v˘konu.

K problematice práce s vefiejností lze pro SWOT anal˘zu uvést:

Silná stránka Slabá stránka

– moÏnost provázanosti nástrojÛ programu – finanãní a ãásteãnû technická nároãnost
sniÏování emisí s jiÏ vypracovan˘m zámûny nevyhovujících spalovacích
konceptem odpadového hospodáfiství zafiízení v domácnostech a mal˘ch

– existence koncepce environmentálního organizacích
vzdûlávání, v˘chova a osvûty s aktivním – nevyhovující skladba a stáfií vozového
pfiístupem k informovanosti a vzdûlávání parku IAD
obyvatel

– existence podpÛrn˘ch programÛ v oblasti
environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty

5.7. VYUÎÍVÁNÍ EKONOMICK¯CH NÁSTROJÒ

S ohledem na znám˘ podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ na emisích POPs je vhodné vyuÏít ekonomické nástroje
zejména pfii zaji‰tûní ekologizace vytápûní domácností v oblastech s rizikem pfiekraãování imisních limitÛ.Tato oblast
nabízí samozfiejmû pouze omezené vyuÏití ekonomick˘ch nástrojÛ, neboÈ se jedná zejména pfii pfiechodu od vytápû-
ní tuh˘mi palivy na jiné zpÛsoby o znaãnû investiãnû nároãnou zmûnu, ãasto pak i provoznû nákladnûj‰í neÏ pÛvodní
zpÛsob.

V minulosti se v fiadû míst osvûdãila dotace na plynofikaci, konkrétnû na v˘stavbu sítí a pfiípadn˘ pfiíspûvek do-
mácnostem i na zámûnu kotlÛ. Efektivitu tohoto opatfiení v‰ak lze zajistit pouze v pfiípadû, Ïe se podafií co nejvíce
omezit moÏnost pouÏívání dosavadního zpÛsobÛ vytápûní (kotle na tuhá paliva) pfii zvy‰ování nákladÛ na vytápûní
napfi. zemním plynem. Opatfiení mÛÏe mít znaãn˘ lokální vliv na mnoÏství emisí PAH a BaP.

Dal‰ím typ finanãní podpory mÛÏe b˘t smûfiován k instalaci regulaãní techniky, izolaci budov apod. V tomto pfií-
padû se nemusí jednat o finanãnû tak nároãné dotace jako u zámûny paliv a efekt ve sníÏení spotfieby paliv a tím i emi-
sí (PAH a BaP) mÛÏe b˘t pomûrnû v˘znamn˘ (aÏ 30 %).

K problematice vyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ lze pro SWOT anal˘zu uvést:

Silná stránka Slabá stránka

– dostateãná úroveÀ technického – nejistota dostaãujících finanãních
zabezpeãení pro zámûnu pouÏívan˘ch prostfiedkÛ pro plo‰né fie‰ení zámûny
paliv a energií (plynofikace, elekrifikace) neekologick˘ch paliv

– zku‰enosti s ekonomickou podporou – finanãnû nároãnûj‰í a ekonomicky
ekologizace vytápûní v pfiede‰l˘ch letech nerentabilní zavádûní sítí (plyn, posílení

– moÏnost vyuÏití státního programu MPO elektrického vedení) do odlehlej‰ích
na podporu úspor energie a vyuÏití oblastí s men‰í hustotou obyvatelstva
obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie
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6.  Mezikrajová spolupráce vãetnû pfieshraniãní

Nejv˘znamnûj‰ím faktorem, ovlivÀujícím emisní situaci v Královéhradeckém kraji, bude sousedící Pardubick˘
kraj s v˘znamnou energetickou a prÛmyslovou základnou. Pozornost byla zamûfiena zejména na v˘znamné zdroje le-
Ïící na území okresÛ sousedících s Královéhradeck˘m krajem. Na tomto území jsou provozovány v˘znamné zdroje
emisí POPs. Jedná se zejména o spalovací zdroje (v˘znamné spalovací zdroje o pfiíkonu nad 50 MW zejména v Par-
dubickém kraji, dále pak o chemick˘ a hutní prÛmysl a spalovny odpadÛ. Jako v˘znamnûj‰í z hlediska ovlivnûní kva-
lity ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji lze hodnotit zejména tfii zdroje: Teplárnu Synthesia – Zelená louka, Elektrár-
nu Opatovice a Elektrárnu Chvaletice (v‰e okres Pardubice).

V rámci Pardubického kraje je v souãasné dobû zpracováván projekt v˘stavby zafiízení na energetické vyuÏívání
odpadÛ (EVO – Opatovice) a to zvlá‰tû tuhého komunálního odpadu (TKO). Pfii jeho pfiípadné realizaci bude pod-
mínkou provozování zavedení BAT, takÏe by nemûlo docházet k v˘znamnému ovlivnûní imisní situace na území Krá-
lovéhradeckého kraje.

V ostatních sousedících okresech se nevyskytují v˘znamnûj‰í velké zdroje, nûkteré z hraniãních okresÛ (Semily,
Nymburk) v‰ak patfií mezi okresy s nízk˘m podílem plynofikace a tím s vy‰‰ím podílem emisí zejména PAH.

Blízkost hranice s Polskem by nemûla v˘raznû ovlivÀovat emisní situaci kraje, protoÏe se jedná o oblast pomûrnû
hornatou s niÏ‰í koncentrací prÛmyslu. Mûsta Hradec Králové, Walbrzych a Freiberg (nûmecké partnerské mûsto
mûsta Walbrzych) se zapojila koncem roku 2002 do spoleãného projektu v oblasti zacházení s komunálním odpadem.
Cílem celého projektu, kter˘ se uskuteãnil s podporou Evropské komise, bylo vytvofiit na základû dobr˘ch zku‰enos-
tí ze v‰ech tfií mûst model zacházení s komunálním odpadem, kter˘ by mohla vyuÏívat i dal‰í evropská mûsta.

Informace o konkrétních v˘znamnûj‰ích zahraniãních zdrojích emisí POPs nebyly získány.

7.  PoÏadavky a lhÛty k dosaÏení cílÛ programu

Souhrn poÏadavkÛ k dosaÏení cílÛ programu na úseku POPs se stanovením lhÛt.

Základní cíle Programu jsou:

– dosaÏení národních emisních stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amoniak v hori-
zontu roku 2010;

– sníÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch jsou pfiekraãovány imisní limity (vãetnû emisí prekurzorÛ ozó-
nu) s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanoven˘ch lhÛtách;

– udrÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u nichÏ nebylo zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ, na dostateãnû níz-
ké úrovni tak, aby bylo minimalizováno riziko pfiekraãování v budoucnosti.

Pro ochranu lidského zdraví je v nafiízení vlády ã.350/2002 Sb., stanoven následující imisní limit pro zatím jedinou
‰kodlivinu ze skupiny POPs.:

Vedlej‰í cíle Programu jsou:

– pfiispût k omezování emisí látek ohroÏujících klimatick˘ systém Zemû, zejména oxidu uhliãitého a metanu;
– pfiispût k ‰etrnému nakládání s energií a pfiírodními zdroji;
– pfiispût k omezování vzniku odpadÛ.
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Jako specifické cíle Programu, fie‰ené pro problematiku emisí POPs, lze uvést tyto:

– emisní strop pro ‰kodliviny typu POPs není stanoven
– dosaÏení imisního limitu na ochranu zdraví pro BaP 0,001 mg/m3

Termín: k 1.1. 2010 s urãenou mezí tolerance v jednotliv˘ch letech do r. 2010 (nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)
– pfiispût k ‰etrnému nakládání s energiemi prostfiednictvím zlep‰ení úãinnosti spalovacích zafiízení, sníÏení spotfie-

by a tím omezeni emisí POPs
Termín: nestanoven

– pfiispût k omezování vzniku odpadÛ dodrÏením zejména v‰ech poÏadavkÛ souvisejících s fiádnou evidencí a ná-
slednou likvidací zafiízení s obsahem PCB
Termín: evidence do r. 2008, likvidace do r. 2010

8.  Celkov˘ rozbor situace podle v˘sledkÛ emisní inventarizace za r. 2000 a 2001; BaP

8.1. STANOVENÍ PRIORITNÍCH PROBLÉMÒ A NAVRÎENÍ CELKOVÉ STRATEGIE V EMISNÍ OBLASTI
POPS PRO Mù¤ENÍ, EVIDENCI A VE SNIÎOVÁNÍ POPS PRO DODRÎENÍ IMISNÍCH LIMITÒ (BAP)
V ROCE 2010

Rozbor emisní situace naznaãuje, Ïe nejvût‰í podíl na emisích POPs v Královéhradeckém kraji mají malé zdroje
(vytápûní domácností). Jak˘ je podíl mal˘ch zdrojÛ na koncentracích jediné v ovzdu‰í pravidelnû sledované ‰kodlivi-
ny, kterou je benzo(a)pyren, lze pouze odhadovat. Pfiesnûj‰í v˘sledky mÛÏe pfiinést zpracování rozptylové studie.
Vzhledem k nedostaãujícím informacím o podílu BaP na celkov˘ch emisích PAH v‰ak lze na stranû emisních vstupÛ
pro BaP pfii modelování pouÏít u nûkter˘ch kategorií zdrojÛ pouze odhady.

Z v˘sledkÛ mûfiení BaP na nûkolika stanicích KH kraje lze usoudit, Ïe na pfiekraãování imisních limitÛ (1 stanice
v r. 2001) se vedle stacionárních zdrojÛ pravdûpodobnû podílí také emise ze silniãní dopravy. I tuto situaci lze ovûfiit
pouze modelem, specificky zamûfien˘m na stanovení podílu zdrojÛ na zneãi‰Èování ovzdu‰í v daném referenãním bo-
dû. Pro stacionární zdroje v okolí mûfiicí stanice lze vyuÏít podklady emisní bilance âHMÚ, doplnûné o nejnovûj‰í in-
formace t˘kající se emisí BaP.

Emise sledovan˘ch mal˘ch zdrojÛ by v‰ak bylo pro tyto úãely vhodné disagregovat do men‰ího území (zejména
ve vût‰ích mûstech, jako je napfi. Hradec Králové), popfi. je je‰tû doplnit údaji o emisích kotelen komunální (nebyto-
vé) a drobné podnikatelské sféry pouÏívající tuhá nebo kapalná paliva.

Pro v˘poãet emisí BaP ze silniãní dopravy lze v omezeném mûfiítku pfii znalosti skladby dopravního proudu pou-
Ïít model MEFA zpracovan˘ V·CHT Praha.

V˘sledkÛ takto zpracovan˘ch modelov˘ch v˘poãtÛ lze vyuÏít pro stanovení priorit pro dodrÏení imisního limitu
BaP v následujících letech.

Pfii v˘poãtu emisí nûkter˘ch v˘znamn˘ch zdrojÛ lze vyuÏít odhady emisních faktorÛ uvedené v pfiíruãce „ Emis-
sion Inventory Guidebook“, pouÏívané pro bilance emisí v rámci CLRTAP. K dispozici je zatím omezená sada emis-
ních faktorÛ pro vybrané skupiny zdrojÛ (viz tabulka ã. 7).

V˘znamn˘mi bodov˘mi zdroji PAH v KH kraji jsou obalovny Ïiviãn˘ch smûsí. Odhad podílu BaP na celkov˘ch
emisích TOC (celkov˘ org. uhlík) je 0,000004 %. K dispozici pro v˘poãet emisí BaP je zde i konkrétní emisní faktor
0,0046 mg/t produkce.

Pro oblast spalování odpadu je k dispozici rovnûÏ prÛmûrn˘ emisí faktor BaP 0,7 mg/t odpadu. Pro krematoria
emisní faktor 1,034.10–11 kg/tûlo.

Pro motorová vozidla je zde k dispozici emisní faktor 30 mg/kg paliva pro naftu a 40 mg/kg paliva pro benzín.
Ve speciální ãásti je uveden pfiehled nûkolika dal‰ích odhadÛ emisních faktorÛ pro BaP, vãetnû údajÛ pro spalo-

vání ãerného uhlí a dfieva v domácnostech. K dispozici nejsou bohuÏel údaje pro spalování hnûdého uhlí, které má
v zastoupení tuh˘ch paliv spalovan˘ch v âR v domácnostech jednoznaãnou pfievahu.

Vzhledem k pomûrnû v˘znamnému potenciálu pfiekraãování imisních limitÛ BaP v nûkter˘ch lokalitách KH kra-
je lze doporuãit dal‰í roz‰ífiení emisní inventury, zejména o podrobné sledování moÏn˘ch emisí BaP.
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8.2. SWOT POPS – EMISE

Silné stránky
• Provedení mûfiení emisí POPs u nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ (1997 – 1999) a budoucí pravideln˘ monitoring POPs

podle poÏadavkÛ legislativy
• PrÛmyslovû pomûrnû málo zasaÏené území – nevysok˘ podíl emisí POPs z velk˘ch zdrojÛ

Slabé stránky
• Nepfiízniv˘ podíl spotfieby pevn˘ch paliv pro vytápûní domácností v nûkter˘ch lokalitách
• Nevyjasnûná situace s provozem spaloven odpadÛ

PfiíleÏitosti
• Restrukturalizace zpracovatelského hutnictví s tlakem na modernizaci nûkter˘ch energeticky nároãn˘ch v˘rob

a v˘rob s vy‰‰ími mûrn˘mi emisemi POPs (napfi. v˘roba litiny, tavení kovÛ)
• Ovlivnûní provozu obaloven Ïiviãn˘ch smûsí s vyuÏitím doplÀkov˘ch nebo dobrovoln˘ch nástrojÛ pro sniÏování

emisí

Hrozby
• Zv˘‰ená nezamûstnanost mÛÏe s sebou nést riziko zvy‰ování spotfieby ekologicky nevhodn˘ch ale cenovû do-

stupnûj‰ích paliv (uhlí) a také vyuÏívání spaliteln˘ch odpadÛ s obsahem nebezpeãn˘ch látek
• Na omezeném poãtu míst mÛÏe i nadále docházet k pfiekraãování imisních limitÛ pro BaP

9.  Dal‰í doporuãení pro sledování a omezování mnoÏství emisí POPs a zlep‰ování kvality
ovzdu‰í

9.1. EMISE

Pro udrÏení stávajícího stavu emisního zatíÏení lze vyuÏít zejména aktuálního vyhodnocování monitoringu emisí
POPs stanoveného novou legislativou. Orgán kraje by mûl v koordinaci s âIÎP sledovat dodrÏování rozsahu a lhÛt
mûfiení emisí u spaloven (i spoluspalování) odpadÛ i mûfiení podle §17 vyhlá‰ky MÎP ã. 356/2002 Sb. (zvlá‰tû velké
spalovací zdroje, zpracování kovÛ, atd).

Na základû procesu povolování zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ podle Zákona o integrované prevenci ã. 76/2000 Sb. by by-
lo vhodn˘m prostfiedkem k posílení monitoringu emisí vyjednání rozsahu mûfiení obdobného §17 vyhl. ã. 356/2002 Sb.
i u dal‰ích zdrojÛ, zejména zpracovatelského hutního prÛmyslu. Doporuãit lze také sledování emisí PAH (BaP)
u obaloven Ïiviãn˘ch smûsí, pfiípadnû v kombinaci s uloÏením povinnosti dodrÏovat obecn˘ emisní limit pro PAH.

9.2. IMISE

V oblasti sledování kvality ovzdu‰í lze doporuãit roz‰ífiení sítû mûfiení BaP jako zástupce POPs na dal‰í lokality,
u kter˘ch by s ohledem na skladbu zdrojÛ mohlo dojít k pfiekraãování imisních limitÛ.

Z vyuÏitím v˘sledkÛ imisního monitoringu lze vytipovat tzv. Hot spots, tj. moÏné zdroje emisí, na nûÏ by mûla b˘t
zamûfiena pozornost. MÛÏe se jednat zejména o staré zátûÏe (kontaminované pÛdy a v˘robní zafiízení, zafiízení s pro-
kázan˘m obsahem POPs jako jsou napfi. transformátory s oleji s obsahem PCBs, apod.).

9.3. ENERGETIKA

Energetická koncepce kraje i jednotliv˘ch území by mûla b˘t zpracovávána s pfiihlédnutím k programÛm sniÏo-
vání emisí a zlep‰ování kvality ovzdu‰í.V souvislosti se zmûnami palivové základny (ceny, dostupnost) zejména u vy-
tápûní bytÛ je zapotfiebí zajistit udrÏení souãasn˘ch plynofikovan˘ch, elektrifikovan˘ch a dal‰ích ekologicky vhod-
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n˘ch zpÛsobÛ vytápûní bytÛ. Místní i regionální správa by mûla v souvislosti s tím zajistit také dostateãnû prÛkazn˘
a efektivní zpÛsob likvidace odpadÛ, aby nemohly b˘t zdrojem nelegálních kontaminací pfii spalovacích procesech.

9.4. PRÒMYSL

Z prÛmyslov˘ch zdrojÛ se podle dostupn˘ch podkladÛ na emisích POPs podílí nejvíce emise PAH u kategorie
obalovny Ïiviãn˘ch smûsí. Pfii jejich provozu by orgány ochrany ovzdu‰í mûly vyuÏívat doplÀkov˘ch nástrojÛ ke sni-
Ïování emisí PAH (napfi. stanovením obecného emisního limitu u provozoven s v˘znamnûj‰í kapacitou a umístûn˘ch
v oblastech s rizikem pfiekraãování imisních limitÛ). DÛleÏit˘mi opatfieními ke sniÏování emisí je postupné zavádûní
BAT u v˘znamn˘ch zdrojÛ.

9.5. STARÉ ZÁTùÎE

V této oblasti je nejdÛleÏitûj‰í provedení úplné identifikace a evidence zafiízení s obsahem PCB a zaji‰tûní jejich
následné likvidace. Pozornost by mûla b˘t rovnûÏ vûnována identifikaci a likvidaci skládek odpadÛ s moÏn˘mi záso-
bami nebezpeãn˘ch látek (napfi. dfiíve vyrábûn˘ch pesticidÛ s obsahem organokovÛ).

9.6. DAL·Í OBLASTI

Problematika emisí POPs není obecnû nikde ve svûtû pokryta dostateãn˘mi informacemi. Jedním z dÛvodÛ je
technická obtíÏnost provádûní mûfiení emisí tûchto polutantÛ, dal‰ím pak finanãní nároãnost monitoringu, kterou mo-
hou unést v urãitém rozsahu pouze velké podniky. Pro odhad moÏného rizika pfiekraãování smûrn˘ch hodnot pro
kvalitu ovzdu‰í lze v‰ak vyuÏít také nepfiímé metody, které mohou odhalit existenci neÏádoucích zdrojÛ zneãi‰Èování,
uvolÀujících nebezpeãné látky jako jsou POPs.

Jako pfiíklad mÛÏe poslouÏit sledování zdravotního stavu obyvatelstva a jeho zatíÏení provádûné v rámci „Systé-
mu monitorování zdravotního stavu obyvatelstva“ podle Usnesení vlády âR ã. 369 z roku 1991. Systém je provádûn
ve tfiiceti lokalitách (hlavní mûsto Praha, vybraná okresní mûsta, vãetnû b˘val˘ch krajsk˘ch mûst, s moÏností i pfií-
padného plo‰ného roz‰ífiení).

10.  Souhrn a závûry

10.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ VE VZTAHU K PERSISTENTNÍM ORGANIC-
K¯M LÁTKÁM (POPS)

1. POPs jsou v ãesk˘ch právních pfiedpisech pojímány v souladu s mezinárodnû uznávanou definicí.

2. Hlavní ustanovení o emisích POPs jsou v provádûcích pfiedpisech k zákonu o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb.:

Specifikace jednotliv˘ch skupin POPs je uvedena ve vyhlá‰ce MÎP ã. 356/2002 Sb., pfiíloha ã. 1: Seznam zne-
ãi‰Èujících látek a obecné emisní limity

– PCDD a PCDF celkem vykazované jako toxicitní ekvivalent (TE) 2,3,7,8–TCDD
– Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem
– Polychlorované bifenyly (PCB) celkem
·kodliviny zahrnuté do jednotliv˘ch skupin POPs jsou v pfiíloze ã. 1 rovnûÏ vyjmenovány.
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V dal‰ích provádûcích pfiepisech jsou uvedeny k POPs následující ustanovení:
• nafiízení vlády 353/2002 Sb.: obecn˘ emisní limit pro PCDD/F pro zvlá‰tû velké ostatní stacionární zdroje

zneãi‰Èování ovzdu‰í, obecné emisní limity PAH pro vybrané technologické procesy;

• nafiízení vlády 354/2002 Sb.: emisní limity PCDD/F pro spalování a spoluspalování odpadu.

3. Emise zji‰Èují provozovatelé zdrojÛ (mûfiením nebo v˘poãtem) dle ustanovení §9 zákona 86/2002 Sb.

4. PCDD/F patfií mezi zneãi‰Èující látky, pro nûÏ se stanoví emisní limity v kategoriích zafiízení podle pfiílohy ã. 1
k zákonu ã. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Pravomoci kraje stanoví tento zákon v §33 (vydání integrované-
ho povolení, kontrola, hodnocení aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik aj.).

10.2. V¯CHOZÍ OBRAZ EMISNÍ SITUACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

5. Oficiální data o zdrojích emisí POPs soustfieìuje, spravuje a pfiedává národním a mezinárodním institucím âH-
MÚ z povûfiení MÎP.

6. Oproti základním i dal‰ím zneãi‰Èujícím látkám nejsou údaje o emisích POPs provozovateli takfika vÛbec vypl-
Àovány do údajÛ souhrnné provozní evidence. Jejich emise jsou vypoãítávány z provozních údajÛ zdrojÛ zneãi‰-
Èování ovzdu‰í (spotfieba paliv, v˘roba) a z pfiíslu‰n˘ch emisních faktorÛ. V souãasné dobû jsou pfiedávány pro
modelování (âHMÚ) a pro mezinárodní v˘kazy sumární emise tfií hlavních skupin látek: PCDD/F (pfiepoãtené
na toxick˘ ekvivalent), PCB a PAH. Zlep‰ení stavu evidence emisí pfiinese naplnûní ustanovení §13 a §17 zákona
86/2002 Sb. a souvisejících právních pfiedpisÛ.

7. Hlavními bodov˘mi zdroji emisí POPs v Královéhradeckém kraji, jsou obalovny Ïiviãn˘ch smûsí (emise jsou vy-
poãítávány pomocí emisních faktorÛ), dále pak procesy zpracování kovÛ a spalovny odpadÛ. S v˘jimkou okresu
Rychnov nad. KnûÏnou nemají spalovací bodové zdroje (REZZO 1 a REZZO 2) v˘znamnûj‰í podíl na emisích
POPs. Ve v‰ech okresech mají hlavní podíl na emisích POPs emise z domácích topeni‰È. Podíl jednotliv˘ch kate-
gorií na celkov˘ch emisích POPs v letech 2000 a 2001 je patrn˘ z následujícího grafu.

Podíl emisí POPs jednotliv˘ch kategorií POPs v Královéhradeckém kraji
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8. Podíl emisí v Královéhradeckém kraji v porovnání s celkov˘mi emisemi v âR prakticky nepfiesahuje prÛmûrné
ukazatele kraje v rámci âR (viz následující tabulka):

9. Emisní situaci (stacionární zdroje) v letech 2000 a 2001 v jednotliv˘ch okresech charakterizují následující tabulky:
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10. Procentuální podíly emisí POPs (stacionární zdroje) v okresech v letech 2000 a 2001:

11. Mezi nejvût‰í bodovû sledované zdroje emisí POPs patfií následující podniky:
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12. V˘znamné plo‰né zdroje pfiedstavují domácí topeni‰tû v jednotliv˘ch obcích (REZZO 3). V˘bûrov˘m kritériem
pro hodnocení byla mûrná emise PAH (kg/ha katastrální v˘mûry dle Lexikonu obcí âSÚ). Tabulka ukazuje ob-
ce s poãtem bytÛ nad 500 s nejvy‰‰í mûrnou emisí PAH z vytápûní domácností (REZZO 3).

r. 2000

r. 2001

Prezentované v˘sledky vycházejí z modelového hodnocení skladby vytápûní domácností, spotfieby paliv a vypoãte-
n˘ch emisí podle metodiky âHMÚ. Lokální pfiesnost tohoto modelu je omezena a lze ji ovûfiit napfi. z podkladÛ Ener-
getické koncepce kraje.

13. Emise POPs z dopravy nejsou v Královéhradeckém kraji v˘znamné z pohledu podílu na celkov˘ch emisích jed-
notliv˘ch skupin POPs (cca 4 – 5,5 %). Lokálnû, jak ukazují mûfiení kvality ovzdu‰í na dopravních stanicích AIM,
se mohou podílet na pfiekraãování imisních limitÛ.

10.3. MONITORING A Mù¤ENÍ EMISÍ

15. Monitoring a mûfiení emisí se provádí podle vyhlá‰ky 356/2002 Sb. v souladu se zákonem o ochranû ovzdu‰í. DÛ-
leÏitou souãástí monitoringu je metrologická návaznost mûfiení, kterou zaji‰Èuje v âeské republice pro oblast
ovzdu‰í sdruÏení METROCHEM.

16. Pro monitoring a mûfiení emisí platí zásady správné laboratorní praxe, na níÏ navazují postupy verifikace (tj. pou-
Ïití specifick˘ch zkou‰ek k urãení chyb nestandardním prÛbûhem pracovního postupu) a validace (tj. objektivní
posouzení v‰ech ãinností spojen˘ch s monitoringem).
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10.4. ZÁVAZKY VYPL̄ VAJÍCÍ Z ÚMLUVY LRTAP A PROTOKOLU O POPS, STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY

18. Základní závazky protokolu o POPs jsou:
– vylouãení v˘roby a vyuÏívání látek uveden˘ch na seznamu v pfiíloze I v souladu s implementaãními poÏadavky

tam specifikovan˘mi (v âR jiÏ splnûno),
– vypracování vhodné strategie k identifikaci pfiedmûtÛ stále je‰tû vyuÏívan˘ch a odpadÛ, které obsahují nebez-

peãné látky, a pfiijmutí vhodn˘ch opatfiení k zaji‰tûní toho, Ïe uvedené pfiedmûty se poté, kdy se stanou odpa-
dem, budou zlikvidovány ãi zne‰kodnûny environmentálnû ‰etrn˘m zpÛsobem (napfi. náplnû transformátorÛ
s obsahem PCBs, apod.)

– uplatnûní v dan˘ch termínech nejlep‰í dostupné technologie (BAT) a limitních hodnot emisí na urãen˘ch zdro-
jích,

– provádûní emisní inventury.

19. Základní závazky Stockholmské úmluvy jsou mj.:
– identifikace skladÛ reservních zásob látek uveden˘ch v pfiíloze A a v pfiíloze B.
– identifikace míst zneãi‰tûn˘ch látkami uveden˘mi v pfiíloze A, v pfiíloze B a v pfiíloze C.
– zabránit a/nebo uãinit právní a správní opatfiení nutná pro odstranûní nebezpeãn˘ch látek uveden˘ch úmluvou

(omezení v˘roby, dovozu, v˘vozu a uÏití)
– pfiijmout opatfiení pro omezení nebo odstranûní únikÛ pfii nezam˘‰lené v˘robû.
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P¤ÍLOHA  B.1.

TABULKOVÁ A GRAFICKÁ âÁST

Tabulka ã. 1.1: Seznam v‰ech velk˘ch zdrojÛ REZZO 1 s vyznaãením spalování tuh˘ch nebo kapaln˘ch paliv
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Tabulka ã. 1.2: Pfiehled v˘znamnûj‰ích stfiedních zdrojÛ se spalováním tuh˘ch nebo kapaln˘ch paliv o v˘konu vy‰‰ím
neÏ 1 MWt
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TP vyznaãení pouÏití tuh˘ch paliv
KP vyznaãení pouÏití kapaln˘ch paliv



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 676

Tabulka ã. 1.3: Seznam obcí Královéhradeckého kraje s vyznaãením poãtu bytÛ vytápûn˘ch jednotliv˘mi druhy pa-
liv (srovnání údajÛ za topnou sezónu 2000/2001 s údaji vypoãten˘mi s vyuÏitím v˘sledkÛ SLDB provedeného v únoru
2001)
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Tabulka ã. 1.4: Seznam v˘znamn˘ch velk˘ch zdrojÛ s uvedením relevantních technologií pfii nichÏ vznikají emise
POPs

TECHN_NAZ název technologie podle vyhl. 117/97
POPs * a = emise zji‰tûny, n = emise nelze odhadnout, 0 = v r. 2001 neprovozováno
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Tabulka ã. 2.1: Bilance emisí POPs v âR za rok 1999, 2000 a 2001 pro jednotlivé kategorie zdrojÛ

Tabulka ã. 2.2: Bilance emisí POPs v Královéhradeckém kraji za rok 2000 a 2001 pro jednotlivé kategorie zdrojÛ

* u technologick˘ch zdrojÛ zahrnuto cca 45000 kg emisí PAHs z obaloven

Tabulka ã. 2.2a: Bilance emisí PAH v Královéhradeckém kraji za rok 2001 – srovnání v˘poãtu emisí domácích tope-
ni‰È pÛvodní metodikou a metodikou s údaji SLDB 2001 se zahrnutím spalování dfieva
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Tabulka ã. 2.3: Pfiehled emisí nejv˘znamnûj‰ích bodov˘ch spalovacích zdrojÛ (REZZO 1) za rok 2000 a 2001
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Tabulka ã. 2.4: Pfiehled emisí nejv˘znamnûj‰ích bodov˘ch technologick˘ch zdrojÛ (REZZO 1) za rok 2000 a 2001
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Tabulka ã. 2.5: Pfiehled nejv˘znamnûj‰ích plo‰n˘ch zdrojÛ – sumace emisí stfiedních zdrojÛ (REZZO 2)
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Tabulka ã. 2.6: Pfiehled nejv˘znamnûj‰ích plo‰n˘ch zdrojÛ – sumace emisí z vytápûní domácností (obce s poãtem do-
mácností vût‰ím neÏ 500 a mûrnou emisí vy‰‰í neÏ 0,04 kg/ha)

Graf ã. 1: V˘voj celkov˘ch emisí TZL v letech 1994 – 2001 na území Královéhradeckého kraje
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P¤ÍLOHA  B.2.

TEXTOVÁ âÁST

NEJLEP·Í DOSTUPNÉ TECHNICKÉ POSTUPY PRO OMEZOVÁNÍ EMISÍ

PERSISTENTNÍCH ORGANICK¯CH POLUTANTÒ Z VELK¯CH STACIONÁRNÍCH ZDROJÒ

(Pfiíloha V návrhu Protokolu o POPs – revidovan˘ pfieklad)

I. ÚVOD

1. Úãelem této pfiílohy je poskytnout stranám Úmluvy vodítko pro identifikaci nejlep‰ích dostupn˘ch technick˘ch
postupÛ s cílem umoÏnit jim splnit povinnosti ãlánku 3, odstavce 5 protokolu.

2. Pojem „nejlep‰í dostupn˘ technick˘ postup“ (BAT) znamená nejúãinnûj‰í a nejpokroãilej‰í stadium v˘voje ãin-
ností a jejich pracovních ãi provozních metod, které indikují praktickou vhodnost jednotliv˘ch technologií a jejich vy-
uÏití jako principiálního základu pro stanovení emisních limitÛ urãen˘ch k prevenci emisí, a v pfiípadech kde preven-
tivní vylouãení emisí není uskuteãnitelné, obecnû ke sníÏení emisí a jejich dopadÛ na Ïivotní prostfiedí jako celek:

– „technick˘ postup“ zahrnují jak pouÏívané techniky, tak zpÛsob, jak˘m je dané zafiízení projektováno, kon-
struováno ãi vybudováno, udrÏováno, provozováno a odstaveno/demontováno;

– „dostupnost“ technického postupu znamená techniky vyvinuté v takovém mûfiítku, které umoÏÀuje jejich im-
plementaci v relevantním prÛmyslovém sektoru za ekonomicky a technicky schÛdn˘ch podmínek, pfiiãemÏ
jsou brány v úvahu náklady a v˘hody, bez ohledu na skuteãnost, zda jsou ãi nejsou dotyãné techniky vyuÏívány
ãi vyrábûny na území dotyãné strany, pokud jsou tyto techniky pfiimûfienû dostupné jejich provozovateli;

– „nejlep‰í“ znamená nejúãinnûj‰í pfii dosahování vysoké obecné úrovnû ochrany Ïivotního prostfiedí jako celku.

Pfii urãování nejlep‰ích dostupn˘ch technologií by mûla b˘t vûnována zvlá‰tní pozornost – obecnû nebo ve speci-
fick˘ch pfiípadech – faktorÛm uveden˘m níÏe, pfiiãemÏ jsou brány v úvahu náklady a pfiínosy opatfiení a principy pfied-
bûÏné opatrnosti a prevence:

– vyuÏití nízkoodpadov˘ch technologií;
– vyuÏití ménû nebezpeãn˘ch látek;
– posilování regenerace a recyklování látek vznikajících a vyuÏívan˘ch v procesech a posilování regenerace a re-

cyklování odpadÛ;
– srovnatelné procesy, zafiízení nebo metody provozu, které jiÏ byly úspû‰nû ovûfieny v prÛmyslovém mûfiítku;
– technick˘ pokrok a zmûny vûdecko-technick˘ch poznatkÛ a jejich interpretaci;
– povaha, úãinky a mnoÏství dotyãn˘ch emisí ;
– datum uvedení do provozu nov˘ch nebo stávajících zafiízení;
– doba potfiebná k zavedení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií;
– spotfieba a povaha surovin (vãetnû vody) vyuÏit˘ch v procesu a jeho energetická úãinnost;
– potfieba pfiedcházet nebo sniÏovat na minimum celkové dopady emisí na Ïivotní prostfiedí a relevantních sou-

visejících rizik pro Ïivotní prostfiedí;
– potfieba pfiedcházet haváriím a minimalizovat jejich dÛsledky pro Ïivotní prostfiedí.

Koncept nejlep‰í dostupné technologie není zamûfien na pfiedpisování nûjaké specifické techniky nebo technolo-
gie, ale na to, aby byly brány v úvahu technické charakteristiky sledovan˘ch zafiízení, jejich geografické umístûní
a místní environmentální podmínky.

3. Údaje ohlednû úãinnosti opatfiení na omezování emisí a o jejich nákladech jsou zaloÏeny na dokumentech získan˘ch
a pfiezkouman˘ch úkolovou skupinou a pfiípravnou pracovní skupinou o persistentních organick˘ch polutantech. Pokud
není uvedeno jinak, jsou uvedené technologie pokládány za zavedené a osvûdãené na základû provozních zku‰eností.
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4. Zku‰enosti s nov˘mi závody zahrnující nízkoemisní technologie a zku‰enosti s dovybavováním existujících závodÛ
stále rostou; tuto pfiílohu proto bude nutno pravidelnû doplÀovat, pozmûÀovat a aktualizovat. Nejlep‰í dostupné tech-
nické postupy (BAT) zji‰tûné pro nové závody mohou b˘t obvykle aplikovány i ve stávajících závodech za pfiedpokla-
du, Ïe bude poskytnuta dostateãná doba pro pfiechod na novou technologii a Ïe tyto technologie jsou pfiizpÛsobeny.

5. Tato pfiíloha uvádí fiadu opatfiení s ‰irok˘m rozsahem nákladÛ a úãinností. Volba opatfiení pro kaÏd˘ konkrétní
pfiípad bude záviset na fiadû faktorÛ, vãetnû ekonomick˘ch podmínek a okolností, jako je napfi. technická infrastruk-
tura a kapacita, a jiÏ zavedená opatfiení na omezování emisí.

6. NejdÛleÏitûj‰ími persistentními organick˘mi polutanty emitovan˘mi ze stacionárních zdrojÛ jsou:

(a) polychlorované dibenzo-p-dioxiny / furany (PCDD / PCDF)
(b) hexachlorbenzen (HCB)
(c) polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Relevantní definice jsou uvedeny v pfiíloze III tohoto protokolu.

II. VELKÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE EMISÍ PERSISTENTNÍCH 
ORGANICK¯CH POLUTANTÒ

7. PCDD / PCDF jsou emitovány z termick˘ch procesÛ spalujících organickou hmotu a chlor jako v˘sledek ne-
úplného spalování nebo chemick˘ch reakcí. Velk˘mi stacionárními zdroji emisí PCDD / PCDF mohou b˘t následují-
cí zdroje:

(a) spalování odpadÛ, vãetnû spolu-spalování;
(b) termické metalurgické procesy, napfiíklad produkce hliníku a dal‰ích neÏelezn˘ch kovÛ, produkce Ïeleza a oceli;
(c) spalovací závody produkující energii;
(d) spalování k vytápûní obydlí; a
(e) specifické chemické v˘robní procesy uvolÀující meziprodukty a vedlej‰í produkty.

8. Velk˘mi stacionárními zdroji emisí PAH mohou b˘t následující zdroje:

(a) vytápûní domácností dfievem a uhlím;
(b) otevfiené ohnû napfiíklad pro spalování odpadÛ, lesní poÏáry, vypalování strni‰È;
(c) v˘roba koksu a uhlíkov˘ch anod;
(d) v˘roba hliníku Soederbergov˘m procesem;
(e) zafiízení na konzervaci dfieva, kromû pfiípadÛ stran pro které tato kategorie nepfiedstavuje v˘znamn˘ pfiíspûvek

k celkov˘m emisím PAH (podle definice v pfiíloze III).

9. Emise HCB vznikají stejn˘m typem termick˘ch a chemick˘ch procesÛ jako emise PCDD / PCDF a HCB je tvo-
fien podobn˘m mechanismem. Velk˘mi stacionárními zdroji emisí HCB mohou b˘t následující zdroje:

(a) spalovny odpadÛ, vãetnû procesÛ spolu-spalování odpadÛ;
(b) termické zdroje metalurgického prÛmyslu; a
(c) pouÏívání paliv obsahujících chlor v pecních zafiízeních;
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III. OBECNÉ STRATEGIE K OMEZOVÁNÍ EMISÍ PERSISTENTNÍCH 
ORGANICK¯CH POLUTANTÒ

10. Pro omezování nebo prevenci emisí persistentních organick˘ch polutantÛ ze stacionárních zdrojÛ existuje nûko-
lik strategií.Tyto strategie zahrnují nahrazování relevantních vstupních materiálÛ, modifikaci procesÛ (vãetnû údrÏby
a provozních kontrol) a dovybavování stávajících zafiízení. Následující seznam uvádí obecné indikace dostupn˘ch
opatfiení, které mohou b˘t implementovány samostatnû nebo v kombinaci:

(a) nahrazení vstupních materiálÛ obsahujících persistentní organické polutanty nebo materiály, které jsou pfiímo
spojeny se vznikem emisí persistentních organick˘ch polutantÛ z dan˘ch zdrojÛ;

(b) nejlep‰í environmentální postupy, napfiíklad udrÏování pofiádku, programy preventivní údrÏby nebo zmûny pro-
cesu, jako je napfiíklad uzavfiení systému (napfiíklad v koksárnách) nebo aplikace inertních elektrod pro elektro-
l˘zu (namísto elektrod uhlíkov˘ch);

(c) modifikace projekãního návrhu procesu, aby bylo zaji‰tûno úplné spalování, které by preventivnû vyluãovalo
tvorbu persistentních organick˘ch polutantÛ, prostfiednictvím fiízení parametrÛ jako je napfiíklad spalovací tep-
lota a doba zdrÏení;

(d) metody ãi‰tûní odpadních plynÛ, jako je napfiíklad termické ãi katalytické spalování nebo oxidace, odluãování
prachu, adsorpce;

(e) zpracování zbytkÛ, odpadÛ a spla‰kov˘ch kalÛ napfiíklad termick˘m zpracováním nebo jejich transformací na in-
ertní materiál.

11. Emisní úrovnû dané pro rÛzná opatfiení v tabulkách 1, 2, 4, 5, 6, 8 a 9 jsou obecnû specifické pro dané pfiípady. Úda-
je nebo jejich rozsahy udávají emisní úrovnû jako procentní podíl hodnot emisních limitÛ uÏitím konvenãních metod.

12. Hodnocení nákladové úãinnosti mÛÏe b˘t zaloÏeno na celkov˘ch nákladech za rok na jednotku potlaãen˘ch emi-
sí (vãetnû kapitálov˘ch a provozních nákladÛ). Náklady na sníÏení emisí persistentních organick˘ch polutantÛ by mû-
ly b˘t rovnûÏ zvaÏovány v rámci celkové ekonomiky procesu, napfiíklad vzhledem k dopadÛm opatfiení omezujících
emise a k v˘robním nákladÛm. Investiãní a provozní náklady silnû závisí na konkrétních podmínkách jednotliv˘ch
pfiípadÛ vzhledem k mnoha faktorÛm, na kter˘ch tyto náklady závisí.

IV. OMEZUJÍCÍ TECHNOLOGIE PRO SNÍÎENÍ EMISÍ PCDD / PCDF

A. Spalování odpadÛ

13. Spalování odpadÛ zahrnuje komunální odpady, nebezpeãné odpady a nemocniãní odpady a spalování spla‰ko-
v˘ch kalÛ.

14. Hlavními opatfieními pro omezení emisí PCDD / PCDF ze zafiízení na spalování odpadÛ jsou:

(a) primární opatfiení t˘kající se spalovan˘ch odpadÛ;
(b) primární opatfiení t˘kající se technologií procesÛ;
(c) opatfiení k regulaci fyzikálních parametrÛ spalovacího procesu a odpadních plynÛ (napfi. teplotních stádií, rych-

losti chlazení, obsahu kyslíku, atd.);
(d) ãi‰tûní odpadních plynÛ;
(e) zpracování zbytkÛ z ãistícího procesu.

15. Primární opatfiení t˘kající se spalovan˘ch odpadÛ zahrnující regulaci vstupních materiálÛ sniÏující pfiívod halo-
genovan˘ch látek a jejich nahrazování nehalogenovan˘mi alternativami není pro spalování komunálních a nebez-
peãn˘ch odpadÛ vhodné. Úãinnûj‰í je modifikovat proces spalování a instalovat sekundární opatfiení pro ãi‰tûní od-
padních plynÛ. ¤ízení vstupního materiálu je úãelné primární opatfiení sniÏující mnoÏství vznikajících odpadÛ a vede
k moÏn˘m pfiídatn˘m pfiínosÛm recyklování. Tato opatfiení mohou vést k nepfiímému sníÏení emisí PCDD / PCDF
v dÛsledku sníÏení mnoÏství odpadÛ urãen˘ch ke spalování.
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16. Modifikace technologií procesÛ optimalizující podmínky spalování je dÛleÏité a úãinné opatfiení pro sníÏení emisí
PCDD / PCDF (obvykle znamená teplotu 850 °C nebo vy‰‰í, posouzení zdroje kyslíku závisí na spalném teplu a na kon-
zistenci odpadÛ,dostateãná doba zdrÏení – pfiibliÏnû 2 sec pro 850 °C – a turbulentní proudûní plynu,vylouãení chladn˘ch
oblastí plynu ve spalovacím reaktoru atd.). Fluidní loÏe spalovny udrÏuje teplotu niÏ‰í neÏ 850 °C s adekvátními emisní-
mi v˘sledky. Pro stávající spalovny by tyto poÏadavky normálnû znamenaly rekonstrukci nebo odstavení spalovny – a ta-
to moÏnost nemusí b˘t ekonomicky schÛdná ve v‰ech zemích. Obsah uhlíku v popelu by mûl b˘t minimalizován.

17. Opatfiení t˘kající se odpadního plynu.
Pro pfiimûfienû efektivní sníÏení obsahu PCDD / PCDF v odpadním plynu existují následující moÏná opatfiení. De

novo syntéza se odehrává pfii 240–450 °C. Tato opatfiení jsou podmínkou nutnou pro dal‰íí sníÏení, kter˘m lze dosáh-
nout poÏadovan˘ch úrovní na v˘stupu:

(a) chlazení odpadních plynÛ (velmi úãinné a relativnû levné)
(b) pfiídavek inhibitorÛ jako je napfiíklad trietanolamin nebo trietylamin (mÛÏe sniÏovat i koncentrace NOx), ale

z bezpeãnostních dÛvodÛ musí b˘t vûnována pozornost vedlej‰ím reakcím;
(c) uÏitím sbûrného systému prachu pro teploty mezi 800 aÏ 1000 °C, napfi. keramické filtry ãi cyklony;
(d) aplikace nízkoteplotních systémÛ elektrického v˘boje; a
(e) vylouãení depozice popílku v systému odvodu odpadního plynu.

18. Postupy pro ãi‰tûní odpadního plynu jsou:

(a) konvenãní odluãovaãe prachu pro sníÏení emisí PCDD / PCDF vázan˘ch na ãástice;
(b) selektivní katalytická redukce (SCR) nebo selektivní nekatalytická redukce (SNCR);
(c) adsorbce na aktivním uhlí nebo koksu v systémech s pevn˘m ãi s fluidním loÏem;
(d) rÛzné typy adsorpãních metod a optimalizované systémy praãek se smûsí aktivního uhlí, uhlí z martinsk˘ch pecí,

roztoky vápna a vápence v reaktorech s loÏem pevn˘m, pohybliv˘m nebo fluidním. Úãinnost sbûru pro plynné
PCDD / PCDF mÛÏe b˘t zlep‰ena pouÏitím vhodn˘ch pfiedfiazen˘ch vrstev aktivovaného uhlí na povrchu pytlo-
v˘ch filtrÛ;

(e) oxidace peroxidem vodíku; a
(f) postupy katalytického spalování s vyuÏitím rÛzn˘ch typÛ katalyzátorÛ (napfiíklad Pt/Al2O3 nebo Cu/Cr2O3 ve

spojení s rÛzn˘mi promotory stabilizujícími povrch katalyzátoru a sniÏující jejich stárnutí).

19. Metody uvedené v˘‰e jsou schopny sníÏit emisní úrovnû PCDD / PCDF v odpadních plynech aÏ na koncentraci
0,1 ng TE / m3.Av‰ak v systémech s aktivním uhlím nebo s adsorbcí / filtrací na vrstvách koksu musí b˘t vûnována po-
zornost zaji‰tûní, aby unikl˘ uhlíkov˘ prach nezpÛsoboval zv˘‰ení emisí PCDD / PCDF ve smûru toku. Mûlo by rov-
nûÏ b˘t upozornûno na fakt, Ïe adsorbéry a odpra‰ující zafiízení vfiazené pfied katalyzátorem (u postupÛ SCR) vedou
k zbytkÛm obsahujícím PCDD / PCDF, které je nutno pfiepracovat nebo vhodn˘m zpÛsobem zne‰kodnit.

20. Srovnávání rÛzn˘ch opatfiení ke sníÏení PCDD / PCDF v odpadním plynu je velmi sloÏité. V˘sledná matice za-
hrnuje ‰iroké spektrum prÛmyslov˘ch závodÛ s rÛzn˘mi kapacitami a konfiguracemi. Nákladové parametry zahrnu-
jí opatfiení ke sníÏení minimalizující rovnûÏ obsah dal‰ích zneãi‰Èujících látek, napfi. tûÏk˘ch kovÛ (vázan˘ch na ãásti-
ce i na nû nevázan˘ch). Pfiím˘ vztah pro sníÏení emisí PCDD / PCDF nemÛÏe b˘t proto ve vût‰inû pfiípadÛ oddûlen
od jin˘ch vlivÛ. Souhrn dostupn˘ch údajÛ o rÛzn˘ch opatfieních omezujících emise je uveden v Tabulce 1.

21. Spalovny nemocniãních odpadÛ mohou b˘t v mnoha zemích velk˘m emisním zdrojem PCDD / PCDF. Specific-
ké nemocniãní odpady, napfiíklad ãásti lidsk˘ch tûl, infekãní odpady, injekãní jehly, plasma a cytostatika jsou poklá-
dány za zvlá‰tní formu nebezpeãn˘ch odpadÛ – a jako takové likvidovány, zatímco ostatní nemocniãní odpadu jsou
ãasto spalovány na místû jejich vzniku ve vsádkovém (diskontinuálním) provozním reÏimu. Spalovny provozované ve
vsádkovém reÏimu nemohou splnit stejné poÏadavky na sníÏení emisí PCDD / PCDF jako ostatní spalovny odpadÛ.

22. Strany mohou uváÏit pfiijetí politiky ke stimulování spalování komunálních a nemocniãních odpadÛ ve velk˘ch
regionálních zafiízeních spí‰e neÏ v men‰ích spalovnách. Tento pfiístup mÛÏe vést k vy‰‰í nákladové úãinnosti nejlep-
‰ích dostupn˘ch technick˘ch postupÛ.
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23. Zpracování zbytkÛ procesÛ po ãi‰tûní odpadních plynÛ: na rozdíl od popela po spalování tyto zbytky obsahují re-
lativnû vysoké koncentrace tûÏk˘ch kovÛ, organick˘ch zneãi‰Èujících látek vãetnû PCDD / PCDF, chloridÛ a sulfidÛ.
Postupy pro jejich zne‰kodÀování ãi likvidaci musí b˘t proto dobfie fiízeny. Velká mnoÏství kysel˘ch a kontaminova-
n˘ch kapaln˘ch odpadÛ vzniká v mokr˘ch praãkách. Existují zvlá‰tní postupy zpracování, které zahrnují:

(a) katalytické zpracování prachu z textilních filtrÛ za nízké teploty a nedostatku kyslíku
(b) oãi‰tûní prachu textilních filtrÛ 3-R-procesem (extrakce tûÏk˘ch kovÛ kyselinami, a destrukce organick˘ch hmot

spálením)
(c) vitrifikace prachu textilních filtrÛ
(d) dal‰í metody imobilizace
(e) aplikace plasmové technologie

B. Termické procesy v metalurgickém prÛmyslu

24. Specifické procesy metalurgického prÛmyslu mohou b˘t dÛleÏit˘m pfietrvávajícím zdrojem emisí PCDD / PCDF.
Jsou to:

(a) prÛmysl primární produkce Ïeleza a oceli (napfi. vysoké pece, lisovny Ïeleza, aglomeraãní závody – kovohutû),
(b) prÛmysl sekundární produkce Ïeleza a oceli
(c) prÛmysl primární a sekundární produkce neÏelezn˘ch (barevn˘ch) kovÛ (produkce mûdi)

Opatfiení omezující emise PCDD / PCDF v metalurgickém prÛmyslu jsou shrnuty v Tabulce 2

25. Závody produkující a zpracovávající kovy, které emitují PCDD / PCDF, mohou splnit poÏadavek maximálních
koncentrací emisí 0,1 ng TE / m3 v odpadních plynech uÏitím opatfiení omezujících emise (v pfiípadech, kdy objemo-
v˘ prÛtok odpadních plynÛ pfiesahuje 5000 m3 /h).

Aglomeraãní závody

26. Mûfiení v aglomeraãních závodech prÛmyslu Ïeleza a oceli obecnû prokazovalo emisní koncentrace PCDD / PCDF
v rozsahu 0,4 aÏ 4 ng TE / m3. Jedno mûfiení v závodu bez opatfiení omezujících emise zjistilo koncentraci 43 ng TE / m3.

27. Halogenované slouãeniny mohou vést k tvorbû PCDD / PCDF pokud vstupují do aglomeraãního provozu se
vstupním materiálem (koksov˘ mour, obsah soli v rudû) a v pfiidaném recyklovaném materiálu (napfi. okuje z válco-
vání, prach z plynÛ hlav vysok˘ch pecí, prach z filtrÛ a kaly z ãistíren odpadních vod). Av‰ak podobnû jako v pfiípadû
spalování odpadÛ neexistuje pfiímá souvislost mezi obsahem chloru ve vstupním materiálu a emisemi PCDD / PCDF.
Vhodn˘m opatfiením mÛÏe b˘t vyluãování kontaminovan˘ch zbytkÛ materiálÛ, odolejování a odma‰tûní okují z vál-
cování pfied jejich vná‰ením do aglomeraãních závodÛ.

28. Neúãinnûji lze sníÏit emise PCDD / PCDF kombinací následujících rÛzn˘ch sekundárních opatfiení:

(a) recirkulace odpadního plynu v˘znamnû sniÏuje emise PCDD / PCDF. Dále je v˘znamnû sníÏen tok odpadního
plynu, coÏ sniÏuje náklady na zafiízení dodateãn˘ch systémÛ omezování emisí (na konci linky).

(b) instalací textilních filtrÛ (ve spojení s elektrostatick˘mi odluãovaãi v urãit˘ch pfiípadech) nebo elektrostatick˘ch
odluãovaãÛ se vstfiikováním aktivního uhlí / uhlí martinsk˘ch pecí / smûsi vápencÛ do odpadního plynu; a

(c) byly vyvinuty ãistící metody které zahrnují pfiedchlazení odpadního plynu, louÏení vysokoúãinn˘m ãi‰tûním/spr-
chováním a separaci padajících kapek. Lze tak dosáhnout emisních koncentrací 0,2 aÏ 0,4 ng TE / m3. Pfiídavkem
vhodn˘ch adsorpãních ãinidel, napfiíklad lignitu, uhlí, koksu / uhelného odpadu ãi zvûtralého uhlí, lze dosáhnout
emisních koncentrací 0,1 ng TE / m3.
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Tabulka 1 Porovnání rÛzn˘ch opatfiení pro ãi‰tûní odpadních plynÛ a modifikací procesu ve spalovnách odpadu ke
sníÏení emisí PCDD / PCDF
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Tabulka 2 SníÏení emisí PCDD / PCDF v metalurgickém prÛmyslu
Zkratka ng* znamená ng TE/m3
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Primární a sekundární produkce mûdi

29. Stávající závody pro primární a sekundární produkci mûdi mohou po ãi‰tûní odpadních plynÛ dosáhnout úroveÀ
emisí PCDD / PCDF od nûkolika málo pikogramÛ do 2 ng TE/m3. Pfied optimalizací agregátÛ mohla jediná pec pro-
dukující mûì emitovat aÏ 29 ng TE/m3. Obecnû je spektrum koncentrací PCDD / PCDF v emisích z tûchto závodÛ
velmi ‰iroké, vzhledem k velk˘m rozdílÛm v surovinách pouÏívan˘ch v rÛzn˘ch agregátech a procesech.

30. Obecnû jsou pro sníÏení emisí PCDD / PCDF vhodná následující opatfiení

(a) pfiedtfiídûní ‰rotu
(b) pfiedzpracování ‰rotu, napfi. odstranûní plastick˘ch ãi PVC ochrann˘ch povlakÛ; zpracování kabelov˘ch ‰rotÛ

pouze chladn˘mi / mechanick˘mi postupy
(c) ha‰ení hork˘ch odpadních plynÛ (s moÏností vyuÏití tepla) ke sníÏení doby zdrÏení v kritické oblasti teplot

v systému odpadního plynu
(d) vyuÏití kyslíku nebo kyslíkem obohaceného plynu k pálení, nebo vstfiikování kyslíku do pece k zaji‰tûní dokona-

lého spálení a minimalizace objemu odpadního plynu
(e) adsorpce v reaktoru s pevn˘m loÏem nebo s fluidním proudem s aktivním uhlím nebo s koksárensk˘m prachem; a
(f) katalytická oxidace.

Produkce oceli

31. Emise PCDD / PCDF z konvertoru oceláren pro produkci oceli a z kuplov˘ch vysok˘ch pecí a elektrick˘ch ob-
loukov˘ch pecí pro tavení litiny jsou v˘znamnû niÏ‰í, neÏ 0,1 ng TE/m3. Pece s chladn˘m vzduchem a rotaãní válcové
pece (pro tavení litiny) mají emise PCDD / PCDF vy‰‰í.

32. Elektrické obloukové pece pro sekundární produkci oceli mohou dosáhnout koncentraci emisí PCDD / PCDF
0,1 ng TE/m3 za pfiedpokladu uplatnûní následujících opatfiení:

(a) separovan˘ sbûr emisí z operací vsázení a z odpichování (vyprazdÀování); a
(b) aplikace textilních filtrÛ nebo elektrostatick˘ch odluãovaãÛ ve spojení s nástfiikem koksu
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33. Materiál pfiivádûn˘ do elektrick˘ch obloukov˘ch pecí ãasto obsahuje oleje, emulze nebo tuky. Obecn˘m primár-
ním opatfiením ke sníÏení emisí PCDD / PCDF mÛÏe b˘t tfiídûní, odolejování, odstraÀování nátûrÛ ‰rotu a ochran-
n˘ch povlakÛ obsahujících plasty, pryÏ, barvy, pigmenty a vulkanizaãní pfiísady.

Kovohutû prÛmyslu sekundárního hliníku

34. Emise PCDD / PCDF z tavících pecí prÛmyslu sekundárního hliníku mají koncentraci v rozsahu pfiibliÏnû 0,1 aÏ
14 ng TE/m3; v˘sledná koncentrace v emisích závisí na typu tavícího zafiízení, na vstupujících materiálech, a na postu-
pu pouÏitém k ãi‰tûní odpadního plynu.

35. V souhrnu: jednostupÀové a vícestupÀové textilní filtry s pfiídavkem vápence ãi aktivního uhlí nebo koksu / vy-
páleného uhlí na vstupní stranû filtru umoÏÀují splnit emisní koncentraci 0,1 ng TE/m3, úãinnost sníÏení emisí je 99 %.

36. Dále lze uváÏit aplikaci následujících opatfiení:

(a) minimalizace a separované odstraÀování a ãi‰tûní rÛznû kontaminovan˘ch tokÛ odpadních plynÛ;
(b) vylouãení depozice ãástic v odpadních plynech;
(c) rychlé pfievedení plynu oblastí s kritickou teplotou;
(d) zdokonalení pfiedtfiídûní odpadních hliníkov˘ch ‰pon uÏitím separaãního postupu swim-sink (flotace) a následné

zlep‰ení proudem toãivého vysokotlakého paprsku; a
(e) zlep‰ení pfiedãi‰tûní hliníkového ‰rotu odstranûním nátûrÛ jejich obrou‰ením za mokra a vysu‰ením.

37. Alternativy (d) a (e) jsou dÛleÏité, neboÈ je nepravdûpodobné, Ïe by moderní beztokové tavící techniky (které vylu-
ãují toky halogenov˘ch solí) byly schopny zpracovávat ‰rot nízké kvality, kter˘ lze vyuÏívat v rotaãních válcov˘ch pecích.

38. Pro protokol o mofiském prostfiedí severov˘chodního Atlantiku v rámci Úmluvy pokraãují diskuse o dfiívûj‰ím
doporuãení vyfiadit z pouÏívání hexachlorethan v prÛmyslu hliníku.

39. S vyuÏitím souãasného stavu poznatkÛ lze zpracovat taveniny, napfiíklad smûsí dusík / chlor v pomûru mezi 9:1 a 8:2,
zafiízením na vstfiikování plynu pro jemnou disperzi a aplikací dusíku k pfied- a po-proplachování a vakuové odma‰Èo-
vání. Pro smûsi dusík / chlor byly zmûfieny emise PCDD / PCDF okolo 0,03 g ng TE/m3 (v porovnání s emisemi nad 1 ng
TE/m3 pfii zpracováním samotn˘m chlorem). Chlor je nutn˘ k odstraÀování hofiãíku a dal‰ích neÏádoucích sloÏek.

C. Spalování fosilních paliv v elektrárnách / teplárnách / plynárnách a v prÛmyslov˘ch kotlích

40. Pfii spalování fosilních paliv v elektrárnách / teplárnách / plynárnách a v prÛmyslov˘ch kotlích se jmenovit˘m te-
peln˘m v˘konem nad 50 MW povede zlep‰ení energetické úãinnosti a ‰etfiení energií k poklesu emisí v‰ech polutan-
tÛ, v dÛsledku sníÏení spotfieby paliv. Toto sníÏení vede rovnûÏ ke sníÏení emisí PCDD / PCDF. OdstraÀování chloru
z paliv (uhlí ãi ropy) by nebylo efektivní, av‰ak v mnoha pfiípadech pomáhá trend k zámûnû tûchto paliv za plyn sni-
Ïovat emise PCDD / PCDF z tohoto sektoru.

41. Mûlo by b˘t uvedeno, Ïe emise PCDD / PCDF mohou podstatnû vzrÛst, pokud je k palivu pfiidáván odpadní ma-
teriál (spla‰kové kaly, odpadní olej, pryÏové odpady atd.) Spalování odpadÛ v zafiízeních na produkci energie by mû-
lo b˘t provádûno jen v pfiípadech, pokud zafiízení je vybaveno jednotkami na úãinné odstraÀování PCDD / PCDF
z proudu odpadních plynÛ (viz oddíl A v˘‰e).

42. Aplikace postupÛ sniÏování emisí oxidÛ dusíku, oxidu sifiiãitého a ãástic z odpadního plynu mÛÏe rovnûÏ vést
k odstranûní emisí PCDD / PCDF. Pfii aplikaci tûchto postupÛ se mûní úãinnost odstraÀování emisí PCDD / PCDF
závod od závodu. V˘zkum postupÛ odstraÀování emisí PCDD / PCDF pokraãuje, ale dokud tyto postupy nebudou
dostupné v prÛmyslovém mûfiítku, nebude identifikována Ïádná nejlep‰í dostupná technika ke specifick˘m úãelÛm
odstraÀování PCDD / PCDF.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 702

D. Spalování v domácnostech

43. Pfiíspûvek sektoru spalování v domácnostech k celkov˘m emisí PCDD / PCDF je ménû v˘znamn ,̆ pokud jsou
schválená paliva správnû vyuÏita. Navíc jsou v dÛsledku rozdílÛ v kvalitû paliv a v geografické hustotû topidel a ve
zpÛsobech jejich vyuÏití moÏné velké regionální rozdíly v emisích PCDD / PCDF z domácností.

44. Domácí krby mají hor‰í podíl nespálen˘ch uhlovodíkÛ obsaÏen˘ch v palivech / v odpadních plynech, neÏ je tomu
ve velk˘ch spalovacích zafiízeních. Tento poznatek se t˘ká zejména tuh˘ch paliv jako je uhlí a dfievo, kdy koncentra-
ce emisí PCDD / PCDF se pohybuje v intervalu 0,1 aÏ 0,7 ng TE/m3.

45. Spalování obalov˘ch materiálÛ pfiidávan˘ch k tuh˘m palivÛm zvy‰uje emise PCDD / PCDF. Aãkoli je to v nû-
kter˘ch zemích zakázáno, v soukrom˘ch domácnostech mÛÏe docházet ke spalování domácích odpadkÛ a obalov˘ch
materiálÛ. Je tfieba pfiipustit, Ïe v dÛsledku rostoucích poplatkÛ za likvidaci /odvoz odpadÛ jsou tyto odpady spalová-
ny v domácích topeni‰tích. Pfiitápûní dfievem pfiidávan˘m k odpadním obalÛm mÛÏe vést ke zv˘‰ení emisí PCDD /
PCDF z 0,06 ng TE/m3 (hodnota pro ãisté dfievo) aÏ na 8 ng TE/m3 (vztaÏeno k 11 % obsahu kyslíku). Tyto v˘sledky
byly potvrzeny mûfiením v nûkolika zemích, pfiiãemÏ byly namûfieny koncentrace aÏ 114 ng TE/m3 (vzhledem k 13 %
obsahu kyslíku) v odpadních plynech z domácích spalovacích zafiízení spalujících odpadní materiály.

46. Emise z domácích spalovacích zafiízení mohou b˘t sníÏeny omezením spalovan˘ch paliv na paliva dobré kvality
a vylouãením spalování odpadÛ, halogeny obsahující plasty a dal‰í materiály. K tomuto cíli mohou úãinnû pfiispût pro-
gramy informování vefiejnosti zamûfiené na kupující / provozovatele domácích spalovacích zafiízení.

E. Zafiízení pro spalování dfieva s kapacitou pod 50 MW

47. Mûfiené v˘sledky pro zafiízení spalující dfievo nasvûdãují tomu, Ïe k emisím pfiesahujícím v odpadních plynech
koncentraci 0,1 ng TE/m3 mÛÏe docházet za nepfiízniv˘ch spalovacích podmínek, a/nebo pokud spalované látky ob-
sahují vy‰‰í obsah chlorovan˘ch slouãenin neÏ z normálního neo‰etfieného dfieva. Ukazatelem nekvalitního paliva je
vy‰‰í celkov˘ obsah uhlíku v odpadních plynech. Byla zji‰tûna korelace mezi koncentrací emisí CO, stupnûm spálení
a emisemi PCDD / PCDF. Emisní koncentrace a faktory nûkter˘ch emisí pro zafiízení na spalování dfieva jsou shrnu-
ty v Tabulce 3.

Tabulka 3: Emisní koncentrace a emisní faktory zafiízení na spalování dfieva vztaÏené k mnoÏství spáleného paliva ãi
produkovaného tepla
(ce – koncentrace emisí, fe – emisní faktor):
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48. Spalování mûstského odpadního dfieva (dfieva z demolic) na pohybliv˘ch ro‰tech vede k relativnû vysok˘m emi-
sím PCDD / PCDF v porovnání s ne-odpadov˘m dfievem. Primárním opatfiením ke sníÏení emisí je vylouãení spalo-
vání o‰etfieného odpadového dfieva v dfievo-spalujících zafiízeních. Ke spalování o‰etfieného dfieva by mûlo docházet
jen v zafiízeních vybaven˘ch jednotkami na ãi‰tûní odpadního plynu k minimalizaci emisí PCDD / PCDF.

V. POSTUPY OMEZOVÁNÍ EMISÍ ZAMù¤ENÉ NA SNÍÎENÍ EMISÍ PAH.

A. Produkce koksu

49. V prÛbûhu v˘roby koksu jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) do ovzdu‰í uvolÀovány zejména:

(a) kdyÏ je pec zaváÏena plnícími otvory;
(b) netûsnostmi pecních dvefií, plnících otvorÛ vík a v˘stupního potrubí; a
(c) bûhem vytlaãování a chlazení koksu.

50. Koncentrace benzo[a]pyrenu (BaP) se podstatnû li‰í v jednotliv˘ch zdrojích koksárenské baterie. Nejvy‰‰í kon-
centrace BaP jsou zji‰Èovány na hlavû koksárensk˘ch baterií a v bezprostfiedním sousedství pecních dvefií.

51. Tvorbu PAH pfii v˘robû koksu lze sníÏit technick˘m zdokonalením stávajících spojen˘ch Ïelezáren a oceláren.
Tento pfiístup by mohl vést k uzavírání a odstavování star˘ch koksárensk˘ch baterií a k v‰eobecnému sníÏení pro-
dukce koksu, napfiíklad vstfiikováním vysoce kvalitního uhlí pfii v˘robû oceli.

52. Strategie sniÏování PAH pro koksárenské baterie by mohla zahrnout následující opatfiení:

(a) zaváÏení koksárensk˘ch pecí:

– sníÏení emisí tuh˘ch ãástic pfii plnûní uhlí z bunkrÛ do plnících vozíkÛ;
– uzavfien˘mi systémy pro pfiepravu uhlí, pokud je uhlí pfiedehfiíváno;
– odsáváním plnících plynÛ a jejich následné zpracování, buì pfievodem plynÛ do pfiilehl˘ch pecí nebo jejich vedení

sbûrn˘m systémem ke spalování a následného odpra‰ovacího zafiízení; v nûkter˘ch pfiípadech lze odsávané plnící
plyny spalovat na plnících vozících, a environmentální úãinnost a bezpeãnost tûchto systémÛ spojen˘ch s plnícími
vozy je ménû uspokojivá. Dostateãné sání lze vytváfiet vstfiikem páry nebo vody do v˘stupních potrubí;

(b) emise z plnících otvorÛ vík bûhem koksovacích operací by mohly b˘t vylouãeny prostfiednictvím:

– aplikací vysoce úãinn˘ch tûsnûní vík plnících otvorÛ;
– zatmelení vík plnících otvorÛ jílem nebo stejnû úãinn˘m materiálem po kaÏdém plnûní;
– ãi‰tûní plnících otvorÛ vík a jejich rámÛ pfied uzavfiením plnících otvorÛ;
– údrÏováním stropních ploch pecí v ãistém stavu – bez ulpûl˘ch zbytkÛ uhlí;

(c) víka v˘stupního potrubí by mohla b˘t opatfiena vodními uzávûry k vylouãení emisí plynÛ a dehtu a správná funk-
ce tûchto tûsnûní by mûla b˘t zaji‰Èována pravideln˘m ãi‰tûním;

(d) strojní mechanismy koksárensk˘ch pecí pro manipulaci s pecními dvefimi by mûly b˘t vybaveny systémem pro
ãi‰tûní tûsnících ploch pecních dvefií a jejich rámÛ;

(e) dvefie koksárensk˘ch peci:

– by mûly b˘t vybaveny úãinn˘m tûsnûním (napfi. dvefimi s membránami napruÏen˘mi pruÏinami);
– pfii kaÏdém plnûní by tûsnící plochy dvefií a jejich rámÛ mûly b˘t dÛkladnû oãi‰tûny;
– dvefie by mûly b˘t navrÏeny zpÛsobem umoÏÀujícím instalaci systémÛ odsávání ãástic ve spojení s odpra‰ova-

cím zafiízením (napojen˘m na sbûrné potrubí) bûhem operace vytlaãování koksu;
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(f) stroj pfiepravující koks by mûl b˘t vybaven integrovanou odsávací hubicí spojenou se stacionárním vedením a sta-
cionárním systémem ãi‰tûní plynu, pfiednostnû s textilním filtrem;

(g) chlazení koksu lze provádût nízkoemisními postupy, napfi. such˘m chlazením; to by mûlo b˘t preferováno a mok-
ré ha‰ení koksu by mûlo b˘t pfiednostnû nahrazováno such˘m chlazením, a souãasnû by mûl b˘t vznik odpadních
vod vylouãen uÏitím uzavfieného systému cirkulace (recyklace) vody.Vznik prachu pfii manipulacích s koksem su-
‰e chlazen˘m by mûl b˘t potlaãen.

53. Koksovací proces oznaãovan˘ jako neregeneraãní koksování emituje podstatnû ménû PAH, neÏ konvenãnûj‰í
procesy regenerující vedlej‰í produkty.Tento efekt je dÛsledkem provozování pece pfii podtlaku, ãímÏ jsou vylouãeny
úniky z pece do atmosféry netûsnostmi dvefií. Bûhem koksování je surov˘ pecní plyn odvádûn v dÛsledku pfiirozené-
ho tahu udrÏujícího v peci podtlak. Konstrukce tûchto pecí není urãena k regeneraci chemick˘ch vedlej‰ích produk-
tÛ ze surového koksárenského plynu. Namísto toho jsou odplyny z koksovacího procesu, vãetnû PAH, úãinnû spalo-
vány pfii vysok˘ch teplotách a s dlouhou dobou prodlení. Odpadní teplo vznikající tímto spalováním mÛÏe b˘t vyuÏito
ke krytí spotfieby energie potfiebné ke koksování, a jeho nadbytek lze vyuÏít k v˘robû páry. Hospodárnost tohoto ty-
pu koksování mÛÏe vyÏadovat kogeneraãní jednotku k v˘robû elektfiiny z nadbyteãné páry. V souãasnosti je v provo-
zu pouze jeden tento neregeneraãní závod v USA a jeden v Austrálii. Proces je veden v principu v horizontální peci
s jedinou kychtou neregenerující plyn se spalovací komorou pfiiléhající k dvûma pecím. Proces umoÏÀuje stfiídavé pl-
nûní a koksování vÏdy jedné z této dvojice pecí, takÏe do spalovací komory je vÏdy veden pecní plyn z jedné z obou
pecí. Spalování pecního plynu ve spalovací komofie zaji‰Èuje nezbytn˘ zdroj tepla pro koksování. Konstrukce spalo-
vací komory zaji‰Èuje nezbytnou dobu zdrÏení (pfiibliÏnû 1 sec) a vysoké teploty (minimálnû 900 °C).

54. Mûl by b˘t uplatÀován úãinn˘ program monitorování únikÛ pecních plynÛ z netûsností pecních dvefií, z v˘stupní-
ho potrubí a z otvorÛ plnících vík.Tento program zahrnuje monitorování a zaznamenávání únikÛ z netûsností a jejich
okamÏitá oprava nebo náprava údrÏbou. Lze tím dosáhnout v˘znamného sníÏení tûchto difúzních emisí.

55. Dovybavení stávajících koksárensk˘ch baterií k usnadnûní kondenzace odpadních plynÛ ze v‰ech zdrojÛ (s rege-
nerací tepla) vede ke sníÏení emisí do ovzdu‰í od 86 % aÏ nad 90 % (bez ohledu na zpracování odpadních vod). In-
vestiãní náklady mohou b˘t amortizovány do pûti let, je-li brána v úvahu regenerovaná energie, ohfiátá voda, plyn pro
syntézy a u‰etfiená chladící voda.

56. Zv˘‰ení objemu koksárensk˘ch pecí vede k poklesu celkového poãtu pecí, k niÏ‰ímu poãtu otevírání dvefií
(mnoÏství vytlaãovan˘ch pecí dennû), ke sníÏení poãtu tûsnûní v koksárenské baterii a v dÛsledku toho i ke sníÏení
emisí PAH. Produktivita roste stejnû jako klesají provozní a mzdové náklady.

57. Systémy suchého chlazení vyÏadují vy‰‰í investiãní náklady, neÏ mokré ha‰ení.Vy‰‰í provozní náklady mohou b˘t
vykompenzovány regenerací tepla v procesu pfiedehfiívání koksu. Energetická úãinnost spojeného suchého chlazení
a pfiedehfiívání koksu vzrostla z 38 na 65 %. Pfiedehfiívání uhlí zlep‰í produktivitu o 30 %. Toto zlep‰ení lze zv˘‰it aÏ
na 40 % v dÛsledku vy‰‰í homogenity koksovacího procesu.

58. V‰echny zásobníky a zafiízení pro skladování a zpracování uhelného dehtu a dehtov˘ch produktÛ musí b˘t vyba-
veny úãinn˘m systémem recyklace a/nebo systémem odtahu a destrukce par. Provozní náklady systému destrukce par
lze sníÏit autotermním dopalováním, pokud jsou koncentrace uhlíkat˘ch slouãenin v odpadním plynu dostateãnû vy-
soké.

59. Opatfiení sniÏující emise PAH z koksárensk˘ch závodÛ jsou shrnuta v Tabulce 4.
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Tabulka 4 Omezování emisí polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH) pfii v˘robû koksu

Pozn. 1:Amortizace investiãních nákladÛ mÛÏe trvat 5 let, je-li brána v úvahu regenerovaná energie, ohfiívání vody, plyn
pro syntézu a u‰etfiená chladící voda
Pozn. 2: Vy‰‰í investiãní náklady jsou zde vy‰‰í neÏ v pfiípadû mokrého chlazení (ale náklady lze sníÏit pfiedehfiíváním
koksu a vyuÏíváním odpadního tepla)
Pozn. 3: V porovnání s konvenãními závody jsou zde investiãní náklady o pfiibliÏnû 10 % vy‰‰í.
Pozn. 4: Sem patfií téÏ ãi‰tûní otvorÛ vík a rámÛ dvefií vÏdy pfied jejich uzavfiením.
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B. V˘roba anod

60. Emise PAH z procesÛ v˘roby anod lze omezovat podobn˘m zpÛsobem, jako emise z v˘roby koksu.

61. Pro sniÏování emisí prachu kontaminovaného polycyklick˘mi aromatick˘mi uhlovodíky jsou pouÏívána následu-
jící opatfiení:

(a) elektrostatické odluãovaãe dehtu
(b) spojení konvenãního elektrostatického filtru dehtu s mokr˘m elektrostatick˘m odluãovaãem jakoÏto úãinnûj‰í

technické opatfiení
(c) termické dopalování odpadních plynÛ; a
(d) suché ãi‰tûní vápencem / petrolejov˘m koksem nebo oxidem hlinit˘m (Al2O3)

62. Provozní náklady systému dopalování odpadních plynÛ lze sníÏit autotermním reÏimem dopalováním, pokud
jsou koncentrace uhlíkat˘ch slouãenin v odpadním plynu dostateãnû vysoké. Opatfiení omezující emise PAH z v˘ro-
by anod jsou shrnuty v Tabulce 5.

Tabulka 5 Omezování emisí polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH) pfii v˘robû anod
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C. PrÛmysl hliníku

63. Hliník je vyrábûn hlavnû z oxidu hlinitého (Al2O3) elektrol˘zou ve vanách elektricky zapojen˘ch v sérii. Vany
jsou klasifikovány jako vypalované nebo Soederbergovy, podle typu pouÏit˘ch anod.

64. Vypalované vany mají anody sestavené z kalcinovan˘ch (vypálen˘ch) uhlíkov˘ch blokÛ, které jsou po jejich ãás-
teãném spotfiebování nahrazeny. Soederbergovy anody jsou vypalovány ve vanách, se smûsí ropného (petrolejového)
koksu a uhelné dehtové smoly jako pojiva.

65. SoederbergÛv proces vede k vysok˘m koncentracím PAH v emisích. Primární opatfiení na potlaãování tûchto
emisí zahrnují modernizaci stávajících závodÛ a optimalizace procesu, kterou lze sníÏit emise PAH o 70 aÏ 90 %. Lze
tak dosáhnout emisní úrovnû 0,015 kg benzo[a]pyrenu / (1 t vyrobeného hliníku). Nahrazení Soederbergov˘ch van
vypalovan˘mi vanami by vyÏadovalo velké rekonstrukce stávajících zafiízení procesu, ale mohlo by témûfi vylouãit
emise PAH. Kapitálové náklady tohoto nahrazení jsou velmi vysoké.

66. Opatfiení omezující emise PAH z v˘roby hliníku jsou shrnuty v Tabulce 6.

Tabulka 6 Omezování emisí polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH) pfii v˘robû hliníku v souladu s proce-
sem Soederberga
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D. Lokální vytápûní

67. Emise PAH pfii otopu bytÛ zle zjistit z kamen nebo otevfien˘ch krbÛ zejména pfii spalování uhlí nebo dfieva. Do-
mácnosti mohou b˘t v˘znamn˘m zdrojem emisí PAH. K tûmto emisím vede pouÏívání krbÛ nebo mal˘ch spalovacích
zafiízení spalujících tuhá paliva v domácnostech. V nûkter˘ch zemích je obvykl˘m palivem uhlí. Kamna spalující uhlí
emitují ménû PAH neÏ kamna spalující dfievo v dÛsledku vy‰‰í teploty spalování a vyrovnanûj‰í kvality paliva.

68. Dále jsou emise PAH úãinnû omezovány v zafiízeních s optimalizovan˘mi charakteristikami spalování (napfi. spa-
lovací pomûr). Optimalizované podmínky spalování zahrnují rovnûÏ optimalizovanou konstrukci spalovací komory
a optimální pfiívod vzduchu. Existuje nûkolik technologií slouÏících k optimalizaci spalovacích podmínek a sniÏování



Strana 709 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

emisí PAH. RÛzné postupy vedou k v˘znamnû odli‰n˘m emisím. Moderní dfievo-spalující kotle se zásobníkem vody
k akumulaci, které pfiedstavují BAT (nejlep‰í dostupné techniky), sniÏují emise o více neÏ 90 % v porovnání se zasta-
ral˘mi kotli bez zásobníku vody k akumulaci. V moderních kotlích jsou tfii zóny: ohni‰tû kde dochází ke zplyÀování
dfieva, zóna spalování plynu s keramikou nebo s jin˘m materiálem sná‰ejícím teploty nad 1000 °C, a zóna konvekce.
Konvekãní ãást, kde voda absorbuje teplo by mûla b˘t dostateãnû dlouhá a úãinná tak, aby mohla b˘t sníÏena teplo-
ta plynu z 1000 °C na 250 °C nebo je‰tû niÏ‰í. Existuje rovnûÏ nûkolik postupÛ k doplnûní star˘ch a zastaral˘ch kotlÛ
zásobníkem vody k akumulaci, keramick˘mi vloÏkami, nebo hofiáky na spalování pelet.

69. Optimalizovan˘ spalovací pomûr vede k nízk˘m emisím oxidu uhelnatého (CO), celkov˘ch uhlovodíkÛ (THC)
a PAH. Stanovení emisních limitÛ (typu schvalovacích pfiedpisÛ) pro emise CO a THC ovlivní rovnûÏ emise PAH: níz-
ké emisní limity pro CO a THC povedou rovnûÏ k nízk˘m emisím PAH. ProtoÏe mûfiení koncentrací PAH je mno-
hem draÏ‰í neÏ mûfiení koncentrací CO, je nákladovû úãinnûj‰í stanovit emisní limity pro CO a THC. Práce na návr-
hu normy CEN pro kotle spalující uhlí a dfievo – aÏ do v˘konu 300 kW – pokraãují (viz Tabulku 7).

70. Emise z lokálního vytápûní dfievem mohou b˘t sníÏeny:

(a) pro stávající topeni‰tû prostfiednictvím programÛ informování vefiejnosti a zv˘‰ení povûdomí vefiejnosti t˘kající
se provozování topeni‰È a spalování pouze neo‰etfieného dfieva, a jeho vysu‰ení pfied spálením na vhodn˘ obsah
vlhkosti; a

(b) pro nová topeni‰tû aplikací v˘robkov˘ch norem, jak je napfi. uvedeno v návrhu norem CEN (a ekvivalentních v˘-
robkov˘ch norem v USA ãi v Kanadû).

71. Obecnûj‰í opatfiení ke sniÏování emisí PAH se vztahují k v˘voji centralizovan˘ch systémÛ pro domácnosti a k ‰et-
fiení energie zdokonalením tepelné izolace sniÏující spotfiebu energie.

72. Relevantní údaje jsou shrnuty v Tabulce 8.

Tabulka 7: Návrh norem CEN z r. 1997 {1}
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E. Zafiízení k ochranû a konzervaci / impregnaci dfieva

73. Ochrana a konzervace dfieva aplikací v˘robkÛ zaloÏené na uhelném dehtu obsahující PAH mohou b˘t velk˘m
zdrojem, emisí PAH do ovzdu‰í. K emisím mÛÏe docházet bûhem samotného impregnaãního procesu samotného,
a bûhem skladování a manipulace, a v prÛbûhu dal‰ího ãasu, v nûmÏ je impregnované dfievo ve styku s otevfien˘m
ovzdu‰ím a kdy dfievo slouÏí svému úãelu.

74. Nejãastûj‰ími produkty z uhelného dehtu obsahující PAH urãené k impregnaci dfieva jsou karbolineum (carboli-
neum) a kreozot (creosote). Oba tyto produkty vznikají destilací uhelného dehtu a obsahují PAH k ochranû dfieva
proti biologickému napadení.

75. Emise PAH vznikající z ochrany dfieva, ze zafiízení a ze skladÛ lze sníÏit nûkolika pfiístupy, implementovan˘mi
jednotlivû nebo v kombinacích, jako napfiíklad:

(a) poÏadují se podmínky skladování bránící zneãi‰tûní pÛd a povrchov˘ch vod vylouÏen˘mi PAH a kontaminací de-
‰Èov˘ch vod (napfiíklad skladové prostory chránûné pfied de‰Èovou vodou, stfiechou, znovuvyuÏívání zneãi‰tûn˘ch
vod k impregnaãnímu procesu, poÏadavky na kvalitu produkovaného materiálu)
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(b) opatfiení sniÏující atmosférické emise v impregnaãních závodech (napfiíklad horké dfievo by mûlo b˘t ochlazeno
z 90 °C na 30 °C pfiinejmen‰ím pfied transportem do míst skladování. Nûkteré alternativní metody vyuÏívající va-
kua a tlakové páry k o‰etfiené ãerstvû impregnovan˘ch dfiev kreozotem by mûly b˘t oznaãeny jako BAT.

(c) Optimální sycení dfieva konzervaãními prostfiedky, které poskytují pfiimûfienou ochranu o‰etfiovanému dfievûné-
mu produktu „na místû“ (in situ) lze pokládat za BAT, neboÈ jsou sníÏeny poÏadavky na pfiemisÈování, ãímÏ se sni-
Ïují emise ze zafiízení na konzervaci dfieva.;

(d) aplikací konzervaãních ãinidel s niÏ‰ím obsahem PAH, které jsou persistentními organick˘mi polutanty;

– moÏn˘m pouÏitím modifikovaného kreozotu, kter˘ je jímán jako destilaãní frakce mezi 270 °C a 355 °C, kter˘
sniÏuje jak emise tûkavûj‰ích PAH a tûÏ‰ích toxiãtûj‰ích PAH;

– odrazování od aplikací karbolinea by rovnûÏ vedlo ke sníÏení emisí / PAH;

(e) vyhodnocování a následné vyuÏívání, v pfiípadech kdy je to vhodné, alternativ, jako jsou napfiíklad alternativy
uvedené v Tabulce 9, které minimalizují závislost na produktech zaloÏen˘ch na PAH.

76. Spalování impregnovaného dfieva vede k emisím PAH a dal‰ích ‰kodliv˘ch látek. Pokud k jejich spalování do-
chází, mûlo by k nûmu docházet v zafiízení s dostateãn˘m vybavením k potlaãování emisí.

Tabulka 9 MoÏné alternativy ke konzervaci dfieva pfiípravky na bázi polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH)

Alternativa rizika fiízení

VyuÏívání alternativních materiálÛ ve stavebnictví Musí b˘t vylouãeny ostatní
– udrÏitelnû produkované tvrdé dfievo environmentání problémy, napfiíklad:

(bfiehy, ploty, vrta); – dostupnost vhodnû produkovaného dfieva;
– plasty (pûstitelské podpÛrné tyãe); – emise vznikající pfii v˘robû
– beton (Ïelezniãní praÏce); a zne‰kodÀování plastÛ, zvlá‰tû PVC;
– nahrazování umûl˘ch staveb pfiirozen˘mi

(ploty, bfiehy, atd.);
– aplikace neo‰etfieného dfieva.

Existuje nûkolik alternativních postupÛ
konzervace dfieva, které jsou ve stádiu v˘voje,
a které nezahrnují impregnaci dfieva pfiípravky
na bázi PAH.
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P¤ÍLOHA C

ANAL̄ ZA SOUâASNÉHO STAVU EMISNÍ INVENTURY TùÎK¯CH KOVÒ

1.  Obraz a rozbor emisní situace tûÏk˘ch kovÛ v Královéhradeckém kraji

1.1. SEZNAM ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í PODLÉHAJÍCÍ REÎIMU IPPC NA ÚZEMÍ KRAJE

Následující tabulka obsahuje ve‰keré zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í umístûn˘ch na území Královehradeckého kra-
je, vãetnû kategorizace zafiízení v souladu s ustanovením pfiílohy ã. 1 k zákonu ã. 76/2002 Sb.

Seznam zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í podléhající reÏimu IPPC
(dle databáze âeského ekologického ústavu)
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1.2. ZDROJE REZZO 1

Databáze REZZO 1, kterou spravuje âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav, obsahuje zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
spadající do kategorií zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

K 31.12.2001 bylo v databázi REZZO 1 celkem 129 velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které byly provozovány
na území Královehradeckého kraje. V databázi REZZO 1 za rok 2001 není uvedeno 29 zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
které byly zafiazeny do kategorie zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování v souvislosti s nabytím úãinnosti zákonÛ ã.
76/2002 Sb. a ã. 86/2002 Sb.

Seznam velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji
(âHMÚ, REZZO 1, stav k 31. 12. 2001)
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1.3. ZVLÁ·Tù VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE

Seznam zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ provozovan˘ch k 31. 12. 2002 na území Královéhradeckého kraje uvá-
dí následující tabulka.

Seznam zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ provozovan˘ch k 31.12.2002
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V˘znamné velké spalovací zdroje

Seznam v˘znamn˘ch velk˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je v následující tabulce.

V˘znamné velké spalovací zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na území kraje
(REZZ0 1)
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1.4. AKTUÁLNÍ EMISE A MùRNÉ EMISE TùÎK¯CH KOVÒ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Aktuální emise sledovan˘ch tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ v Královéhradeckém kraji podle registru REZZO z roku
2001 jsou uvedeny v následující tabulce. Data z registru REZZO za rok 2002 budou dostupné poãátkem roku 2004.

Aktuální emise tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ v Královéhradeckém kraji
podle registru REZZO r. 2001

(mûrné emise v g/osoba a g/km2, emisní údaje v kg/rok)

Poznámka: poãet obyvatel a plocha kraje dle údajÛ k 31. 12. 2001

Podrobn˘ v˘ãet zdrojÛ a roãních emisí je uveden dále v tabulkách a grafech (v pfiíloze 1.1 jsou uvedeny emise sle-
dovan˘ch tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ evidovan˘ch v registru REZZO 2).

1.5. EMISE Z MOBILNÍCH ZDROJÒ

Emise olova jsou minimální, protoÏe od r. 2001 je distribuován pouze bezolovnat˘ benzin.

V âeské republice je poãet motorov˘ch vozidel (bez jednostop˘ch) pfiibliÏnû 4 miliony(1(. Podstatn˘m zdrojem
emisí automobilu jsou motor (v˘fukové plyny) a podvozek. Zatímco emise olova byly díky zavedení bezolovnatého
benzinu eliminovány, vzrÛstají emise platinov˘ch kovÛ (platiny, palladia a rhodia) z pouÏívan˘ch katalyzátorÛ v tra-
se v˘fukov˘ch plynÛ, zejména pfii vy‰‰ích mechanicko-termick˘ch zátûÏích motoru (tzn. pfii vy‰‰ích rychlostech jízdy
a v˘konech motoru).

K emisním zdrojÛm z provozu motorov˘ch vozidel je dále tfieba poãítat erozi vozovky a zejména odûr pneumatik
(zdroje zinku a kadmia) a rovnûÏ obloÏení brzd a spojky (zdroje mûdi a antimonu) pfii brÏdûní a fiazení rychlostních
stupÀÛ.
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Uvedené emise jsou sledovány v rámci v˘zkumn˘ch programÛ Centra dopravního v˘zkumu v Brnû, nelze je ale
dosud pokládat za ukonãené.Vypl˘vá z nich v‰ak, Ïe plynulost dopravy, prÛjezdnost kfiiÏovatek a kvalita vozovek ma-
jí podstatn˘ vliv na zmínûné emise kovÛ.

1.6. EMISNÍ STROPY

Pro tûÏké kovy nejsou stanoveny emisní stropy. Vzhledem k tomu, Ïe jsou tûÏké kovy vázány na tuhé zneãi‰Èující
látky, lze v budoucnu oãekávat, Ïe se zpfiísÀováním emisních limitÛ pro tuhé zneãi‰Èující látky a dále i v souvislosti
s vyhlá‰ením emisních stropÛ pro tuhé zneãi‰Èující látky u zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ mÛÏe dojít i na kvanti-
fikaci emisí tûÏk˘ch kovÛ ve vztahu k emisním stropÛm. Tato úvaha, jeÏ pouze pfiedjímá moÏn˘ v˘voj, vychází z usta-
novení §54 zákona 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í a pfiílohy ã. 8 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., v níÏ jsou uvedeny
„Zásady vypracování Národního programu sniÏování emisí stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ a plánu sní-
Ïení emisí u stávajícího zvlá‰tû velkého spalovacího zdroje“. V bodû 2 cit. pfiílohy k nafiízení vlády se jako cíl progra-
mu stanoví „splnûní poÏadavku dodrÏovat nejpozdûji od 1. ledna 2008 v âeské republice mnoÏství emisí na úrovni od-
povídající emisním limitÛm pro nové zvlá‰tû velké zdroje stanovené pro NOx, SO2 a tuhé zneãi‰Èující látky …“ a dále
„Program stanovuje cíl sníÏit celkové roãní emise NOx, SO2 a tuh˘ch zneãi‰Èujících látek ze v‰ech stávajících zvlá‰tû
velk˘ch zdrojÛ na území âeské republiky na úroveÀ, které by bylo dosaÏeno uplatnûním emisních limitÛ pro nové
zdroje na stávající zdroje v provozu v roce 2000 na základû prÛmûrn˘ch hodnot skuteãné roãní doby provozu, pouÏi-
tého paliva a tepelného pfiíkonu za posledních 5 let provozu do roku 2000 vãetnû.Takto vypoãtené roãní emise uvede-
n˘ch zneãi‰Èujících látek u zdroje jsou stanoveny provozovateli podle §5 odst. 6,7,9 a 11 zákona pfii schvalování plánu
jako emisní stropy, které pfiedstavují cíl plánu. …“ V bodû 4 cit. pfiílohy se uvádí: „Hodnoty emisních stropÛ podle bo-
du 2 jsou základem pro vypracování plánu u konkrétního stávajícího zvlá‰tû velkého zdroje“. (Poznámka: v zásadû
jde o implementaci smûrnice EU 2001/80/EC z 23. fiíjna 2001.)

1.7. SPALOVÁNÍ ODPADÒ V KRAJI

Na území kraje pÛsobí následující spalovny odpadÛ

spalovna nebezpeãn˘ch odpadÛ prÛmyslov˘ch:
PURUM spol. s r.o. Hradec Králové – tã. mimo provoz

spalovny nebezpeãn˘ch odpadÛ nemocniãních:
ELO HK spol. s r.o. Hradec Králové – tã. mimo provoz

Fakultní nemocnice Hradec Králové (Pozn.:Probíhá Ïádost o twiningov˘ projekt.)
provoz od r.: 1992
kapacita t/r: 1 100
soulad s nafi. vl. 354/02 Sb.: ne (PCDD/F, TZL, Cd, Hg, Tl)
plán sníÏení emisí: schválen

Orlická nemocnice, Rychnov n. KnûÏnou
provoz od r.: 1999
kapacita t/r: 450
soulad s nafi. vl. 354/02 Sb.: ne (PCDD/F)
plán sníÏení emisí: schválen

Státní oblastní nemocnice Trutnov
provoz od r.: 1992
kapacita t/r: 1 100
soulad s nafi. vl. 354/02 Sb.: ne (PCDD/F, Cd, Hg, Tl)
plán sníÏení emisí: schválen
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V kraji je produkce odpadÛ nad prÛmûr âR v kategoriích:

– odpady z hydrometalurgie neÏelezn˘ch kovÛ (110200)
11,7 % produkce âR (Hradec Králové, Náchod)

– ostatní elektronická zafiízení (160202)
11,9 % produkce âR (Hradec Králové, Jiãín)

– záfiivky a v˘bojky (200121)
12,3 % produkce âR (Hradec Králové).

DÛleÏit˘m ukazatelem je zpÛsob nakládání s komunálním odpadem v kraji. V následující tabulce je porovnání
kraje s prÛmûrem âeské republiky a nûkter˘mi zemûmi.

Nakládání s komunálním odpadem:
porovnání Královéhradeckého kraje s prÛmûrem âR a nûkter˘mi zemûmi

(údaje v %)

Spalování komunálního odpadu je v kraji minimální, pfievaÏuje skládkování. Z hlediska ochrany Ïivotního pro-
stfiedí a omezení tvorby skládek je tfieba zv˘‰it podíl spalování komunálního odpadu. Jsou-li dodrÏeny podmínky pro
dodrÏení emisních limitÛ u spaloven, je zaji‰tûna minimalizace objemu odpadu s obsahem tûÏk˘ch kovÛ (ze spalova-
cích procesÛ pfiedev‰ím ve formû ‰kváry a popílkÛ). Skládkování mÛÏe vést k rozkladu nûkter˘ch komponent komu-
nálního odpadu s obsahem tûÏk˘ch kovÛ (nap. baterií) a k prÛsaku do okolí nebo spodních vod.

1.8. PODROBN¯ P¤EHLED EMISÍ TùÎK¯CH KOVÒ PODLE REGISTRU REZZO V KRÁLOVÉHRA-
DECKÉM KRAJI

V následujících tabulkách a grafech je uveden podrobn˘ pfiehled o emisích tûÏk˘ch kovÛ v Královéhradeckém
kraji v ãlenûní podle okresÛ a rovnûÏ jsou uvedeny percentuální podíly emisí tûÏk˘ch kovÛ v jednotliv˘ch okresech
vzhledem k celkov˘m emisím kraje. Údaje jsou zpracovány podle registru REZZO za rok 2001.

Poznámka: V pfiípadû REZZO 3 jde o v˘poãet emisí na základû emisních faktorÛ pro spotfiebovaná paliva; proto jsou podíly okresÛ
proporcionální vzhledem k celkové spotfiebû paliv v kraji.
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1.9. NEJVùT·Í ZDROJE EMISÍ NIKLU V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Údaje o imisních koncentracích niklu, jak jsou podrobnû uvedeny v imisní ãásti zprávy, vykazují pfiekroãení imis-
ního limitu na vût‰inû mûfiících stanic v kraji v posledních pûti letech.

Souãasn˘ imisní limit pro nikl je 30 ng/m3, po roce 2010 bude platit imisní limit 20 ng/m3. UvaÏujeme-li nov˘ imis-
ní limit, pak ten byl pfiekroãen 14x ze sledovan˘ch 22 roãních prÛmûrÛ.

Nejvût‰í zdroje emisí niklu v Královéhradeckém kraji, které fiádovû pfievy‰ují prÛmûr kraje, jsou v kategorii vel-
k˘ch spalovacích zdrojÛ REZZO 1, jak ukazuje následující tabulka.

Nejvût‰í zdroje emisí niklu v Královéhradeckém kraji (REZZO 1, r. 2001)

Nelze ov‰em podceÀovat pfiíspûvek emisí ze zdrojÛ stfiedních a mal˘ch (jak spalovacích, tak technologií) a také
ze zdrojÛ mobilních. Podíly emisí z tûchto zdrojÛ bude tfieba v pfií‰tích letech lépe kvantifikovat, jak to ostatnû vyÏa-
duje nová metodika sbûru dat pro registr emisí REZZO.

1.10. POZNÁMKA K PROBLEMATICE RTUTI

RtuÈ patfií mezi prioritnû sledované polutanty, aÈ jiÏ v národních právních pfiedpisech, nebo v rámci mezinárod-
ních dohod. ¤adí se mezi tûÏké kovy, ale oproti ostatním kovÛm se li‰í fiadou fyzikálních a chemick˘ch vlastností. Sle-
dování jejího vstupu a pohybu v Ïivotním prostfiedí je proto nároãnûj‰í a vyÏaduje metodiku odli‰nou od postupÛ pro
sledování jin˘ch tûÏk˘ch kovÛ. RovnûÏ opatfiení k omezení emisí rtuti do ovzdu‰í mají svá specifika, aÈ jiÏ v rovinû le-
gislativní, nebo technologické.

Na mezinárodním poli vznikají proto iniciativy, jeÏ by mûly problém vstupu rtuti do Ïivotního prostfiedí a jejího
pohybu v nûm fie‰it. Návrh nûkter˘ch zemí, zafiadit rtuÈ (resp. její organokovové slouãeniny) pod Stockholmskou
úmluvu, narazil na procedurální zdlouhavost (2(. Problému se ujal mezivládní v˘bor UNEP, kter˘ na základû svého
rozhodnutí uãinûném na 21. zasedání v únoru 2001 ustanovil Pracovní skupinu pro globální hodnocení rtuti (The Glo-
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bal Mercury Assessment Working Group), jejíÏ první zasedání se konalo v Îenevû v záfií 2002. Pohybem rtuti v atmo-
sféfie se dále zab˘vá zvlá‰tní podprogram MEPOP v rámci programu EUROTRAC.

RovnûÏ Revidovan˘ návrh smûrnice pro odhad a pfiedkládání emisních dat (3(, kter˘ upfiesÀuje poÏadavky na re-
porting stran Úmluvy o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ, vyz˘vá (v kapitole V/A odst. 25)
smluvní strany, aby emisní inventury rtuti strukturovaly na elementární rtuÈ, anorganické páry dvojmocné rtuti
a rtuÈ vázanou na ãástice, a to podle kategorií zdrojÛ a za ãtverce EMEP. Tato v˘zva si vyÏádá urãité metodické
propracování, protoÏe k dosaÏení poÏadované struktury hlá‰ení o emisích rtuti bude tfieba nezbytn˘ch experimen-
tálních krokÛ.

V âeské republice je problém vstupu a pohybu rtuti v Ïivotním prostfiedí fie‰en rámcovû zákony o ochranû ovzdu-
‰í (86/2002 Sb.) a o odpadech (185/2001 Sb.) a nûkter˘mi dal‰ími právními pfiedpisy. Údaje o emisní a imisní situaci
rtuti (emisní inventura, státní imisní monitoring) jsou získávány legislativnû stanoven˘mi rutinami, jejichÏ metodiky,
vypracované pro soubor tûÏk˘ch kovÛ jako celku, neodráÏejí fyzikálnû chemická specifika rtuti. Vznikají tak soubo-
ry s niÏ‰í informaãní obsaÏností, neÏ jak potfiebují navazující programy zab˘vající se pohybem a depozicí polutantÛ.
Situace není ojedinûlá v âeské republice a nûkteré zemû fie‰í otázky pohybu rtuti jiÏ fiadu let (napfi. problém bioaku-
mulace rtuti a její vstup do potravinového fietûzce). Ministerstvo Ïivotního prostfiedí si je této situace vûdomo, a pro-
to podporuje v˘zkum problematiky rtuti v rámci svého projektu VaV.

1.11. ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PROGRAMU PRO SNIÎOVÁNÍ EMISÍ A PLNùNÍ EMISNÍCH LIMITÒ

Opatfiení pro sniÏování emisí jsou uvaÏována jako primární (substituce surovin ãi paliv, pfiechod k nízkoemisním
technologiím, odstavení a zru‰ení zafiízení) a jako sekundární (omezení fugitivních emisí, ãi‰tûní odpadních plynÛ).
Volba sekundárního opatfiení by mûla vyhovovat technologiím BAT (Best Available Technique), jejichÏ kritéria sta-
noví zákon ã. 76/2002 Sb. o integrované prevenci (v pfiíloze 3).

Podrobnû jsou nástroje programu pro sniÏování emisí, vãetnû technologií BAT doporuãen˘ch Protokolem
OSN/EHK o tûÏk˘ch kovech uvedeny v pfiíloze 1.5.

Plnûní emisních limitÛ tûÏk˘ch kovÛ není dosud vedeno centrálnû (paralelnû k registrÛm REZZO). Plnûní emis-
ních limitÛ sledují orgány ochrany ovzdu‰í (podle hlavy VII zákona. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í). âeská inspekce
Ïivotního prostfiedí mj. provádí u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních stacionárních zdrojÛ mûfiení zneãi‰Èujících látek
za úãelem kontroly dodrÏování emisních limitÛ a emisních stropÛ (§46, odst. 1b cit. zákona o ochranû ovzdu‰í). Orgán
kraje provádí dozor na úseku ochrany ovzdu‰í ve své územní pÛsobnosti (§48, odst. 1c cit. zák.) a stanovuje pro zvlá‰-
tû velké, velké a stfiední stacionární zdroje zneãi‰Èující látky nebo jejich stanovené skupiny, pro které budou uplatnû-
ny obecné emisí limity (§48, odst. 1m cit. zák.; podrobnûji v pfiíloze 1.2).

1.12. PODROBNOSTI K EMISÍM TùÎK¯CH KOVÒ UVEDENÉ V P¤ÍLOHÁCH

V pfiíloze 1.1 jsou uvedeny emise tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji podle
registru REZZO 1, v pfiíloze 1.2 jsou pojednána základní ustanovení právních pfiedpisÛ âeské republiky pro emise
tûÏk˘ch kovÛ, pfiíloha 1.3 pojednává o monitoringu a mûfiení emisí, pfiíloha 1.4 popisuje podrobnû ustanovení Proto-
kolu OSN/EHK o tûÏk˘ch kovech k Úmluvû o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ, pfiíloha 1.5
uvádí základní nástroje pro sniÏování emisí (vãetnû technologií BAT doporuãen˘ch Protokolem o tûÏk˘ch kovech)
a pfiíloha 1.6 se zab˘vá podpÛrn˘mi aktivitami pro omezování emisí, zejména environmentálními dohodami.
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2.  Závûry a doporuãení

Základním právním pfiedpisem pro ochranu ovzdu‰í v âeské republice je zákon ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í
a k nûmu vydané provádûcí nafiízení vlády a vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 350 aÏ 358/2002 Sb.

TûÏk˘mi kovy rozumí ãeské právní pfiedpisy v oblasti ochrany ovzdu‰í kovy nebo metaloidy, které jsou stabilní
a mají mûrnou hmotnost vy‰‰í neÏ 4,5 g.cm–3, a jejich slouãeniny.Tato definice je v souladu jak s právními pfiedpisy Ev-
ropské unie, tak i s protokolem OSN/EHK o tûÏk˘ch kovech k Úmluvû o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahují-
cím hranice státÛ.

Jednotlivé právní pfiedpisy vydané k zákonu ã. 86/2002 Sb. stanoví emisí limity pro tûÏké kovy, a to jako obecné
(pfiíloha ã. 1 k Vyhlá‰ce MÎP ã. 356/2002 Sb.), nebo jako specifické (pfiíloha ã. 1 k Nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb., pfií-
lohy ã. 2, 6, 8, 9, 10 k Nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb).

Aktuální emise a mûrné emise tûÏk˘ch kovÛ v Královéhradeckém kraji pro kategorie velk˘ch, stfiedních a mal˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í shrnuje následující tabulka.

Aktuální emise tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ v Královéhradeckém kraji
podle registru REZZO r. 2001

(mûrné emise v g/osoba a g/km2, emisní údaje v kg/rok)

Poznámka: pouÏit˘ poãet obyvatel a plocha kraje dle údajÛ k 31. 12. 2001

Emise olova z mobilních zdrojÛ jsou minimální vzhledem k distribuci bezolovnatého benzinu od r. 2001. Jako po-
tenciálnû nebezpeãné se jeví emise platinov˘ch kovÛ z katalyzátorÛ v trase v˘fukov˘ch plynÛ, zejména pfii vy‰‰ích
mechanicko-termick˘ch zátûÏích motoru (pfii vy‰‰ích rychlostech jízdy a v˘konech motoru). K emisním zdrojÛm
z provozu motorov˘ch vozidel je dále tfieba poãítat erozi vozovky a zejména odûr pneumatik (zdroje zinku a kadmia)
a rovnûÏ obloÏení brzd a spojky (zdroje mûdi a antimonu) pfii brÏdûní a fiazení rychlostních stupÀÛ. Plynulost dopra-
vy, prÛjezdnost kfiiÏovatek a kvalita vozovek mají podstatn˘ vliv na zmínûné emise kovÛ.
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Z porovnání celkov˘ch emisí tûÏk˘ch kovÛ ze zdrojÛ velk˘ch, stfiedních a mal˘ch podle registrÛ REZZO 1 aÏ 3
vypl˘vá, Ïe v pfiípadû rtuti, olova arsenu a zinku jsou dominantní malé zdroje (z celkov˘ch emisí Hg 56 %, Pb 60 %,
As 53 % a Zn 50 %).

Spalování biomasy (produkty lesního a zemûdûlského hospodáfiství, odpad dfievozpracujícího prÛmyslu apod.) je
tfieba v rámci podpory obnoviteln˘ch zdrojÛ energie uplatÀovat se znalostí vlastností spalovacího zafiízení a s vyuÏi-
tím odpovídajících odluãovacích zafiízení.

Pfiechod obyvatelstva na spalování tuh˘ch paliv v souvislosti s rÛstem nákladÛ na vytápûní plynem (pfiípadnû
elektfiinou) znamená zv˘‰ení emisí tûÏk˘ch kovÛ (a dal‰ích látek, napfi. persistentních organick˘ch polutantÛ).

Emisím rtuti bude tfieba vûnovat zv˘‰enou pozornost u zdrojÛ velk˘ch a stfiedních, neboÈ stávající metodika emis-
ních mûfiení neumoÏÀuje postihnout v‰echny formy rtuti, takÏe do emisní bilance vstupují data nepokr˘vající celko-
v˘ objem emitované rtuti.

K získávání primárních dat o emisích tûÏk˘ch kovÛ mûfiením je tfieba pfiistupovat se znalostí celého analytického
procesu, vãetnû zpÛsobu odbûru vzorkÛ. Ke kalibraci mûfiících zafiízení je tfieba vyuÏívat sluÏeb akreditovan˘ch ka-
libraãních laboratofií. Pracovní postupy (standardní operaãní postupy) mají b˘t akreditované a pfiípadnû se lze opírat
téÏ o zásady správné laboratorní praxe (GLP).

Opatfiení k omezení emisí tûÏk˘ch kovÛ jsou v podstatû shodné s opatfieními pro omezování emisí tuh˘ch zneãi‰-
Èujících látek. Technické prostfiedky jsou uvádûny jako nejlep‰í dostupné techniky (BAT) v protokolu OSN EHK
o tûÏk˘ch kovech nebo jsou uvedeny v dokumentech BREF (dostupnost dokumentÛ zaji‰Èuje Ministerstvo prÛmys-
lu a obchodu).

PodpÛrné aktivity pro omezování emisí tûÏk˘ch kovÛ vycházejí z legislativních nástrojÛ, pouÏití norem a uplat-
nûní ekonomick˘ch opatfiení. Zvlá‰tním nástrojem jsou environmentální dohody podle §6, odst. 4 zákona ã. 86/2002
Sb. Tûmito dohodami lze fie‰it obtíÏné situace, které ovlivÀují imisní obraz v kraji.
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P¤ÍLOHA  1.2

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ âESKÉ REPUBLIKY

PRO EMISE TùÎK¯CH KOVÒ

Základním právním pfiedpisem pro ochranu ovzdu‰í je zákon ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í, k nûmuÏ byly vy-
dány následující nafiízení vlády a vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Právní pfiedpisy vydané k zákonu o ochranû ovzdu‰í
(Sbírka zákonÛ âR, ãástka 127 ze dne 14. srpna 2002)

TûÏk˘mi kovy rozumí ãeské právní pfiedpisy1 kovy nebo metaloidy, které jsou stabilní a mají mûrnou hmotnost vy‰-
‰í neÏ 4,5 g.cm–3, a jejich slouãeniny.Tato definice je v souladu jak s právními pfiedpisy EU, tak i s protokolem o tûÏk˘ch
kovech k Úmluvû EHK/OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ. Samotn˘ pojem tûÏké ko-
vy mÛÏe mít ov‰em rÛzn˘ sémantick˘ v˘klad (obsah) podle oblasti, v níÏ je uÏíván (napfi. v analytické chemii).

1 Vyhlá‰ka MÎP ã. 356/2002 Sb. (§ 2, písm. o).
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TûÏké kovy fiadí ãesk˘ právní fiád mezi sledované polutanty, aÈ jiÏ v pÛdách, ve vodách (pitn˘ch i odpadních) ne-
bo v ovzdu‰í (v emisích i imisích). Pro emise do ovzdu‰í platí seznam zneãi‰Èujících látek uveden˘ v pfiíloze ã. 1 k vy-
hlá‰ce Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 356/2002 Sb., v nûmÏ jsou uvedeny i obecné emisní limity zneãi‰Èujících lá-
tek a jejich stanoven˘ch skupin. TûÏké kovy a jejich obecné emisní limity jsou zde uvedeny v odstavci 2 (spolu
s azbestem), a to s kódov˘m oznaãením pro potfieby provozní evidence (podle §13 odst. 8 zákona ã. 86/2002 Sb.
o ovzdu‰í), jak reprodukuje následující tabulka.

TûÏké kovy a jejich obecné emisní limity
podle pfiílohy ã. 1 k vyhlá‰ce MÎP ã. 356/2002 Sb.

Obecné emisní limity platí pro koncentrace ve vlhkém plynu pfii normálních stavov˘ch podmínkách (tlaku 101,325
kPa a teplotû 0 °C)
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Podle §9 odst. 4 zákona ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í platí, Ïe pokud pro danou zneãi‰Èující látku nebo skupi-
nu látek není stanoven u stacionárního zdroje specifick˘ emisní limit, je provozovatel povinen plnit obecn˘ emisní li-
mit. Orgán kraje na Ïádost provozovatele, z vlastního podnûtu nebo na návrh inspekce vymezí rozhodnutím zneãi‰-
Èující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnûní obecn˘ch emisních limitÛ.

Nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb. stanoví specifické emisní limity, postup uplatnûní obecn˘ch emisních limitÛ a dal‰í
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Hlava II tohoto nafiízení vlády stano-
ví podmínky pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje:

– emisní limity stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném pfiíkonu zdroje pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku a tu-
hé zneãi‰Èující látky (v pfiíloze 1 k nafiízení),

– emisní limity stanovené pro oxid uhelnat˘ (v pfiíloze 2 k nafiízení),
– rozsah sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek,
– zji‰Èování zneãi‰Èujících látek.
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Hlava III nafiízení stanoví obdobnû podmínky pro velké a stfiední spalovací zdroje. Emisní limity jsou stanoveny
pro tuhé zneãi‰Èující látky, nikoliv pro jednotlivé tûÏké kovy, jeÏ jsou na tuhé ãástice vázány.

Nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb. stanoví emisní limity a dal‰í podmínky ostatních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í, pfiedev‰ím ale kategorizuje zdroje a stanoví specifické emisní limity (v pfiíloze 1 pro technologické procesy,
v pfiíloze 2 pro zemûdûlské zdroje). Specifické emisní limity pro tûÏké kovy jsou stanoveny u kategorií, jak uvádí ná-
sledující tabulka:

Specifické emisní limity podle nafiízení vlády 353/2002 Sb., pfiíloha 1

Postup stanovení obecn˘ch emisních limitÛ (podle §9 odst. 4 zákona ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í) podrobnû
upravuje §5 nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb., podle kterého orgán kraje v pfienesené pÛsobnosti:

a) stanoví obecné emisní limity tûch zneãi‰Èujících látek nebo jejich stanoven˘ch skupin, u nichÏ ãiní pfii nejvy‰-
‰ím projektovaném v˘konu zdroje a pfii hmotnostní koncentraci odpovídající jejich obecnému emisnímu li-
mitu vypoãten˘ roãní hmotnostní tok více neÏ 4 % hodnoty roãních hmotnostních tokÛ zneãi‰Èujících látek
uveden˘ch v §2 písm. d),

b) stanoví obecné emisní limity jin˘ch látek, jejichÏ emise lze u zdroje prokazatelnû pfiedpokládat a které mají
v˘znamn˘ vliv na kvalitu ovzdu‰í v místû pÛsobení zdroje, pfiedev‰ím jedná-li se o oblast podle §7 odst. 1 zá-
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kona ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í (tj. oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í podléhající reÏimu zvlá‰tní
ochrany ovzdu‰í),

c) stanoví obecné emisní limity dal‰ích látek na základû vlastního posouzení nebo odborného posudku a odÛ-
vodní je ve vydaném rozhodnutí,

d) u zvlá‰tû velkého zdroje posoudí stanovení emisních limitÛ podle §6 nafiízení u v‰ech zneãi‰Èujících látek
v tomto ustanovení uveden˘ch (pod písm. i jsou uvedeny tûÏké kovy a pod písm. m je uveden arzen), pro kte-
ré nejsou u zdroje stanoveny specifické emisní limity.

Nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. stanoví emisní limity a dal‰í podmínky pro spalování odpadu a v § 10 písm. c) se
ustanovuje jednorázové mûfiení tûÏk˘ch kovÛ obsaÏen˘ch v tuhé, kapalné a plynné fázi vãetnû jejich slouãenin, pro
nûÏ jsou stanoveny emisní limity podle pfiíloh ã. 2 a 5 k tomuto nafiízení, a dioxinÛ a furanÛ, a to nejménû dvakrát za
rok v intervalech ne krat‰ích neÏ 3 mûsíce. Nejménû 1 mûfiení se provádí kaÏdé 3 mûsíce bûhem prvních 12 mûsícÛ
provozu.

Pfiíloha ã. 2 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. stanoví specifické emisní limity pro spoluspalovací zafiízení a stanoví
hodnoty celkov˘ch emisních limitÛ pro tûÏké kovy a zafiízení:

Specifické emisní limity pro spoluspalovací zafiízení
(pfiíloha ã. 2 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.)

Pfiíloha ã. 5 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. stanoví specifické emisní limity pro spalovny odpadu a stanoví speci-
fické emisní limity tûÏk˘ch kovÛ pro spalovny odpadu:
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PrÛmûrné hodnoty bûhem období odbûru vzorku
nejménû 30 minut a nejv˘‰e 8 hodin

(pfiíloha ã. 5 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.)

Pfiíloha ã. 6 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. stanoví specifické emisní limity pfii spalování odpadních olejÛ:

Specifické emisní limity tûÏk˘ch kovÛ pfii spalování odpadních olejÛ
(pfiíloha ã. 6 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.)

Pfiíloha ã. 8 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. stanoví specifické emisní limity pro stávající spalovny komunálního
odpadu platné v období od 1. 1. 2003 do 28. 12. 2005:

Specifické emisní limity tûÏk˘ch kovÛ pfii spalování komunálního odpadu
platné od 1. 1. 2003 do 28. 12. 2005

(pfiíloha ã. 8 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.)
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Pfiíloha ã. 9 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. stanoví specifické emisní limity pro stávající spalovny nebezpeãného
odpadu spalující pouze infekãní nemocniãní odpady, platné od 1. 1. 2003 do 28. 12. 2005:

Specifické emisní limity tûÏk˘ch kovÛ
pfii spalování pouze infekãních nemocniãních odpadÛ

platné od 1. 1. 2003 do 28. 12. 2005
(pfiíloha ã. 9 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.)

Podle pfiílohy ã. 10 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb. platí emisní limity pro tûÏké kovy pro spalovny odpadÛ a spo-
luspalovací zafiízení v pfiechodném období do 31. 12. 2002:

Emisní limity tûÏk˘ch kovÛ pro spalovny nebezpeãn˘ch odpadÛ
v pfiechodném období (do 31. 12. 2002)

(pfiíloha ã. 10 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.)

Emisní limity tûÏk˘ch kovÛ pro spalovny komunálního odpadÛ
v pfiechodném období (do 31. 12. 2002)

(pfiíloha ã. 10 k nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.)
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Pro spoluspalovací zafiízení spalující odpady se uplatÀují v pfiechodném období individuální provozní podmínky
a emisní limity stanovené inspekcí podle právních pfiedpisÛ platn˘ch do dne nabytí úãinnosti nafiízení.

Pfiehledná identifikace tûÏk˘ch kovÛ v právních pfiedpisech
vydan˘ch k zákonu ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í

V následující tabulce jsou uvedeny odkazy na tûÏké kovy v textu jednotliv˘ch právních pfiedpisÛ (nafiízení vlády
a vyhlá‰ky MÎP ã. 350 aÏ 358/2002 Sb.) s udáním pozice a pfiedmûtu odkazu.

TûÏké kovy v právních pfiedpisech vydan˘ch k zákonu 86/2002 Sb.
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P¤ÍLOHA  1.3

MONITORING A Mù¤ENÍ EMISÍ

Primární údaje o emisích a nároky na mûfiení a analytické postupy

Základním stávajícím právním pfiedpisem âeské republiky vztahujícím se k získávání údajÛ pro emisní inventury je
vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneãi‰Èujících látek, obecné emisní
limity, zpÛsob pfiedávání zpráv a informací, zji‰Èování mnoÏství vypou‰tûn˘ch zneãi‰Èujících látek, tmavosti koufie, pfií-
pustné míry obtûÏování zápachem a intenzity pachÛ, podmínky autorizace osob, poÏadavky na vedení provozní eviden-
ce zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a podmínky jejich uplatÀování, vydaná podle ustanovení § 54 odst. 3 zákona ã. 86/2002 Sb.
o ochranû ovzdu‰í k provedení § 5 odst. 12, § 6 odst. 9, § 9 odst. 10, § 10 odst. 8, § 15 odst. 14 a § 17 odst. 10 zákona.

ZpÛsob zji‰Èování mnoÏství emisí a technické prostfiedky pro mûfiení jsou pfiedmûtem tfietí hlavy cit. vyhlá‰ky, kde
jsou stanoveny podmínky a intervaly mûfiení jednorázov˘ch (§ 8) a kontinuálních (§ 11). Zvlá‰tní reÏim mûfiení emi-
sí je podle § 17 vyÏadován u jmenovitû urãen˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování:

a) zdroje spalující fosilní paliva v elektrárnách, teplárnách, plynárnách a v prÛmyslov˘ch kotlích s jmenovit˘m
tepeln˘m pfiíkonem nad 50 MW,

b) zafiízení na praÏení nebo sintrování (aglomeraci) kovov˘ch rud (vãetnû sulfidick˘ch) s kapacitou nad 150
t aglomerátu dennû pro Ïelezné rudy nebo koncentrát a nad 30 t aglomerátu dennû pro praÏení rud mûdi, olo-
va nebo zinku nebo jakékoli zpracování rud zlata a rtuti,

c) zafiízení pro v˘robu surového Ïeleza nebo oceli (primární nebo sekundární tavba, vãetnû elektrick˘ch oblou-
kov˘ch pecí) vãetnû kontilití s kapacitou nad 2,5 t/hod.,

d) slévárny Ïelezn˘ch kovÛ s produkãní kapacitou nad 20 t/den,

e) zafiízení pro v˘robu mûdi, olova a zinku z rud,koncentrátÛ nebo sekundárních surovin metalurgick˘mi proce-
sy s kapacitou nad 30 t kovu dennû pro primární zafiízení a 15 t kovu dennû pro sekundární zafiízení nebo pro
jakoukoli primární v˘robu rtuti,

f) zafiízení pro tavení (zejména rafinaci, slévárenské odlévání) vãetnû v˘roby slitin mûdi, olova, hliníku a zinku,
vãetnû regenerovan˘ch produktÛ, s kapacitou tavení nad 4 t/den pro olovo nebo 20 t/den pro mûì,hliník a zinek,

g) zafiízení pro v˘robu cementového slínku v rotaãních pecích s v˘robní kapacitou nad 500 t/den nebo v jin˘ch
pecích s v˘robní kapacitou nad 50 t/den.

PoÏadavky na vedení provozní evidence a poskytování údajÛ, provozní fiády, hlá‰ení havárií a poruch podle § 13
odst. 8 zákona 86/2002 Sb. jsou pfiedmûtem hlavy V vyhlá‰ky 356/2002 Sb.

Metody mûfiení a technické poÏadavky pro jednorázová mûfiení emisí jsou uvedeny v pfiíloze ã. 5 k vyhlá‰ce
356/2002 Sb., metody mûfiení a technické poÏadavky pro kontinuální mûfiení emisí jsou pak uvedeny v pfiíloze ã. 6.

Zákon o ochranû ovzdu‰í (ã. 86/2002 Sb.) stanoví povinnosti provozovatelÛ zdrojÛ oddûlenû pro:

– zvlá‰tû velké, velké a stfiední stacionární zdroje zneãi‰Èování (§ 11)
– malé stacionární zdroje zneãi‰Èování (§ 12),

které jsou takto kategorizovány podle § 4 odst. 4 zákona.
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Evidence zdrojÛ zneãi‰Èování a vyhodnocování kvality ovzdu‰í se fiídí ustanovením § 13 zákona o ochranû ovzdu-
‰í (registr emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování podle odst. 1 a registr látek ovlivÀujících klimatick˘ systém Zemû podle odst.
2); podrobnosti jsou pfiedmûtem vyhlá‰ky ã. 356/2002 Sb.

Data potfiebná pro naplnûní v˘‰e uveden˘ch registrÛ konkrétními údaji o objemu emisí se získávají autorizova-
n˘m mûfiením. Osvûdãení o autorizaci vydává Ministerstvo Ïivotního prostfiedí fyzick˘m a právnick˘m osobám (§ 15
zákona o ochranû ovzdu‰í); zákon stanoví téÏ povinnosti autorizované osoby (§ 16 zákona).

Podrobnosti o zpÛsobu zji‰Èování mnoÏství emisí a o technick˘ch prostfiedcích pro mûfiení emisí, podmínky k udû-
lování autorizace osob (kvalifikaãní poÏadavky) a ustanovení o registru informaãního systému kvality ovzdu‰í a ve-
dení evidencí zdrojÛ jsou uvedeny ve vyhlá‰ce ã. 356/2002 Sb.

Spolehlivost získan˘ch primárních údajÛ o objemu emisí podmiÀuje kvalitu emisních inventur. Ve v˘sledném
údaji, kter˘ je zanesen do v˘‰e uveden˘ch registrÛ a evidencí, jde o konsekvenci v fietûzci rÛzn˘ch ãinností, poãínaje
odbûrem vzorkÛ a jejich anal˘zou a konãe vyhodnocením a interpretací dílãích dat v koneãném datovém souboru.
Pro ovûfiení objektivity koneãn˘ch údajÛ jsou pouÏívány postupy verifikace a validace dat, z nichÏ zcela speciální pro
emisní inventury je uveden v metodice CORINAIR/EMEP [1].

Metrologická návaznost mûfiení

Jedním z dÛleÏit˘ch pfiedpokladÛ spolehlivosti dat pro emisní inventury je metrologická návaznost mûfiení, která
je podmínkou pro práci laboratofie (subjektu provádûjícího mûfiení) v akreditovaném reÏimu, tzn. splÀující meziná-
rodní normu ISO/IEC 17025 „V‰eobecné poÏadavky na zpÛsobilost zku‰ebních a kalibraãních laboratofií“2. Uvede-
ná norma je natolik v˘znamná pro zaji‰tûní spolehlivosti dat, Ïe by její aplikace v laboratofii (subjektu provádûjícího
mûfiení) mûla b˘t podmínkou autorizace ve smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í a § 19 vyhlá‰ky ã. 356/2002 Sb.

Mezinárodní norma âSN EN ISO/EC 17025 byla zpracována na základû rozsáhl˘ch zku‰eností s uplatÀováním
pokynÛ ISO/IEC 25 a EN 45 001, které nahrazuje. RovnûÏ byla vûnována pozornost tomu, aby do této normy byly za-
hrnuty i ve‰keré poÏadavky z norem ISO 9001 a ISO 9002, které se vztahují k pfiedmûtu ãinnosti zku‰ebních a kalib-
raãních laboratofií a jsou pokryty systémem jakosti laboratofie. Uvedená norma âSN EN ISO/EC 17025 obsahuje
v‰echny poÏadavky, které musí jak zku‰ební, tak i kalibraãní laboratofie splÀovat, aby mohly prokázat, Ïe mají zave-
den˘ systém jakosti a Ïe jsou odbornû zpÛsobilé a schopné dosahovat objektivních v˘sledkÛ.

Problém metrologické návaznosti v oblasti anal˘zy ovzdu‰í a emisí je dosti nároãn˘ a v âeské republice je fie‰en
v rámci strukturovaného systému, jehoÏ souãástí bylo z poãátku sdruÏení METROCHEM, pÛsobící od r. 1998 a spo-
lupracující vedle âeského metrologického institutu s mezinárodními organizacemi (napfi. Euromet). Hlavní aktivity
sdruÏení METROCHEM se soustfieìují zejména na zavedení a uplatÀování národního schématu návaznosti, vzdûlá-
vání a diskusi s laboratofiemi a konkrétní sluÏby laboratofiím v oblasti metrologické návaznosti. âlenské laboratofie
sdruÏení se akreditují jako kalibraãní laboratofie u âeského institutu pro akreditaci, kter˘ je národním akreditaãním
orgánem.

âlenské laboratofie sdruÏení METROCHEM zaji‰Èují metrologickou návaznost pfiedev‰ím v oborech:
anorganická a organická chemie pro Ïivotní prostfiedí,
anal˘za vod,
anal˘za ovzdu‰í (imise a emise ze stacionárních zdrojÛ),
anal˘za matriãních vzorkÛ pÛdy, potravin, odpadÛ, klinické biochemie aj.

1 Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Volume 1. CORINAIR/EMEP, European Environment Agency, 3rd edn., 2001.
2 âeská verze âSN EN ISO/IEC 17025.
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Metrologické návaznosti k SI jednotkám je pfii anal˘ze ovzdu‰í a emisí dosahováno mj. pouÏitím certifikovan˘ch
referenãních materiálÛ (CRO). Mezi ãleny sdruÏení METROCHEM pÛsobí i laboratofie âeského hydrometeorolo-
gického ústavu a TESO – Technické sluÏby ochrany ovzdu‰í, a.s., které zaji‰Èují kalibraci analyzátorÛ pro polutanty
a mají metrologickou návaznost pfies korektní referenãní materiály, jak je uvedeno v následujících tabulkách.

Monitoring imisí v ovzdu‰í a kalibrace analyzátorÛ laboratofií âHMÚ

Kalibrace a ovûfiení kontinuálních emisních systémÛ laboratofií TESO, a.s.
(CRM – certifikovan˘ referenãní materiál; MLPZ – mezilaboratorní porovnávací zkou‰ky)

DÛleÏitou souãástí pracovního reÏimu akreditované laboratofie je uvádûní nejistot mûfiení, coÏ norma âSN EN
ISO/IEC 17025 v kapitole 5 striktnû vyÏaduje: „Kalibraãní laboratofi nebo zku‰ební laboratofi provádûjící vlastní ka-
librace musí mít a pouÏívat pro v‰echny kalibrace a typy kalibrací postup pro odhad nejistot“. Pro oblast analytick˘ch
mûfiení byla mezinárodní organizací EURACHEM vydaná zvlá‰tní pfiíruãka pro jednotné a co nejjednodu‰‰í
vyhodnocování nejistoty analytick˘ch mûfiení3.

3 Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements. Eurachem, 2000.
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Jsou-li dílãí v˘sledky mûfiení emisí doprovázeny údaji o nejistotû mûfiení, lze pro emisní inventury získat spoleh-
livûj‰í datové soubory. Tím se také dosáhne vy‰‰í kvalifikace údajÛ o emisních inventurách ve smyslu v˘‰e uvedené
pfiíruãky CORINAIR/EMEP.

Správná praxe získávání primárních dat pro emisní inventury

K urãitému jednotnému provedení analytick˘ch postupÛ na rÛzn˘ch pracovi‰tích a k dosaÏení soumûfiiteln˘ch
charakteristik v˘stupních analytick˘ch informací (tzn. v˘sledkÛ) napomáhá konzistence postupÛ s nûkter˘mi norma-
tivními pfiedpisy, napfi. s uvedenou normou âSN EN ISO/IEC 17025 ãi pfiedpisy, oznaãovan˘mi jako správná labora-
torní praxe (Good Laboratory Practice, GLP).

K pojmu správná laboratorní praxe (GLP) je tfieba uvést, Ïe je uÏíván ve dvou odli‰n˘ch rovinách: v rovinû práv-
ního v˘znamu a v rovinû standardizace analytické práce.

V rovinû právního v˘znamu pojmu GLP jsou v˘chodiskem mezinárodnû uznávané dokumenty (napfi. OECD),
které ustanovují zpÛsob provedení a dokumentace tûch analytick˘ch prací, od nichÏ se odvíjí závaÏná rozhodnutí, ma-
jící úãinnost nebo aplikaci v mezinárodní spolupráci nebo v právním systému urãitého státu. Napfi. v ãeské legislativû
se takto rozumí soubor pravidel tvofiících systém práce testovacích zafiízení pfii provádûní neklinick˘ch studií bez-
peãnosti chemick˘ch látek a pfiípravkÛ a rovnûÏ pravidel, podle nichÏ se tyto studie plánují, provádûjí, kontrolují, za-
znamenávají, pfiedkládají a archivují. Právním pfiedpisem v âeské republice je vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního pro-
stfiedí ã. 283/2001 Sb. (vydaná v souladu s ustanovením zákona ã. 157/1998 Sb. o chemick˘ch látkách a chemick˘ch
pfiípravcích, kde je v § 2 odst. 11 správná laboratorní praxe definována jako „mezinárodnû dohodnut˘ systém zabez-
peãení a kontroly kvality práce laboratofií, kter˘ se ovûfiuje a jeho splnûní se potvrzuje vydáním osvûdãení“). Pfiíloha
ã. 1 k této vyhlá‰ce uvádí „Zásady správné laboratorní praxe“ podle stejnojmenného dokumentu OECD, Sekce Ïi-
votního prostfiedí OECD ã. 1, pfiijatého Radou OECD dne 26. 11. 1997 pod signaturou C(97)186(Final). Podle uve-
dené pfiílohy jsou obsahem Zásad správné laboratorní praxe následující kapitoly (v závorce jsou uvedeny hlavní pod-
kapitoly):

1. Organizace a zamûstnanci testovacího zafiízení (vedoucí testovacího zafiízení, vedoucí studie, vedoucí dílãího
zkou‰ení, zamûstnanci provádûjící studie).

2. Program zabezpeãování jakosti (obecnû, zamûstnanci zabezpeãující jakost).

3. Prostory (obecnû, prostory pro testovací systémy, prostory se zacházení s testovan˘mi a referenãními poloÏ-
kami, prostory pro archiv, odstraÀování odpadÛ).

4. Pfiístroje, materiály a ãinidla.

5. Testovací systémy (fyzikální a chemické, biologické).

6. Testované a referenãní poloÏky (pfiíjem, manipulace, vzorkování, uskladnûní, charakterizace).

7. Standardní operaãní postupy.

8. Provedení studie (plán studie, obsah plánu studie, provedení studie).

9. Zpráva o v˘sledcích studie (obecnû, obsah závûreãné zprávy).

10. Ukládání a uchovávání záznamÛ a materiálÛ.
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Osvûdãení o dodrÏení zásad správné laboratorní praxe vydává Ministerstvo Ïivotního prostfiedí právnické osobû
a fyzické osobû oprávnûné k podnikání na základû Ïádosti podané podle § 5 zákona ã. 157/1998 Sb. V âeské republi-
ce pÛsobí Národní inspekãní orgán správné laboratorní praxe4.

V právním systému Evropské unie je problematika správné laboratorní praxe zakotvena od roku 1987 a dosud
byly vydány následující právní pfiedpisy (smûrnice a rozhodnutí).

Správná laboratorní praxe v právních pfiedpisech EU

V rovinû standardizace analytické práce je pojem správné laboratorní praxe (GLP) chápán jako nástroj zabez-
peãení jakosti technick˘mi prostfiedky instrumentace, pouÏitím referenãních materiálÛ, vytvofiením systému mezila-
boratorních porovnávacích zkou‰ek, dodrÏováním metrologické návaznosti, kalibraãními postupy apod. V tomto po-
jetí jsou i vydávány pfiíruãky GLP vedoucími v˘robci analytické instrumentace, vesmûs pracujícími v reÏimu ISO fiady
9000, které vycházejí z doporuãení ISO (ISO/IEC Guide 25).

Správná laboratorní praxe v tomto pojetí se opírá více o normativní pfiedpisy neÏ o pfiedpisy právní nebo admi-
nistrativnû správní, klade dÛraz na nové vûdecké a technické poznatky, optimalizaci pracovních reÏimÛ, vyuÏití data-
bází (chromatografick˘ch, spektroskopick˘ch apod.) a zaji‰tûní systému jakosti (QA/QC) vãetnû vyuÏití softwaro-
v˘ch informaãních prostfiedkÛ.

Pro tyto úãely jsou urãeny i laboratorní informaãní systémy (LIMS), které pfiispívají ke standardizaci analytic-
k˘ch postupÛ, zaji‰Èují evidenci dat (vstupních i v˘stupních), fiídí zadan˘ systém jakosti, vyhodnocují nejistoty mûfie-
ní, vedou regulaãní diagramy, usnadÀují tvorbu protokolÛ o v˘sledcích a zpfiístupÀují oprávnûn˘m osobám databázo-
vé soubory k dal‰ímu vyuÏití. Systémy LIMS pracují v síÈovém uspofiádání a aplikují moÏnost on-line napojení na
analytickou instrumentaci.

V oblasti registrace a vyhodnocování emisních dat sníman˘ch kontinuálnû pracujícími analyzátory jsou apliko-
vány softwarové prostfiedky, umoÏÀující vytváfiet databázové soubory pro statistické a v˘kaznické úãely. Tûmito pro-

4 ASLAB – Národní inspekãní orgán SLP, Stfiedisko pro posuzování zpÛsobilosti laboratofií, V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ T. G. Masaryka, Pod-
babská 30, 160 62 Praha 6 (fieditel Ing. Ivan Koruna, CSc., inspektor Ing. Petr Finger).
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stfiedky se napfi. usnadÀuje a urychluje vyhodnocení kontinuálních mûfiení podle § 12 vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotní-
ho prostfiedí ã. 356/2002 Sb. (v˘poãet tfiicetiminutové stfiední hodnoty koncentrace pfiíslu‰né zneãi‰Èující látky, v˘po-
ãet prÛmûrné denní stfiední hodnoty koncentrace zneãi‰Èující látky a porovnání s hodnotou emisního limitu, v˘poãet
roãních prÛmûrÛ denních stfiedních hodnot apod.).

Problematika mûfiení emisí u spalovacích procesÛ

Mûfiení emisí nepfiiná‰í jen problémy metrologické návaznosti a kalibrace, jak bylo ukázáno v˘‰e, ale téÏ problé-
my s vlastním technick˘m provedením mûfiení. Jde pfiedev‰ím o mûfiení dynamického procesu, kde je nutno poãítat
s promûnliv˘mi parametry jak v ãase, tak i v místû, kde má b˘t mûfiení uskuteãnûno. Oba tyto faktory se uplatÀují jak
pfii mûfiení s odbûrem vzorku (manuální metody mûfiení), tak i pfii mûfiení bez odbûru vzorku (kontinuální metody
mûfiení) in situ.

Manuální metody vyuÏívají analytické postupy, které zpravidla vycházejí z mezinárodnû pfiijat˘ch norem a opí-
rají se o správnou laboratorní praxi (jak uvedeno v˘‰e) nebo o akreditované standardní operaãní postupy ãi autori-
zované postupy (napfi. ve smyslu §15 zákona ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í).

Kontinuální metody pouÏívají vhodnou instrumentaci, umoÏÀující pfievod nûkteré kontinuálnû mûfiitelné fyzikál-
nû chemické vlastnosti emisního média na údaj o koncentraci sledované sloÏky média. Základním poÏadavkem je
metrologická návaznost mûfiení a moÏnost kalibrace pfiístroje. Uplatnûní instrumentace pro kontinuální mûfiení je in-
vestiãnû nároãné, a proto se omezuje pouze na nûkteré sledované emisní sloÏky, a to s ohledem i na moÏnost vyuÏití
v˘stupu z mûfiení (dat) k optimalizaci spalovacího procesu.

Jedním z rozhodujících faktorÛ, které ovlivÀují správnost v˘sledku5, je postup odbûru vzorkÛ, u nûhoÏ je tfieba ur-
ãit a ovûfiit následující parametry:

– místo odbûru vzorku s ohledem na distribuci sledovan˘ch látek (zda místo zaruãuje reprezentativní vzorek pro
v‰echny sledované látky i pfii rÛzném v˘konu zafiízení),

– konstrukce a provedení odbûrové trasy (tvar sondy a její umístûní v odbûrovém profilu, zaná‰ení sondy, isoki-
netické podmínky odbûru, absorpce a kondensace po trase, netûsnosti trasy a pfiípadná kontaminace vzorku),

– v pfiípadû automatick˘ch analyzátorÛ s optick˘mi plochami (napfi. pro stanovení tuh˘ch ãástic) zneãi‰tûní
optick˘ch prvkÛ (prachem, rosením),

– mûfiení prÛtoku.

V pfiípadû odbûru vzorkÛ pro laboratorní anal˘zu je dále tfieba ovûfiit stabilitu vzorku bûhem dopravy a skladování.

Pro cel˘ analytick˘ postup (jak u metod kontinuálních, tak i manuálních) je nutné zjistit nejistotu mûfiení. Nejis-
tota mûfiení je definována6 jako parametr související s v˘sledkem mûfiení, kter˘ charakterizuje rozptyl hodnot, které
by bylo moÏno dÛvodnû pfiifiadit mûfiené veliãinû. K této definici se pfiifiazují tfii vysvûtlující poznámky:

1. Parametrem mÛÏe b˘t napfi. smûrodatná odchylka (nebo její násobek), ‰ífie intervalu spolehlivosti apod.

2. Nejistota mûfiení se sestává z mnoha sloÏek, z nichÏ nûkteré mohou b˘t urãeny ze statistického rozdûlení v˘-
sledkÛ série mûfiení a mohou b˘t charakterizovány v˘bûrov˘mi smûrodatn˘mi odchylkami. Jiné sloÏky, které

5 Pojem správnost vyjadfiuje odchylku v˘sledku od skuteãné hodnoty a je kombinací pravdivosti a pfiesnosti mûfiení. Pravdivost vyjadfiuje tûsnost stfied-
ní hodnoty souboru v˘sledkÛ ke skuteãné hodnotû a její mírou je odchylka (bias), pfiesnost vyjadfiuje variabilitu v˘sledÛ získan˘ch za stanoven˘ch pod-
mínek.
6 Stanovení nejistoty analytického mûfiení. Kvalimetrie 6. Eurachem – âR, Praha 1996.



Strana 775 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

mohou b˘t rovnûÏ charakterizovány v˘bûrov˘mi smûrodatn˘mi odchylkami, se vyhodnocují z pfiedpokláda-
n˘ch rozdûlení pravdûpodobností na základû zku‰eností nebo jin˘ch informací.

3. Rozumí se, Ïe v˘sledek mûfiení je nejlep‰ím odhadem mûfiené veliãiny a Ïe v‰echny sloÏky nejistoty, vãetnû slo-
Ïek zpÛsoben˘ch systematick˘mi vlivy, jako jsou sloÏky odpovídající korekcím a referenãním etalonÛm, pfii-
spívají k rozptylu hodnot.

Metody a technické poÏadavky mûfiení jsou uvedeny v pfiíloze ã. 5 k vyhlá‰ce Ministerstva Ïivotního prostfiedí
ã. 356/2002 Sb. (pro jednorázová mûfiení) a v pfiíloze ã. 6 k téÏe vyhlá‰ce (pro kontinuální mûfiení). ProtoÏe v˘voj mû-
fiících postupÛ a instrumentace postupuje velmi rychle, obû uvedené pfiílohy stanoví, Ïe za souãást pfiílohy je dále nut-
no povaÏovat ve‰keré platné normy âSN, âSN ISO a âSN EN, které jsou a nebo budou vydány âesk˘m normali-
zaãním institutem a které souvisejí s provádûním mûfiení emisí.

Aktuální stav norem vztahujících se k pfiíloze ã. 5 Vyhlá‰ky MÎP ã. 356/2002 Sb je uveden v následující tulce.

Aktuální stav norem vztahujících se k pfiíloze ã. 5 Vyhlá‰ky MÎP ã. 356/2002 Sb.
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Data získaná mûfiením je tfieba ovûfiit verifikaãními a validaãními postupy. V oblasti chemické anal˘zy se pro po-
jmy verifikace a validace zpravidla pouÏívají následující definice.

Verifikace je pouÏití specifick˘ch zkou‰ek k urãení chyb zpÛsoben˘ch nestandardním prÛbûhem pracovního po-
stupu nebo dílãí operace.

Konkrétními nástroji verifikace je napfii uplatnûní referenãních materiálÛ, provedení zkou‰ky postupem zaloÏe-
n˘m na jiném fyzikálnû chemickém principu, pouÏití metod standardních pfiídavkÛ, pouÏití modelov˘ch kalibraãních
roztokÛ apod.

Validace je objektivní posouzení ãinností, tj. provedení celého analytického procesu, na základû:

– definice ãinností (dílãích krokÛ) a mezí jejich reprodukovatelnosti,
– zji‰tûní prÛbûhu ãinností v definovan˘ch mezích,
– jednoznaãné a trvalé dokumentace proveden˘ch ãinností.

Z v˘‰e uvedeného pak pro chemickou anal˘zu vypl˘vá:

– postupy verifikace je ovûfiována kvalita dílãích dat, z nichÏ jsou zpravidla vytváfieny soubory pro interpretaci
analytické informace,

– postupy validace je posuzována platnost celého systému ãinností získávání souboru dat z hlediska udrÏení (se-
trvání) systému ãinností ve stanoven˘ch nebo zdÛvodnûn˘ch mezích.

Jedním z nástrojÛ k ovûfiení správn˘ch postupÛ pfii mûfiení emisí jsou mezilaboratorní porovnávací zkou‰ky
(MPZ), které v âeské republice pro oblast mûfiení emisí organizuje Asociace autorizovan˘ch labortaofií pro mûfiení
emisí (ALME) od roku 1996. Pravidelnû jsou testovány zkou‰ky:

– stanovení vybran˘ch plynn˘ch ‰kodlivin (CO, NO, SO2),
– stanovení koncentrace methanu,
– stanovení vybran˘ch tûÏk˘ch kovÛ v popílku (As, Pb, Cr, Cu, V aj. ve vybraném certifikovaném referenãním

materiálu),
– stanovení fluoridÛ a chloridÛ v alkalickém absorpãním roztoku

Úãast v MPZ ALME se pohybuje kolem 30 subjektÛ a jejich celková úspû‰nost se blíÏí 90% (v r. 2001 88%, u sta-
novení plynn˘ch ‰kodlivin 96%).

Kromû toho mají laboratofie specializované na stanovení kovÛ moÏnost zúãastnit se dal‰ích mezilaboratorních
zkou‰ek pofiádan˘ch jin˘mi organizacemi, zejména pro oblast stanovení kovÛ atomovou absorpãní spektrometrií
(AAS) nebo optickou emisní spektrometrií s induktivnû vázan˘m plazmatem (ICP OES, pfiípadnû s hmotnostní de-
tekcí ICP MS).
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Mûfiení emisí tûÏk˘ch kovÛ je technicky nároãná operace, jak v ãásti odbûru vzorkÛ, tak i v ãásti vlastního stano-
vení jednotliv˘ch kovÛ, je v‰ak souãasn˘mi prostfiedky analytické instrumentace dobfie zvládnutelná. Za upozornûní
stojí skuteãnost, Ïe nejen ãeské právní pfiedpisy, ale i zahraniãní se pfii kontrole dodrÏování emisních limitÛ opírají ne-
jen o stanovení jednotliv˘ch kovÛ, ale i skupiny kovÛ7, coÏ lze povaÏovat za urãitou komplikaci pfii bilancování emi-
sí, zejména pak v tûch pfiípadech, kdy je tfieba vyjádfiit stav emisí jednotliv˘ch kovÛ, jako v pfiípadû protokolu o tûÏ-
k˘ch kovech, tedy pro kadmium, rtuÈ a olovo (a novû i pro dal‰í kovy). Uvedené tfii kovy se objevují v sumárním
v˘sledku nûkolika skupin a stávajícími administrativnû technick˘mi prostfiedky evidence zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu-
‰í je nelze separovat na samostatné poloÏky.

Lze doporuãit, aby orgány kraje, v pfiípadû, Ïe budou stanovovat emisní limity, pamatovaly na potfiebu stanovovat je
pro jednotlivé kovy v emisích samostatnû, tzn. ve smyslu pfiílohy ã. 1 k vyhlá‰ce 356/2002 Sb. jako poloÏky 2.1 aÏ 2.18.
Tento postup je Ïádoucí pro následné provádûní emisních bilancí.

7 Pfiíloha ã. 1 k vyhlá‰ce ã. 356/2002 Sb., odst. 2.
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P¤ÍLOHA  1.4

POÎADAVKY PROTOKOLU O TùÎK¯CH KOVECH K ÚMLUVù EHK/OSN
O DÁLKOVÉM ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í P¤ESAHUJÍCÍM HRANICE STÁTÒ

Úmluva o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ (CLRTAP) 
a její protokoly

Úmluva o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ (Convention on Long-range Transbounda-
ry Air Pollution, CLRTAP) je jedním z pilífiÛ ochrany ovzdu‰í v zemích evropského regionu. Vznikla na základû slo-
Ïitého politického procesu v prÛbûhu ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let, kdy se environmentální situace v Evropû zaãa-
la s pouÏitím moderních monitorovacích prostfiedkÛ sledovat a v˘sledky monitoringu se staly pfiedmûtem politické
argumentace. Její v˘znam podpofiila úãast Kanady a Spojen˘ch státÛ americk˘ch1, tedy zemí, které se na svém konti-
nentu zaãaly obdobnû intenzivnû zab˘vat problematikou dálkového transportu zneãi‰Èujících látek atmosférou.
Úmluva byla na pÛdû Evropské hospodáfiské komise OSN pfiedloÏena 13. listopadu 1979 a nabyla úãinnosti 16. bfiez-
na 1983. Pfiehled stran Úmluvy je v následující tabulce.

Strany Úmluvy CLRTAP

Arménie Gruzie Maìarsko Rumunsko
Belgie Irsko Makedonie (v b˘v. Jugoslávii) Ruská federace
Bûlorusko Island Malta Slovensko
Bosna a Hercegovina Itálie Moldavská republika Slovinsko
Bulharsko Jugoslávie Nûmecko ·panûlsko
Chorvatsko Kanada Nizozemí Spojené království (U.K.)
Dánsko Kypr Norsko ·védsko
âeská republika Lichten‰tejnsko ¤ecko ·v˘carsko
Evropské spoleãenství Litva Polsko Turecko
Finsko Loty‰sko Portugalsko U.S.A.
Francie Lucembursko Rakousko Ukrajina

Cesta k nabytí úãinnosti Úmluvy nebyla jednoduchá, neboÈ problematika Ïivotního prostfiedí byla v zemích b˘-
valého sovûtského mocenského bloku do znaãné míry tabuizována a informace o zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí ex-
tenzivním prÛmyslov˘m v˘vojem byly vefiejnosti vesmûs nepfiístupné. Neznamená to ov‰em, Ïe by odborná vefiejnost
v tûchto státech nezaznamenávala dopady státem fiízeného prÛmyslu na Ïivotní prostfiedí, a to nejen na úrovni lokál-
ní, ale i v mûfiítku evropském. Zdroje emisí zneãi‰Èujících látek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í byly díky zdokonalující se
instrumentaci analytické chemie snadno identifikovatelné a v prÛbûhu let byly shromáÏdûny vûdecké dÛkazy o ne-
gativním dopadu dálkového pfienosu zneãi‰Èujících látek atmosférou na území znaãné vzdálená od emisních zdrojÛ.
Na shromaÏìování vûdeck˘ch podkladÛ mají zásluhu pfiedev‰ím skandinávské zemû, které byly dálkov˘m pfienosem
látek relativnû nejvíce po‰kozovány a které také do identifikace a kvantifikace jeho ‰kodliv˘ch úãinkÛ investovaly
nemalé prostfiedky.

Nápravná opatfiení, která by omezovala nebo eliminovala ‰kodlivé úãinky emisí, nemohla b˘t jiná, neÏ restrikce
vÛãi prÛmyslov˘m subjektÛm, a to na základû prÛkazn˘ch a vûdecky doloÏen˘ch údajÛ o objemu emisí a jejich ‰kod-
liv˘ch úãinkÛ na lidské zdraví a sloÏky Ïivotního prostfiedí. Souãasnû ov‰em musely b˘t technicky prezentovány
a ekonomicky podloÏeny moÏné zpÛsoby omezování emisí. ShromáÏdûní takov˘ch vûdeck˘ch, technick˘ch a ekono-
mick˘ch podkladÛ, které by umoÏnily stranám úmluvy uplatnit legislativní nástroje pro omezení emisí do atmosféry

1 Kanada ratifikovala Úmluvu 15. 12. 1981 a USA 30. 11. 1981.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 780

z rÛzn˘ch sektorÛ prÛmyslové v˘roby, bylo úãelem práce mezinárodních odborn˘ch skupin ustaven˘ch pod pÛsob-
ností Úmluvy a majících za cíl vypracovat návrhy protokolÛ k omezení emisí konkrétních zneãi‰Èujících látek, jejichÏ
pfiijetím by se strany zavázaly k harmonizovanému plnûní stanoven˘ch cílÛ.

V˘bûr ‰kodliv˘ch látek sledovan˘ch v rámci dálkového transportu atmosférou se fiídil i prioritami stanoven˘mi
Mezinárodní zdravotnickou organizací (WHO), která specifikuje jak látky rizikové vÛãi lidskému organismu, tak lát-
ky rizikové z hlediska jejich úãinkÛ ekotoxick˘ch. Pfiehled látek podle smûrnice WHO pro kvalitu ovzdu‰í (druhé vy-
dání z r. 20002) je uveden v následující tabulce.

Látky uvádûné ve smûrnici WHO pro kvalitu ovzdu‰í

Pfiedpokladem pro zji‰Èování obsahu sledovan˘ch látek jak v emisích, tak i ve sloÏkách Ïivotního prostfiedí
(a v ovzdu‰í zvlá‰tû), bylo uplatnûní nov˘ch fyzikálních a fyzikálnû chemick˘ch analytick˘ch metod, které se od ‰e-
desát˘ch let úspû‰nû rozvíjely a postupnû byly doplÀovány elektronick˘mi prvky, coÏ umoÏnilo racionalizaci analy-
tické práce a v˘voj a dostupnost autonomních a automatick˘ch analyzátorÛ. Metody zaloÏené na spektroskopick˘ch
principech (napfi. atomová absorpãní spektrometrie – AAS, optická emisní spektrometrie s induktivním plasmatem –
OES-ICP nebo její varianta s hmotností detekcí – ICP-MS) a pozdûji metody plynové, kapalinové a iontové chroma-
tografie a hmotnostní spektrometrie byly propracovány do oblasti stopové aÏ ultrastopové anal˘zy, a to i pfii mikroa-
nalytickém objemu vzorku. Analytické metody v oblasti Ïivotního prostfiedí byly dále do znaãné míry standardi-
zovány, zejména pro potfieby hygienické sluÏby. Tento úspû‰n˘ v˘voj znamenal reálnou moÏnost pro zavedení
standardního monitoringu jak emisí, tak i vnûj‰ího ovzdu‰í.

2 WHO – Regional Office for Europe: Air Quality Guidelines, 2nd Edition, 2000.
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Prvním mezinárodním aktem v rámci Úmluvy byl Program spolupráce pfii monitorování a vyhodnocování dál-
kového pfienosu látek zneãi‰Èující ovzdu‰í v Evropû (EMEP3), kter˘ byl vyhlá‰en 28. záfií 1984 a posléze ratifikován
(nebo jin˘m zpÛsobem akceptován) vût‰inou evropsk˘ch zemí; protokol EMEP ve‰el v úãinnost 28. ledna 1988. Vy-
hlá‰ení programu EMEP se mj. opíralo o v˘‰e uveden˘ pokrok v monitoringu.

Po protokolu EMEP následovaly v dal‰ích letech protokoly:

– 1985 – Protokol o sníÏení emisí síry nebo jejich tokÛ pfiesahující hranice státÛ nejménû o 30% (tzv. první pro-
tokol o sífie),

– 1988 – Protokol o sniÏování emisí oxidÛ dusíku nebo jejich tokÛ pfies hranice státÛ (tzv. protokol NOx),
– 1991 – Protokol o omezení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek nebo jejich tokÛ pfies hranice státÛ (tzv. protokol

VOC),
– 1994 – Protokol o dal‰ím sníÏení emisí síry (tzv. druh˘ protokol o sífie),
– 1998 – Protokol o tûÏk˘ch kovech,
– 1998 – Protokol o persistentních organick˘ch polutantech (POPs),
– 1999 – Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby pfiízemního ozonu (tzv. protokol multi-efekt).

âeská republika, jakoÏto smluvní strana Úmluvy na základû sukcese k závazkÛm b˘valé âSFR (provedené 30. 9.
1993 se zpûtnou platností k 1. 1. 1993), sukcedovala k závazkÛm vypl˘vajícím pro b˘valou âSFR z protokolÛ EMEP,
prvního protokolu o sífie a protokolu NOx, pfiistoupila k protokolu VOC, ratifikovala druh˘ protokol o sífie, podepsa-
la s v˘hradou ratifikace protokoly o tûÏk˘ch kovech a POPs a je signatáfiem protokolu o omezování acidifikace, eu-
trofizace a tvorby pfiízemního ozonu.

Protokoly k Úmluvû, s v˘jimkou protokolu EMEP, zavazují signatáfiské strany k opatfiením, jimiÏ se sniÏuje ob-
jem emisí do ovzdu‰í nebo se omezuje v˘roba ãi uÏití urãit˘ch látek, u nichÏ byl prokázán ‰kodliv˘ úãinek na lidské
zdraví nebo sloÏky Ïivotního prostfiedí. K dosaÏení poÏadovaného celkového sníÏení emisí a omezení emisí z jednot-
liv˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, coÏ znamená dodrÏování protokolem stanoven˘ch emisních limitÛ, doporuãují
protokoly zavádût a pouÏívat technické postupy, které jsou oznaãovány jako nejlep‰í dostupné technologie BAT4, pfii-
ãemÏ zavedení tûchto technologií u nov˘ch a stávajících zdrojÛ se fiídí urãit˘m harmonogramem.

Uplatnûní technologií BAT souvisí i se souãasn˘m pojetím ochrany ovzdu‰í legislativními prostfiedky, a to na
principu integrované prevence, kter˘ byl uplatnûn ve smûrnici Rady Evropské unie 96/61/EC, oznaãované jako
IPPC5.Tato smûrnice byla zahrnuta do harmonizaãního procesu práva âeské republiky s právem Evropské unie pro-
stfiednictvím zákona ã. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰-
Èování a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (tzv. zákon o integrované prevenci).

Protokoly k Úmluvû i smûrnice IPPC definují technologie BAT shodnû, a to takto:

„Nejlep‰í dostupnou technikou“ (BAT) se rozumí nejúãinnûj‰í a nejpokroãilej‰í stadium v˘voje ãinností a jejich
pracovních ãi provozních postupÛ, které oznaãuje praktickou vhodnost jednotliv˘ch technologií a jejich vyuÏití jako
principiálního základu pro stanovení emisních limitÛ urãen˘ch k prevenci emisí a v pfiípadech, kde preventivní vy-
louãení emisí není uskuteãnitelné, obecnû ke sníÏení emisí a jejich dopadÛ na Ïivotní prostfiedí jako celek:

– „technika“ zahrnuje jak pouÏívané technologie, tak zpÛsob, jak˘m je dané zafiízení navrÏeno, konstruováno ãi vy-
budováno, udrÏováno, provozováno a vyfiazeno z provozu;

– „dostupné“ techniky jsou vyvinuté v urãitém mûfiítku, které umoÏÀuje jejich uplatnûní v pfiíslu‰ném prÛmyslo-
vém sektoru za ekonomicky a technicky schÛdn˘ch podmínek, pfiiãemÏ jsou brány v úvahu náklady a v˘hody, bez

3 Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe.
4 Best Available Technique.
5 Council Directive of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10. 10. 1996, p. 26).
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ohledu na skuteãnost, zda jsou, ãi nejsou dotyãné technologie vyuÏívány ãi vyrábûny na území dotyãné strany, po-
kud jsou tyto techniky pfiimûfienû dostupné jejich provozovateli;

– „nejlep‰í“ znamená nejúãinnûj‰í pfii dosahování vysoké obecné úrovnû ochrany Ïivotního prostfiedí jako celku.

Pfii urãování nejlep‰ích dostupn˘ch technik by mûla b˘t vûnována zvlá‰tní pozornost, obecnû nebo ve specific-
k˘ch pfiípadech, faktorÛm uveden˘m níÏe, pfiiãemÏ jsou brány v úvahu náklady a pfiínosy opatfiení a zásady pfiedbûÏné
opatrnosti a prevence:

– vyuÏití nízkoodpadov˘ch technologií,

– vyuÏití ménû nebezpeãn˘ch látek,

– posilování regenerace a recyklování látek vznikajících a vyuÏívan˘ch v procesech a posilování regenerace a re-
cyklování odpadÛ,

– srovnatelné procesy, zafiízení nebo zpÛsoby provozu, které jiÏ byly úspû‰nû ovûfieny v prÛmyslovém mûfiítku,

– technick˘ pokrok a zmûny vûdecko-technick˘ch poznatkÛ a jejich interpretace,

– povaha, úãinky a mnoÏství dotyãn˘ch emisí,

– datum uvedení do provozu nov˘ch nebo stávajících zafiízení,

– doba potfiebná k zavedení nejlep‰í dostupné techniky,

– spotfieba a povaha surovin (vãetnû vody) vyuÏit˘ch v procesu a jeho energetická úãinnost,

– potfieba pfiedcházet nebo sniÏovat na minimum celkové dopady emisí na Ïivotní prostfiedí a souvisejících rizik pro
Ïivotní prostfiedí,

– potfieba pfiedcházet haváriím a minimalizovat jejich dÛsledky pro Ïivotní prostfiedí.

Koncept nejlep‰í dostupné techniky není zamûfien na pfiedepisování nûjaké specifické technologie nebo techni-
ky, ale na to, aby byly brány v úvahu technické charakteristiky sledovan˘ch zafiízení, jejich geografické umístûní
a místní environmentální podmínky.“

Protokoly k Úmluvû obsahují kromû ãlánkÛ definujících hlavní závazky, tj. povinnosti stran k dosaÏení omezení
pfiedmûtn˘ch emisí nebo k omezení v˘roby ãi uÏití konkrétních látek, i ãlánky nabádající k uÏití prostfiedkÛ, jimiÏ se
podpofií úsilí k dosaÏení hlavního cíle kaÏdého protokolu.Aby bylo dosaÏeno pfiijatelnosti jednotliv˘ch protokolÛ pro
co nejvût‰í poãet stran (neboÈ v úãinnost vstoupí protokol vÏdy aÏ po jeho pfiijetí urãit˘m poãtem signatáfiÛ), mohou
strany zvolit urãit˘ omezující rozsah závazku nebo poãet závazkÛ v rámci jednotliv˘ch protokolÛ, pfiiãemÏ v prÛbûhu
platnosti protokolu mohou své závazky roz‰ífiit.

Vrcholn˘m orgánem Úmluvy je jeho V˘konn˘ orgán, v nûmÏ jsou strany zastoupeny, a organizaãní a administra-
tivnû fiídící práce je svûfiena sekretariátu, zfiízenému podle ãlánku 11 Úmluvy a se sídlem v Îenevû6.

Protokoly Úmluvy vyÏadují propracovat metody a postupy kvantifikace národních emisí, k ãemuÏ slouÏí jednak
nástroje protokolu EMEP, jednak podrobnûj‰í specifikace v pfiílohách protokolÛ. Samostatn˘m prostfiedkem, kter˘ je
trvale zdokonalován, je pfiíruãka pro kategorizaci zdrojÛ a provádûní emisních bilancí s pouÏitím tzv. emisních fakto-
rÛ, které se uplatÀují v pfiípadech, kdy nelze provést pfiímé mûfiení emisních tokÛ; pfiíruãka je doplÀovan˘m doku-

6 UN/ECE, Environment and Human Settlements Division, Palais des Nations, CH-1211 Geneva.
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mentem úãelové pracovní skupiny pro emisní inventury, Task Force on Emission Inventories, a je vydávána ve spolu-
práci CORINAIR7/EMEP a Evropské agentury pro Ïivotní prostfiedí Evropské unie8. V úvodní ãásti pfiíruãky je sa-
mostatná a obsáhlá kapitola vûnovaná problematice verifikace a validace emisních dat9, neboÈ samotn˘ monitoring
bez fiízení jakosti dat (QA/QC – quality assurance/quality control) by mûl niÏ‰í informaãní obsaÏnost (vypovídací
schopnost pro sestavení integrovan˘ch pfiehledÛ) a tudíÏ omezenou platnost v systému emisní bilance.

Protokol EMEP má specifické nároky na emisní data, která musí vyhovovat modelovacím prostfiedkÛm, a vyÏa-
duje i meteorologickou dokumentaci (pfiípadnû i dokumentaci fyzikálních a fyzikálnû chemick˘ch dûjÛ v atmosféfie),
aby bylo moÏné kalkulovat nebo odhadovat procesy probíhající bûhem transportu zneãi‰Èujících látek v atmosféfie.

Naplnûní uveden˘ch nárokÛ na emisní data tvofií souãást závazkÛ v protokolech, neboÈ jedním z hlavních v˘stu-
pÛ Úmluvy je dokumentace emisní situace a jejích trendÛ (pfiedpokládá se samozfiejmû ke zlep‰ení) formou souhrn-
n˘ch zpráv, které jsou vydávány V˘konn˘m orgánem Úmluvy podle dílãích zpráv stran, které soustfieìuje, formalizu-
je a edituje zmínûn˘ sekretariát. Podávat zprávy V˘konnému orgánu ve stanoven˘ch termínech a úãastnit se
projednání souhrnné zprávy je jednou ze základních povinností stran Úmluvy.

Hlavní cíle protokolu o tûÏk˘ch kovech

Protokol definuje tûÏké kovy jako kovy, nebo v jist˘ch pfiípadech metaloidy, které jsou stabilní a mají mûrnou
hmotnost vy‰‰í neÏ 4,5 g/cm3, a jejich slouãeniny.

Hlavním cílem protokolu o tûÏk˘ch kovech je omezovat emise tûÏk˘ch kovÛ a jejich slouãenin vznikající v dÛ-
sledku antropogenní ãinnosti a podílející se na dálkovém pfienosu zneãi‰Èujících látek v atmosféfie. Uznání v˘znamu
tûÏk˘ch kovÛ a jejich slouãenin jakoÏto pfiirozené sloÏky zemské kÛry a esenciality tûÏk˘ch kovÛ pro Ïivé organismy
není nikterak dotãeno. Z kovÛ jsou ve smyslu omezování emisí upfiednostnûny kadmium, olovo a rtuÈ, k nimÏ se také
pojí hlavní závazek protokolu.

SníÏení emisí dotãen˘ch látek podle protokolu se vztahuje k referenãnímu roku deklarovanému smluvní stranou
pfii ratifikaci. Rok je voliteln˘ z intervalu 1985 aÏ 1995, pfiiãemÏ rok 1990 je preferován. âeská republika zvolila rok 1990.

Závazky vypl˘vající z protokolu o tûÏk˘ch kovech

Základní závazné povinnosti pro smluvní stranu dle protokolu (ãlánek 3):

1. sníÏit celkové roãní emise do atmosféry kaÏdého z tûÏk˘ch kovÛ uveden˘ch na seznamu v pfiíloze I protokolu10

z úrovnû emisí v referenãním roce stanoveném v souladu s touto pfiílohou pfiijetím úãinn˘ch opatfiení vhodn˘ch
pro specifické podmínky dotyãné strany;

2. v termínech dan˘ch harmonogramem v pfiíloze IV protokolu uplatnit:
– pro kaÏd˘ nov˘ zdroj11 nejlep‰í dostupné technologie (ve smyslu pfiílohy III protokolu) a limitní hodnoty emisí

dle pfiílohy V protokolu,
– pro kaÏd˘ stávající zdroj nejlep‰í dostupné technologie (ve smyslu pfiílohy III Protokolu) a limitní hodnoty emi-

sí dle pfiílohy V protokolu;

7 The Core Inventory of Air Emissions in Europe.
8 CORINAIR/EMEP: Emission Inventory Guidebook. UN/ECE CLRTAP ( European Environment Agency, 1999
9 Procedures for verification of emissions inventories. Emission Inventory Guidebook, Part B.

10 Protokol o tûÏk˘ch kovech uvádí v pfiíloze I kovy kadmium, olovo a rtuÈ. Zahrnutí dal‰ích kovÛ podléhá zvlá‰tní procedufie a schválení stranami
Úmluvy.
11 Tj. dle definice v ãl. 1 Protokolu zdroj, jehoÏ stavba ãi podstatná modifikace byla zahájena po uplynutí dvou let od data nabytí úãinnosti protokolu
(event. zmûn ãi doplÀkÛ jeho pfiíloh I a II).
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pfiiãemÏ dané termíny dle pfiílohy IV protokolu jsou:
– dva roky po nabytí úãinnosti protokolu12 pro nové stacionární zdroje,
– osm let po nabytí úãinnosti protokolu pro stávající stacionární zdroje, pfiiãemÏ pro jednotlivé stávající zdroje mÛ-

Ïe b˘t tato doba prodlouÏena v souladu s dobou amortizace stanovenou národní legislativou;

3. uplatÀovat opatfiení pro regulaci produktÛ v souladu s podmínkami a harmonogramem v pfiíloze VI protokolu
(dotãené produkty jsou olovnat˘ benzín a alkalické manganové baterie s obsahem rtuti);

4. po zváÏení aplikovat dodateãná opatfiení pro regulaci produktÛ v souladu s podmínkami a harmonogramem
v pfiíloze VII (nahrazování produktÛ s obsahem tûÏk˘ch kovÛ, sbûr, recyklace a zne‰kodÀování produktÛ s obsa-
hem tûÏk˘ch kovÛ, dále opatfiení pro regulaci elektrick˘ch souãástek nebo mûfiících zafiízení s obsahem rtuti, flu-
orescenãních svítidel s obsahem rtuti, dentálních amalgamÛ, pesticidÛ s obsahem rtuti, barev a nátûrov˘ch hmot
s obsahem rtuti a rtuÈov˘ch baterií jiného druhu neÏ jsou uvedeny v pfiíloze VI protokolu);

5. provádût emisní inventury s pouÏitím metodick˘ch nástrojÛ EMEP.

Dal‰í závazné povinnosti pro smluvní stranu:
– v˘mûna informací a technologií (ãlánek 4 protokolu),
– vypracování národní strategie, politiky, programÛ a opatfiení pro implementaci protokolu (ãlánek 5 protokolu),

podpora v˘zkumu, v˘voje a monitorování v oblasti tûÏk˘ch kovÛ a podpora aktivit orientovan˘ch na hodnocení
úãinkÛ tûÏk˘ch kovÛ na lidské zdraví a ekosystémy (ãlánek 6 protokolu),

– podávání zpráv v˘konnému orgánu Úmluvy o pfiijat˘ch opatfieních (ãlánek 7 protokolu),
– posuzovat údaje soustfiedûné od stran Úmluvy jejím v˘konn˘m orgánem a dohlíÏet na dosaÏen˘ pokrok v plnûní

závazn˘ch povinností (ãlánek 10 protokolu),
– pfii urovnávání sporÛ mezi dvûma nebo více stranami ohlednû interpretace nebo uplatÀování protokolu se fiídit

jeho relevantním ustanovením a informovat v˘konn˘ orgán Úmluvy (ãlánek 11 protokolu).

Kategorie stacionárních zdrojÛ podle protokolu o tûÏk˘ch kovech

Protokol o tûÏk˘ch kovech se t˘ká kategorií stacionárních zdrojÛ (s v˘jimkou zafiízení nebo ãásti zafiízení pro v˘-
zkum, v˘voj a zkou‰ení nov˘ch produktÛ a procesÛ) jak jsou uvedeny v následující tabulce.

12 Dle ãl. 17 Protokolu tento nab˘vá úãinnosti devadesát˘ den po datu uloÏení ‰estnácté listiny o ratifikaci, pfiijetí, schválení nebo pfiistoupení u depo-
zitáfie (tj. generálního tajemníka OSN); pro stranu, která Protokol ratifikovala, vstupuje tento v platnost devadesát˘ den po uloÏení ratifikaãní listiny
(je-li splnûna podmínka uloÏení ‰estnácté listiny o ratifikaci ãi pfiistoupení).



Strana 785 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Kategorie stacionárních zdrojÛ podle pfiílohy II protokolu

ã. kategorie popis kategorie

1 spalovací zafiízení s jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem nad 50 MW

2 zafiízení na praÏení ãi sintrování (aglomeraci) kovov˘ch rud (vãetnû sulfidick˘ch rud) s kapacitou nad
150 t aglomerátu/den pro Ïelezné rudy nebo koncentrátu a nad 30 t/den (aglomerátu) pro pfiípad mûdi, olova
nebo zinku nebo jakéhokoli zpracování rud zlata a rtuti

3 zafiízení na v˘robu surového Ïeleza nebo oceli (primární ãi sekundární tavby, vãetnû elektrick˘ch oblouko-
v˘ch pecí) vãetnû kontinuálního lití s kapacitou nad 2,5 t/hod

4 slévárny Ïelezn˘ch kovÛ s produkãní kapacitou nad 20 t/den

5 zafiízení pro v˘robu mûdi, olova nebo zinku z rud,koncentrátÛ nebo sekundárních surovin metalurgick˘mi pro-
cesy s kapacitou pfiesahující 30 t kovu dennû pro primární zafiízení a 15 t kovu dennû pro sekundární zafiíze-
ní nebo pro jakoukoli primární produkci mûdi

6 zafiízení na tavení (rafinaci, slévárenské odlévání atd.) vãetnû produkce slitin mûdi, olova a zinku, vãetnû re-
generace produktÛ s kapacitou tavení nad 4 t/den pro olovo nebo 20 t/den pro mûì a zinek

7 zafiízení pro v˘robu cementového slínku v rotaãních pecích s produkãní kapacitou nad 500 t/den nebo jin˘ch
pecí s produkãní kapacitou nad 50 t/den

8 zafiízení pro v˘robu skla s uÏitím olova v procesech s kapacitou tavení nad 20 t/den

9 zafiízení pro v˘robu chloru / sodíku ãi alkálií elektrolytick˘m procesem se rtuÈov˘mi ãlánky

10 zafiízení pro spalování nebezpeãn˘ch nebo nemocniãních odpadÛ s kapacitou nad 1 t/hod nebo zafiízení pro
spoluspalování nebezpeãn˘ch odpadÛ specifikovan˘ch v souladu s národní legislativou

11 zafiízení pro spalování komunálních odpadÛ s kapacitou nad 4 t/hod nebo zafiízení pro spoluspalování ko-
munálních odpadÛ specifikovan˘ch v souladu s národní legislativou

Opatfiení pfiedpokládaná pro plnûní závazkÛ protokolu

Zásadní oporou plnûní protokolu je nov˘ zákon o ochranû ovzdu‰í (86/2002 Sb.), kter˘ transponuje poÏadavky
relevantních smûrnic Evropsk˘ch spoleãenství v oblasti ochrany ovzdu‰í, a téÏ zákon o integrované prevenci a ome-
zování zneãi‰tûní a integrovaném registru zneãi‰Èování (76/2002 Sb.), jímÏ se transponuje smûrnice Rady ã. 96/61/EC
(IPPC). Souãasné právní pfiedpisy âeské republiky v oblasti ochrany ovzdu‰í vydaná k zákonu o ochranû ovzdu‰í (na-
fiízení vlády a vyhlá‰ky MÎP ã. 350/2002 Sb. aÏ 358/2002 Sb.)jiÏ odpovídají poÏadavkÛm protokolu.

Spalovací procesy a procesy metalurgického prÛmyslu patfií mezi dominantní zdroje emisí tûÏk˘ch kovÛ. Opat-
fiení k omezení emisí zneãi‰Èujících látek, realizovaná podle ustanovení pfiedcházejícího zákona ã. 309/1991 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, pfiinesla v období let 1990 aÏ 1999 v˘znamné sníÏení emisí tuh˘ch zne-
ãi‰Èujících látek, na které jsou tûÏké kovy vázány.

Specifické emisní limity pro tuhé zneãi‰Èující látky v kategorii stacionárních zdrojÛ podle protokolu o tûÏk˘ch ko-
vech pfiehlednû uvádí dal‰í tabulka.
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Emisní limity pro tuhé zneãi‰Èující látky v kategoriích stacionárních zdrojÛ
podle protokolu o tûÏk˘ch kovech
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P¤ÍLOHA  1.5

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PROGRAMU SNIÎOVÁNÍ EMISÍ TùÎK¯CH KOVÒ

Technická a technologická opatfiení a dokumenty BREF

K obecn˘m zásadám omezování emisí tûÏk˘ch kovÛ patfií ‰etrné zacházení s materiály k zamezení pra‰nosti, do-
drÏování technologické káznû a zamezení vedlej‰ích únikÛ látek netûsnostmi nebo chybnou manipulací. Toto se dafií
dodrÏovat u prÛmyslov˘ch zdrojÛ, nikoliv v‰ak u zdrojÛ v obãanské sféfie, kde zejména spalovací procesy v domác-
nostech jsou závaÏn˘m zdrojem tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, na nûÏ jsou vázány tûÏké kovy (nehledû jiÏ na znaãn˘ po-
díl persistentních organick˘ch polutantÛ pocházejících z tûchto zdrojÛ). Zlep‰ení situace lze oãekávat nejen pÛsobe-
ním osvûty, ale zejména nastavením cenov˘ch parametrÛ paliv (resp. energií) pouÏívan˘ch v domácnostech (zemní
plyn, elektfiina).

SníÏení emisí z domácích topeni‰È by mûlo b˘t jedním z cílÛ krajského programu pro omezování emisí.

Opatfiení ke sníÏení nebo omezení emisí se obecnû uvaÏují jako primární nebo sekundární, coÏ platí i o emisích
tûÏk˘ch kovÛ. Základní nástroje tûchto opatfiení jsou následující.

Primární opatfiení:
– substituce surovin ãi paliv
– pfiechod na nízkoemisní technologie
– odstavení a zru‰ení zafiízení

Sekundární opatfiení:
– omezení fugitivních emisí
– ãi‰tûní odpadních plynÛ.

Z primárních opatfiení jsou nejãastûji uplatÀovány substituce paliv, coÏ je efektivní cesta k omezení emisí zejmé-
na u mal˘ch zdrojÛ (proto je kladen dÛraz na plynofikaci). U stfiedních a velk˘ch zdrojÛ jsou pak pfiedev‰ím uplatÀo-
vána opatfiení sekundární. V pfiípadû emisí tûÏk˘ch kovÛ jsou primární opatfiení spoãívající v náhradû kovÛ jin˘mi
hmotami nebo omezení objemu pouÏívan˘ch kovÛ reálná a jsou fakticky uplatÀována. RovnûÏ pfiechod na nízko-
emisní technologie lze u emisí tûÏk˘ch kovÛ demonstrovat na pfiíkladu v˘roby chloru a alkálií, kde technologii s pou-
Ïitím rtuÈov˘ch elektrod lze nahradit technologií membránovou (bez rtuti).

Volba úãelného sekundárního opatfiení je determinována technick˘mi a technologick˘mi podmínkami, dostup-
ností pfiíslu‰ného zafiízení pro omezování emisí a ekonomickou rozvahou. Technologie vyhovující tûmto kritériím
jsou oznaãovány jako nejlep‰í dostupné techniky – BAT (Best Available Technique) a zákon ã. 76/2002 Sb. o integro-
vané prevenci je definuje v §2 odst. f) takto:

nejlep‰ími dostupn˘mi technikami se rozumí nejúãinnûj‰í a nejpokroãilej‰í stupeÀ v˘voje pouÏit˘ch technologií
a zpÛsobÛ jejich provozování, které jsou vyvinuty v mûfiítku umoÏÀujícím jejich zavedení v pfiíslu‰ném hospodáfi-
ském odvûtví za ekonomicky a technicky pfiijateln˘ch podmínek s ohledem na náklady a pfiínosy, pokud jsou pro-
vozovateli zafiízení za rozumn˘ch podmínek dostupné a zároveÀ jsou nejúãinnûj‰í v dosahování ochrany Ïi-
votního prostfiedí jako celku.

Pokud jde o zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í spadající pod zákon 76/2002 Sb., je souãástí stanovení závazn˘ch pod-
mínek provozu dlen §14 odst. 3) i posouzení pouÏití nejlep‰ích dostupn˘ch technik, a to podle kritérií uveden˘ch
v pfiíloze 3 k tomuto zákonu. Hlediska pro urãování nejlep‰ích dostupn˘ch technik podle zmínûné pfiílohy jsou ná-
sledující:
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1. PouÏití nízkoodpadové technologie.
2. PouÏití látek ménû nebezpeãn˘ch.
3. Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se pouÏívají v technologickém procesu,. pfií-

padnû zhodnocování a recyklace odpadu.
4. Srovnatelné procesy, zafiízení ãi provozní metody, které jiÏ byly úspû‰nû vyzkou‰eny v prÛmyslovém mûfiítku.
5. Technick˘ pokrok a zmûny vûdeck˘ch poznatkÛ a jejich interpretace.
6. Charakter, úãinky a mnoÏství pfiíslu‰n˘ch emisí.
7. Datum uvedení nového nebo existujícího zafiízení do provozu.
8. Doba potfiebná k zavedení nejlep‰í dostupné techniky. Spotfieba a druh surovin (vãetnû vody) pouÏívan˘ch

v technologickém procesu a jejich energetická úãinnost.
9. PoÏadavek prevence nebo omezení celkov˘ch dopadÛ emisí na Ïivotní prostfiedí a rizik s nimi spojen˘ch na

minimum.
10. PoÏadavek prevence havárií a minimalizace jejich následkÛ pro Ïivotní prostfiedí.
11. Informace o stavu a v˘voji nejlep‰ích dostupn˘ch technik a jejich monitorování zvefiejÀované Evropskou ko-

misí nebo mezinárodními organizacemi.

Aby bylo moÏné legislativnû naplnit ustanovení o v˘mûnû informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách, je v zá-
konû 76/2002 Sb. uveden systém v˘mûny informací (§27), kter˘ zahrnuje:

a) sledování v˘voje nejlep‰ích dostupn˘ch technik obsaÏen˘ch v dokumentech vydávan˘ch Evropsk˘mi spole-
ãenstvími a sledování v˘voje nejlep‰ích dostupn˘ch technik v âeské republice,

b) zaji‰Èování autorizovan˘ch pfiekladÛ dokumentÛ Evropsk˘ch spoleãenství, jejich zvefiejÀování a v˘klad,

c) pfiedávání a zvefiejÀování informací o v˘voji nejlep‰ích dostupn˘ch technik a zvefiejÀování seznamu zafiízení,

– hodnocení aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik podle hledisek uveden˘ch ve v˘‰e zmínûné pfiíloze ã. 3 k zá-
konu o integrované prevenci, zejména v rámci:

– podmínek stanoven˘ch v pravomocn˘ch integrovan˘ch povoleních,
– plnûní ohla‰ovacích povinností (podle hlavy III zákona),
– v˘sledkÛ proveden˘ch kontrol,

e) pfiedávání v˘sledkÛ hodnocení podle písmene d) pfiíslu‰n˘m správním úfiadÛm a pfiíslu‰n˘m orgánÛm Evrop-
sk˘ch spoleãenství.

Systém v˘mûny informací zabezpeãuje Ministerstvo prÛmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem Ïivotní-
ho prostfiedí, Ministerstvem zemûdûlství, âeskou inspekcí Ïivotního prostfiedí, kraji a agenturou zfiízenou Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí podle §5 zákona 76/2002 Sb.

ZpÛsob a rozsah zabezpeãení systému v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách je stanoven nafiíze-
ním vlády. V ãervnu 2003 bylo toto nafiízení vlády pfiipraveno v návrhu, kter˘ je uveden dále na konci této kapitoly.

Dokumenty Evropsk˘ch spoleãenství, na nûÏ se zákon 76/2002 Sb. odvolává, vydává Evropská kanceláfi IPPC1,
a to na základû ãlánku 16 smûrnice 96/61/EC (tzv. smûrnice IPPC), jeÏ byla do ãeského právního fiádu implemento-
vána. Dokumenty se naz˘vají BAT Reference Documents (BREF) a jsou postupnû vydávány pro jednotlivé prÛmy-
slové sektory nebo technologie.

Ministerstvo prÛmyslu a obchodu sleduje v˘voj v oblasti BREF a pofiizuje pfieklady dokumentÛ, které jsou pak
dostupné na zvlá‰tních internetov˘ch stránkách ministerstva www.ippc.cz. Aktuální stav (ãerven 2003) ukazuje ná-
sledující tabulka.

1 Directorate General Joint Research Centre European Commission Edificio Expo, C/ Inca Garcilaso, s/n, E 41092 SEVILLA, Spain; http://eipccb.jrc.es
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Dokumenty BREF podle informací Ministerstva prÛmyslu a obchodu
(ãerven 2003)
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V dokumentech BREF lze nalézt podrobné technické informace jak o pfiíslu‰né procesní technologii, tak o tech-
nice omezování emisí. Dokumenty BREF jsou velmi obsáhlé a zpravidla ãítají nûkolik set stránek.

Speciálnû pro omezování emisí tûÏk˘ch kovÛ byly popsány nejlep‰í dostupné techniky a soustfiedûny do pfiílohy
ã. III k protokolu o tûÏk˘ch kovech k Úmluvû o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahující hranice státÛ (Conventi-
on on Long-range Transboundary Air Pollution, CLRTAP). Obsah této pfiílohy uvádí následující kapitola.
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Nejlep‰í dostupné technické postupy pro omezování emisí (BAT) podle protokolu EHK/OSN
o tûÏk˘ch kovech

Protokol o tûÏk˘ch kovech doporuãuje opatfiení k omezení emisí sledovan˘ch látek a nejlep‰í dostupné techniky
podle stavu poznatkÛ k datu dokonãení protokolÛ, tj. pfiibliÏnû k r. 1998. Doporuãení jsou shrnuta v pfiíloze k proto-
kolu ã. III. Snahou autorského kolektivu pfiílohy bylo uvést alespoÀ pfiibliÏné náklady na zavedení technik BAT, coÏ
se podafiilo jen ãásteãnû. Pro podmínky âeské republiky jsou ale tyto údaje ménû v˘znamné, neboÈ v prÛbûhu ekono-
mické transformace a restrukturalizace mnoh˘ch závodÛ jsou náklady na ekologická opatfiení souãástí sloÏitûj‰ích
ekonomick˘ch kalkulÛ.

Protokol o tûÏk˘ch kovech doporuãuje následující rámcová a obecná opatfiení ke sniÏování emisí:

– aplikace nízkoemisních procesních technologií, zvlá‰tû v nov˘ch zafiízeních

– ãi‰tûní odpadních plynÛ pomocí filtrÛ a dal‰ích zafiízení

– zmûna nebo úprava a pfiedúprava surovin, paliv nebo dal‰ích vstupních materiálÛ (napfi. s nízk˘m obsahem tûÏ-
k˘ch kovÛ)

– nejlep‰í postupy fiízení preventivní údrÏby a celkového pofiádku, vãetnû zavedení primárních opatfiení k utûs-
nûní jednotek, které produkují prach

– opatfiení k racionálnímu uÏívání produktÛ s obsahem tûÏk˘ch kovÛ nebo opatfiení ke zne‰kodnûní produktÛ,
napfi. kdyÏ se stanou odpadem.

Za dÛleÏitou souãást procesu uplatÀování opatfiení ke sniÏování emisí pokládá protokol dÛsledn˘ monitoring,
a to jak uplatÀovan˘ch dílãích krokÛ, tak i skuteãného obsahu tûÏk˘ch kovÛ v emisích sledovan˘ch zdrojÛ.

V pfiípadech, kdy jsou emise kovÛ vázány na ãástice, mohou b˘t kovy zachyceny v zafiízeních na odluãování pra-
chu. Protokol uvádí v tabulkách v pfiíloze III následující úãinnosti tûchto zafiízení na ãi‰tûní plynu a pro odluãování
rtuti zvlá‰È.

Úãinnost zafiízení na ãi‰tûní plynu
vyjádfiená v jednohodinov˘ch prÛmûrn˘ch koncentracích prachu
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Minimální pfiedpokládaná úãinnost zafiízení na odluãování rtuti
vyjádfiená v jednohodinov˘ch prÛmûrn˘ch koncentracích rtuti

Dále uvádí protokol specifická opatfiení k omezení emisí, jeÏ jsou uznávána jako BAT, a to v ãlenûní podle kate-
gorií protokolu (viz kapitolu PoÏadavky protokolu …). Dále je uveden struãn˘ pfiehled navrhovan˘ch opatfiení a do-
stupné údaje o nákladech na opatfiení pro sníÏení emisí.

Kategorie 1: spalovací zafiízení s ãist˘m jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem nad 50 MW

Opatfiení / technika BAT:
– náhrada uhlí zemním plynem nebo palivy s nízk˘m obsahem kovÛ
– paroplynné cykly pfii v˘robû elektfiiny
– pfiedúprava uhlí
– aplikace postupÛ pro sniÏování emisí oxidÛ síry a dusíku.

Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:

(a) úãinnost odstraÀování rtuti roste s podílem iontové formy rtuti. Zafiízení selektivní katalytické redukce silnû zaprá‰en˘ch ply-
nÛ podporuje vznik dvojmocné rtuti.

(b) toto opatfiení je primárnû pro sníÏení emisí SO2. SníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ je vedlej‰ím pfiínosem. (Specifické investice jsou
60 aÏ 250 USD/kWel.)

Kategorie 2: praÏení ãi sintrování (aglomerace) kovov˘ch rud (vãetnû sulfidick˘ch)

Opatfiení / technika BAT:
– textilní filtry
– elektrostatické odluãovaãe
– vysokoúãinné skrubry
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Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:

Poznámky:
* úãinnost sníÏení koncentrace prachu
** náklady na sníÏení emisí (celkové náklady v US dolarech)
*** na 1 tunu vyrobené oceli
+++ na 1 tunu vyrobeného surového Ïeleza
n.a. údaje nejsou dostupné

Kategorie 3: sekundární produkce Ïeleza nebo oceli

Opatfiení / technika BAT:
– textilní filtry
– elektrostatické odluãovaãe
– tavení ‰rotu v elektrick˘ch obloukov˘ch pecích.

Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:

Poznámky:
* úãinnost sníÏení prachu
** celkové mûrné náklady na sníÏení emisí prachu

Kategorie 4: slévárny Ïelezn˘ch kovÛ

Opatfiení / technika BAT:
– instalace usazovacích komor
– instalace odsávacích hubic
– odsávání celé budovy

Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:
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Poznámky:
* úãinnost sníÏení prachu
** celkové mûrné náklady na potlaãení emisí prachu ($ = dolar USA)
+ údaje nebyly dostupné

Kategorie 5 a 6:primární a sekundární prÛmysl neÏelezn˘ch kovÛ

Opatfiení / technika BAT:
– sníÏení pra‰nosti pfii dolování
– minimalizace velikosti v˘sypek
– nepfiímé vytápûní pece
– udrÏování rudy v suchém stavu (v maximální moÏné mífie)
– teplota plynu vstupujícího do kondenzátoru 10 – 20 °C nad rosn˘m bodem
– co nejniÏ‰í teplota na v˘stupu plynu
– selenov˘ filtr nebo skrubr na v˘stupu z kondenzátoru
– ve vhodn˘ch pfiípadech aplikace textilních filtrÛ
– sekundární produkce olova: tavení v krátké rotaãní peci nebo v ‰achtové peci, hofiáky na kyslíkem obohacené

palivo, pouÏití textilních filtrÛ

Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:

Poznámky:
* úãinnost sníÏení prachu
** celkové mûrné náklady na potlaãení emisí prachu ($ = v dolarech USA)
+) n.a. – údaje nebyly dostupné
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Kategorie 7: prÛmysl cementu

Opatfiení / technika BAT:
– omezení pra‰nosti ve v‰ech fázích v˘roby (pfiíprava, manipulace, doprava)
– pouÏití pfiídavn˘ch paliv za stanoven˘ch podmínek (spoluspalování odpadu)
– textilní filtry
– elektrostatické odluãovaãe

Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:

Poznámky:
* úãinnost sníÏení emisí prachu
** celkové mûrné náklady na sníÏení emisí
+) n.a. – údaje nebyly dostupné

Kategorie 8: skláfisk˘ prÛmysl

Opatfiení / technika BAT:
– omezení pra‰nosti (míchání vsázky, únik z otvorÛ pecí, ofukování v˘robkÛ)
– peletizace vsázky
– vytápûní elektrick˘m ohfievem
– textilní filtry
– elektrostatické odluãovaãe.

Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:

Poznámky:
* úãinnost sníÏení emisí prachu
+) n.a. – údaje nebyly dostupné

Kategorie 9: prÛmysl v˘roby chloru a alkálií

Opatfiení / technika BAT:
– omezení difúze rtuti z elektrolyzérÛ do haly
– optimalizace provozu elektrolyzérÛ
– úãinná údrÏba elektrolyzérÛ
– ãi‰tûní proudu vzduchu a vodíku
– úplné odstranûní emisí rtuti: zavedení membránového procesu.
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Kategorie 10 a 11: spalování odpadÛ

Opatfiení / technika BAT:
– textilní filtry
– elektrostatické odluãovaãe ve spojení s mokr˘mi systémy
– strategické fiízení odpadÛ (recyklace aj.).

Úãinnosti nûkter˘ch opatfiení a jejich náklady:

Poznámky:
* úãinnost sníÏení emisí prachu
** celkové mûrné náklady na potlaãení emisí prachu (v $ – USD – dolarech USA)
+) n.a. – údaje nebyly dostupné
++) údaj se t˘ká provozních nákladÛ

Návrh nafiízení vlády o zpÛsobu a rozsahu zabezpeãení systému v˘mûny informací o nejlep‰ích
dostupn˘ch technikách

NA¤ÍZENÍ VLÁDY
ã. … /2003 Sb.

ze dne ……….. 2003,

o zpÛsobu a rozsahu zabezpeãení systému v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách

Vláda nafiizuje podle § 47 odst. 1 zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o inte-
grovaném registru zneãi‰Èování a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované prevenci), (dále jen „zákon“),
k provedení § 27 odst. 3 zákona:

§ 1
Zabezpeãení systému v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách

(1) Ministerstvo prÛmyslu a obchodu zabezpeãuje ve spolupráci s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, Ministerstvem
zemûdûlství, âeskou inspekcí Ïivotního prostfiedí (dále jen „inspekce“), kraji a pfiíspûvkovou organizací zaji‰Èující od-
bornou podporu v˘konu státní správy v oblasti integrované prevence podle § 5 zákona (dále jen „agentura“) systém
v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách, jehoÏ v˘stupy jsou souãástí informaãního systému pfiístupné-
ho prostfiednictvím portálu vefiejné správy1).

(2) Ministerstvo prÛmyslu a obchodu zfiizuje shromáÏdûní odborníkÛ s názvem Fórum pro v˘mûnu informací o nej-
lep‰ích dostupn˘ch technikách, do nûhoÏ jmenují zástupce Ministerstvo prÛmyslu a obchodu, Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí, Ministerstvo zemûdûlství, inspekce, kraje a agentura, za úãelem zabezpeãení v˘mûny informací o v˘voji

1) Zákon ã. 365/2000 Sb., o informaãních systémech vefiejné správy.
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nejlep‰ích dostupn˘ch technik a k pfiípravû jednotného postupu pfii jednáních v pfiíslu‰n˘ch evropsk˘ch orgánech, ze-
jména v Evropském fóru pro v˘mûnu informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách svolávaném Evropskou komisí2)

(dále jen „evropské fórum“) a evropsk˘ch technick˘ch pracovních skupinách pro pfiípravu dokumentÛ Evropsk˘ch
spoleãenství o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách (dále jen „evropské technické pracovní skupiny“).

(3) Ministerstva uvedená v odstavci 1 zfiizují v oblasti své pÛsobnosti stanovené zákonem technické pracovní skupiny.

§ 2
Rozsah systému v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách

(1) Fórum pro v˘mûnu informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách podle § 1 odst. 2 plní tyto úkoly:

a) sjednocuje postup v rámci v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách na úrovni Evropsk˘ch spo-
leãenství, zejména v Evropském fóru a evropsk˘ch technick˘ch pracovních skupinách,

b) sleduje a vyhodnocuje ãinnost technick˘ch pracovních skupin,
c) projednává odborné komentáfie a odborné v˘klady k dokumentÛm Evropsk˘ch spoleãenství o nejlep‰ích do-

stupn˘ch technikách,
d) sleduje pfieklady dokumentÛ Evropsk˘ch spoleãenství o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách,
e) na základû sledování v˘voje nejlep‰ích dostupn˘ch technik vydává doporuãení pro jejich aplikaci v procesu

integrované prevence.

(2) Technické pracovní skupiny podle § 1 odst. 3 zaji‰Èují pfiípravu podkladÛ pro pfiíslu‰nou evropskou technickou
pracovní skupinu, sledují v˘voj nejlep‰ích dostupn˘ch technik v pfiíslu‰né oblasti v âeské republice a na úrovni Ev-
ropsk˘ch spoleãenství nebo mezinárodních organizací, pfiipravují pfieklad a odborné korektury pfiekladu pfiíslu‰ného
dokumentu Evropsk˘ch spoleãenství o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách, návrh jeho odborného v˘kladu, komentá-
fie a poskytování informací o v˘voji nejlep‰ích dostupn˘ch technik. Technické pracovní skupiny zabezpeãují autori-
zaci pfiekladÛ referenãních dokumentÛ Evropsk˘ch spoleãenství o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách, zejména pro-
stfiednictvím posuzování jejich odborné úrovnû a srozumitelnosti.

§ 3

Ministerstvo prÛmyslu a obchodu, Ministerstvo zemûdûlství, Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, kraje, inspekce
a agentura zvefiejní na ústfiedním portálu v˘sledky hodnocení aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik v oblasti své
pÛsobnosti stanovené zákonem a pfiedají Ministerstvu Ïivotního prostfiedí tyto informace v listinné podobû nej-
pozdûji do 15. dubna bûÏného roku za pfiedchozí kalendáfiní rok. Ministerstvo Ïivotního prostfiedí podkladÛ vyuÏije
pro souhrnné zpracování v˘sledkÛ a jejich pfiedávání podle § 29 písm. h) zákona. První v˘sledky hodnocení aplikace
nejlep‰ích dostupn˘ch technik budou za rok 2003 pfiedány do 15. dubna 2004.

§ 4
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem jeho vyhlá‰ení.

V Praze dne 13. ledna 2003
Pfiedseda vlády

Ministr Ïivotního prostfiedí
Ministr prÛmyslu a obchodu

Ministr zemûdûlství

2) âl. 16 odst. 2 Smûrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. záfií 1996 o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní.
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P¤ÍLOHA  1.6

PODPÒRNÉ AKTIVITY PRO OMEZOVÁNÍ EMISÍ NA ÚZEMÍ KRAJE

Pro omezování emisí slouÏí legislativní nástroje, zejména zákon ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í ve znûní zákona
ã. 521/2002 Sb., kter ,̆ spolu s doprovodn˘mi nafiízeními vlády a vyhlá‰kami, je harmonizován s právem Evropské unie
v oblasti ochrany ovzdu‰í. Orgány kraje mají podle uvedeného zákona pomûrnû znaãné povinnosti, odpovûdnosti
a pravomoci, jeÏ jsou vypoãítány v §48 (hlava VII: v˘kon správní ãinnosti na úseku ochrany ovzdu‰í, ozonové vrstvy
a klimatického systému Zemû). Druh˘m v˘znamn˘m nástrojem je zákon ã. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a ome-
zování zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰tûní a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ (tzv. zákon IPPC).

Z dal‰ích legislativních nástrojÛ lze vyuÏít pro omezování emisí na území kraje následující zákony:

– zákon ã. 100/2001 Sb. o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (tzv. zákon o EIA)
– zákon ã. 185/2001 Sb. o odpadech
– zákon ã. 388/1991 Sb. o Státním fondu Ïivotního prostfiedí âeské republiky (zákon o SFÎP)
– zákon ã. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním fiádu, v platném znûní (stavební zákon)
– zákon ã. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
– zákon ã. 406/2000 Sb. o hospodafiení energií
– zákon ã. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o v˘konu státní správy v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû

nûkter˘ch zákonÛ (tzv. energetick˘ zákon).

Kromû uveden˘ch zákonÛ lze v rámci kraje dále uplatnit:

– normativní nástroje – tzn. normy, jejichÏ uÏívání a aplikace jsou zákonn˘m opatfiením stanoveny,
– ekonomické nástroje – napfi. ekonomické zv˘hodnûní nûkter˘ch ãinností nebo produktÛ
– organizaãní nástroje – zaloÏené na vztazích mezi subjekty
– institucionální nástroje – zaloÏené na vztazích subjektÛ k orgánÛm státní správy
– informaãní nástroje – tzn. systém získávání, zpracování a pfiedávání informací a vyuÏití tohoto systému ve v˘-

chovû a osvûtû
– dobrovolné nástroje – aktivity, které nejsou uloÏené zákonem nebo jin˘m právním pfiedpisem (pfiípadnû nor-

mou), ale jeÏ subjekt podjímá k fie‰ení urãitého problému s cílem dosáhnout vûrohodnosti svého environmen-
tálního chování nebo k nápravû negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, jeÏ svojí ãinností zpÛsobuje, aniÏ by po-
ru‰il zákonné pfiedpisy nebo normy.

VyuÏití v˘‰e uveden˘ch nástrojÛ v rámci kraje je tfieba provádût s dokonalou znalostí prostfiedí, ekonomick˘ch
a sociálních podmínek. Je tfieba vyvarovat se situace, kdy striktní uplatnûní nástroje mÛÏe mít dopad na ekonomick˘
rozvoj v kraji nebo na sociální rovnováhu. Zvlá‰tû pak je tfieba zváÏit plné uplatnûní sankãních opatfiení, jejichÏ dÛ-
sledkem mÛÏe b˘t aÏ kolaps postihovaného subjektu nebo (v lep‰ím pfiípadû) jeho odchod z kraje.

Z obecného pohledu je jedním z nejv˘znamnûj‰ích ãinitelÛ mezi podpÛrn˘mi aktivitami environmentální v˘cho-
va a osvûta, jeÏ by mûla pfiispívat k pochopení legislativních nástrojÛ pro ochranu Ïivotního prostfiedí vefiejností a sou-
ãasnû vytváfiet urãité zpûtnovazební vztahy mezi vefiejností, státní správou a subjekty podílejícími se na zneãi‰Èování.
Pro oblast ochrany ovzdu‰í se jedná zejména o podporu v oblastech:

– úspor energie
– obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
– hromadné dopravy
– zavádûní technologií BAT ve v‰ech prÛmyslov˘ch oblastech (a obecnû i správné zemûdûlské praxe).
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Dobrovolné nástroje – environmentální dohody

Orgány kraje mají za povinnost zpracovat pro své území krajsk˘ program sniÏování emisí zneãi‰Èujících látek (§6
odst. 5 cit. zák.), a to v rozsahu podle pfiílohy ã. 2 k zákonu. Pfii vytváfiení krajského programu mohou orgány kraje vy-
uÏít podrobné znalosti emisní situace na jednotliv˘ch zdrojích, a to i v souvislostech, jeÏ z pohledu národního regist-
ru emisí a zdrojÛ (§13 zákona o ochranû ovzdu‰í) nejsou zfiejmé. Proto zákon umoÏÀuje orgánÛm kraje realizovat své
programy sniÏování emisí na základû dohod mezi orgány ochrany ovzdu‰í a provozovateli stacionárních zdrojÛ nebo
osobami jimi zfiízen˘mi o fie‰ení problémÛ souvisejících s místními nepfiízniv˘mi klimatick˘mi a rozptylov˘mi pod-
mínkami, pfiípadnû i s jin˘mi vlivy na imisní situaci (§6 odst. 4 cit. zák.).Tyto dohody (naz˘vané téÏ environmentální1)
mají svÛj základ v „Doporuãení Komise ã. 96/733/EC z 9. 12. 1996 t˘kající se dohod o Ïivotním prostfiedí provádûjí-
cích smûrnice Spoleãenství“, podle nûhoÏ dohody musí naplÀovat základní kritéria:

– musí mít formu smlouvy (tj. právního aktu)
– musí uvádût kvantifikované cíle
– musí b˘t zvefiejnûny v úfiedním vûstníku
– musí umoÏÀovat kontrolu
– musí b˘t otevfieny stranám, které si pfiejí plnit smluvní podmínky.

Environmentálními dohodami lze fie‰it pfiedev‰ím místní nebo oborové situace, kde uplatnûní legislativních ná-
strojÛ by mohlo narazit na spor (v právním v˘znamu odpor), tûÏko fie‰iteln˘ soudnû znaleck˘mi posouzeními. MÛÏe
to b˘t ale i pfiípad iniciativ vycházejících z nevládních organizací zamûfien˘ch na ochranu Ïivotního prostfiedí, jimÏ le-
gislativa umoÏÀuje vstup do projednávání závaÏn˘ch investiãních projektÛ nebo pfiístup k informacím, jejichÏ jedno-
stranná interpretace nemusí mít charakter objektivního posouzení stavu vûci. V tûchto pfiípadech mÛÏe subjekt zne-
ãi‰Èující Ïivotní prostfiedí pfiistoupit prostfiednictvím environmentální dohody na zpfiísnûní podmínek limitujících jeho
environmentální chování a zavedení urãit˘ch kontrol, jeÏ prokáÏí napfi. chod inkriminovaného provozu na úrovni
technologií BAT.

Je zajímavé, Ïe první environmentální dohoda byla uzavfiena v Japonsku, a to v r. 1964 mezi mûstem Jokohama
a spoleãností Electric Source Development Corporation. Za jednu z prvních environmentálních dohod v Evropû lze
pak pokládat dohodu mezi francouzsk˘m Ministerstvem Ïivotního prostfiedí a cementáfisk˘m prÛmyslem v roce 1971.
Je zajímavé, Ïe dohoda byla uzavfiena krátce po zfiízení a zahájení ãinnosti ministerstva.

Od roku 1990 se environmentální dohody roz‰ífiily v zemích OECD a pokr˘vají jak vztahy mezi privátním sub-
jektem a státní správou, tak i vztahy mezi privátními subjekty, pfiiãemÏ úãastníky b˘vají i nevládní organizace (ze-
jména pro oblast informací o stavu Ïivotního prostfiedí). Pro ilustraci lze uvést alespoÀ dva pfiíklady ze zahraniãí:

– Portugalsko, 1997: Environmentální protokol mezi Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, Ministerstvem prÛmys-
lu a Asociací prÛmyslu papíru a celulózy.

¤e‰en˘ problém: kvalita odpadní vody, emise do ovzdu‰í, odpady, spotfieba energie. (Napfi. pro ovzdu‰í byly stanove-
ny emisní limity pro jeden kotel pro tuhé zneãi‰Èující látky, sirovodík a oxid sifiiãit˘).

– ·védsko, 1999“ Dohoda mezi závodem Volvo a rafinérií British Petrolemu (BP).
– ¤e‰en˘ problém: U BP docházelo pfiechodem v˘roby na sirnatûj‰í benzin ke zv˘‰ené korozi karosérií aut na

nedalekém skladovém parkovi‰ti Volvo. ¤e‰ením bylo zastfie‰ení parkovi‰tû na náklady BP.

V âeské republice lze uvést následující pfiíklady environmentálních dohod:

– Dohoda âeského sdruÏení v˘robcÛ m˘dla, ãistících a pracích prostfiedkÛ s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí
o obsahu chemikálií.

1 Z hlediska právního je ãasto nesprávnû uÏíván termín „dobrovolné dohody“.
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– Dohoda âeského prÛmyslového sdruÏení pro obaly s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí o odpadech.

– Dohoda Moravsk˘ch chemick˘ch závodÛ s obãansk˘m sdruÏením VITA OKO o poskytování informací nad rá-
mec zákona.

– Dohoda Ostravsko-Karvinsk˘ch koksoven s magistrátem Ostravy o provozu koksáren a ãistotû ovzdu‰í.

Dobfie vypracovaná environmentální dohoda má charakteristické znaky:

– jednoznaãnost a srozumitelnost
– realizovatelnost
– zahrnutí dotãen˘ch zájmÛ (tûch, které dohoda ovlivní, i tûch, které mohou dohodu ovlivnit)
– respekt vÛãi existujícím podmínkám
– uspokojení stran: vûcnû, procesnû i osobnû.

V zemích Evropské unie jsou nejãastûji uzavírány environmentální dohody v oblastech:

– odpadové hospodáfiství
– zneãi‰Èování ovzdu‰í
– zneãi‰Èování vod
– klimatické zmûny
– ozonová vrstva.

Celkem bylo dosud2 uzavfieno v zemích Evropské unie 312 environmentálních dohod, nejvíce v Nizozemsku
(107), v Nûmecku (93) a v Rakousku (20).

Environmentální dohody jsou moderním a flexibilním nástrojem politiky Ïivotního prostfiedí, které mohou plnit
rÛzné funkce, aÈ jiÏ v rámci platn˘ch právních pfiedpisÛ, nebo nad jejich rámec. Dohody pomáhají orgánÛm kraje do-
sáhnout nûkter˘ch nápravn˘ch opatfiení v termínech krat‰ích, neÏ jak by bylo moÏné správním postupem, a privátním
subjektÛm získat dobrozdání environmentálnû se chovajícího podniku, coÏ je dÛleÏité jak ve vztahu k vefiejnosti, tak
i ve vztahu ke konkurenci.

Mezikrajová spolupráce

V oblasti mûfiení emisí tûÏk˘ch kovÛ lze mezikrajovou spolupráci spatfiovat v informacích o postupech aplikova-
n˘ch na jin˘ch zdrojích, zejména tam, kde se jedná o zdroje s podobnou technologií. V pfiípadû spalovacích procesÛ,
které jsou pro emise tûÏk˘ch kovÛ jedny z nejv˘znamnûj‰ích, jde zejména o energetické bloky âEZ, které lze srov-
návat s bloky v jin˘ch krajích. Lze doporuãit, aby orgány kraje sv˘m vlivem pfiispûly k realizaci projektÛ zaloÏen˘ch
na ustanovení bodu 2, odst. n7) v pfiíloze ã. 2 k zákonu ã. 86/2002 Sb., podle nûhoÏ jsou jedním z nástrojÛ programu
sniÏování emisí dohody orgánu kraje s provozovateli zdrojÛ; dohoda mÛÏe b˘t zamûfiena na mûfiení emisí tûÏk˘ch ko-
vÛ na energetick˘ch blocích s obdobnou technologií, a to napfi. se zámûrem vyhodnotit úãinnost odsifiovacího zafiíze-
ní pro sníÏení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a tûÏk˘ch kovÛ. Mûfiení by se mûla uskuteãnit podle zvlá‰È vypracova-
ného a dohodnutého programu a jedním z v˘stupÛ by mohlo b˘t zji‰tûní, ve kterém podílu odpadÛ z energetického
bloku je vût‰ina kovÛ zachycena a spolehlivû odstranûna (popílek, struska, odpadní vody, energosádrovec, kaly aj.).
Orgány krajÛ se mohou dohodnout na mûfieních, které provedou na své náklady provozovatelé zdrojÛ, pfiiãemÏ
interpretace v˘sledkÛ mÛÏe b˘t pfiedmûtem mezikrajové vûdecko technické spolupráce (uspofiádání semináfie nebo
workshopu na náklady krajÛ). Orgány kraje mohou v˘sledky takov˘chto speciálnû zamûfien˘ch mûfiení tûÏk˘ch kovÛ
v emisích uplatnit v rámci osvûtové práce, kdy vefiejnost zpravidla nemá pfiedstavu o opatfieních, která jsou na sníÏe-

2 Stav v r. 2002.
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ní emisí vynakládána, a podceÀuje emisní pfiíspûvky z mal˘ch zdrojÛ. Zajímavé mÛÏe b˘t napfi. porovnání emisí tûÏ-
k˘ch kovÛ (ale i jin˘ch látek, vãetnû tuh˘ch) ze zafiízení na spalování biomasy, která je u nás dominantní mezi obno-
viteln˘mi zdroji, ale spalovací zafiízení neb˘vá vybaveno odluãovací technologií, která je investiãnû nákladná.

Pro pfiípravu mûfiení emisí tûÏk˘ch kovÛ, pofiádaného napfi. v rámci mezikrajové spolupráce, by mûl koncept pro-
jektu zahrnovat rozvahu o volbû zdrojÛ, o místû mûfiení, o metodice a pouÏité instrumentaci (k zaji‰tûní jednotného
postupu na rÛzn˘ch zdrojích), o zaji‰tûní izokinetického odbûru vzorku, zpÛsobu provedení vlastního analytického
stanovení kovÛ (za pouÏití referenãních materiálÛ) a zpÛsobu vyhodnocení v˘sledkÛ.

Pro aktivní pfieshraniãní spolupráci lze doporuãit sledování aktivit Ministerstva Ïivotního prostfiedí v rámci me-
zinárodní spolupráce (vãetnû plnûní mezinárodních závazkÛ) a úãast odborníkÛ krajské správy na pofiádan˘ch semi-
náfiích nebo konferencích. V rámci celostátní konference Ovzdu‰í, pofiádané kaÏdé dva roky3, je moÏné nejen pre-
zentovat v˘sledky programu sniÏování emisí v kraji, ale téÏ je konfrontovat s v˘sledky obdobn˘ch zahraniãních
institucí. Je moÏné tak navázat spolupráci i se vzdálenûj‰ími regiony, které mají obdobnou prÛmyslovou (napfi. ener-
getickou) strukturu a emisní situaci.

3 Poslední konference se konala v kvûtnu 2003 v Brnû, pfií‰tí se bude konat r. 2005.
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P¤ÍLOHA  D

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE DODRÎENÍ EMISNÍCH STROPÒ

ZVLÁ·Tù VELKÉ A VELKÉ ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ

I.  Základní charakteristika zdrojÛ zneãi‰Èování

1. ZA¤ÍZENÍ (ZDROJE) PODLÉHAJÍCÍ REÎIMU IPPC

1.1. Specifikace zafiízení podléhající reÏimu IPPC
Dle § 2 písm.a) zákona ã.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o integrovaném registru

zneãi‰Èování a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované prevenci), se zafiízením rozumí technická jednotka
a technologická jednotka uvedená v pfiíloze ã. 1 k tomuto zákonu nebo soubor souvisejících technick˘ch a technolo-
gick˘ch jednotek nacházejících se v jednom provozu, jestliÏe alespoÀ jedna tato jednotka je uvedena v pfiíloze ã. 1
k tomuto zákonu a nejde-li o jednotky pouÏívané k v˘zkumu, v˘voji a zkou‰ení nov˘ch v˘robkÛ a procesÛ; za zafiíze-
ní se povaÏují i dal‰í technické jednotky a technologické jednotky nebo jejich soubor neuvedené v pfiíloze ã. 1 k to-
muto zákonu, jestliÏe provozovatel zafiízení pro nû poÏádá o vydání integrovaného povolení.

1.2. Základní povinnosti provozovatele zafiízení
Dle odstavce 1 § 16 zákona ã. 76/2002 Sb. je provozovatel zafiízení povinen:

a) provozovat zafiízení v souladu s integrovan˘m povolením vydan˘m podle tohoto zákona,
b) ohlásit úfiadu plánovanou zmûnu zafiízení,
c) spolupracovat s pfiíslu‰n˘mi správními úfiady pfii kontrole dodrÏování podmínek integrovaného povolení,
d) neprodlenû hlásit úfiadu v‰echny mimofiádné situace, havárie zafiízení a havarijní úniky zneãi‰Èujících látek ze za-

fiízení do Ïivotního prostfiedí,
e) vést evidenci údajÛ o plnûní závazn˘ch podmínek provozu integrovaného povolení, a to zpÛsobem a formou sta-

novenou provádûcím právním pfiedpisem.

Dle odstavce 2 § 16 zákona ã. 76/2002 Sb. provozovatel zafiízení nesmí bez platného integrovaného povolení zafií-
zení provozovat.

Dle § 42 zákona ã. 76/2002 Sb. provozovatel zafiízení, pro které podal Ïádost o stavební povolení do 30. fiíjna 1999
a které uvedl do provozu do 30. fiíjna 2000, pokud má v úmyslu provozovat toto zafiízení po 30.fiíjnu 2007, je povinen
mít integrované povolení k tomuto datu.

Dle § 43 zákona ã. 76/2002 Sb. provozovatel zafiízení, které:

a) uvedl do provozu do dne nabytí úãinnosti tohoto zákona a jestliÏe se zároveÀ nejedná o zafiízení uvedené v § 42,
b) neuvedl do provozu do dne nabytí úãinnosti tohoto zákona, pro které v‰ak bylo vydáno stavební povolení podle

zvlá‰tního právního pfiedpisu,

podá do 3 mûsícÛ ode dne nabytí úãinnosti tohoto zákona úfiadu Ïádost o vydání integrovaného povolení.

1.3. Seznam zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í podléhající reÏimu IPPC
Údaje obsaÏené v tabulce 1. vycházejí z databáze IPPC âeského ekologického ústavu, která obsahuje ve‰keré

zdroje podléhající reÏimu IPPC na území âeské republiky.
Tabulka ã. 1. obsahuje ve‰keré zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í umístûn˘ch na území Pardubického kraje, vãetnû katego-
rizace zafiízení v souladu s ustanovením pfiílohy ã. 1 k zákonu ã. 76/2002 Sb.
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Tabulka ã. 1 – Seznam zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í podléhající reÏimu IPPC
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Poznámka: Dle databáze IPPC âeského ekologického ústavu REZZO 1 je spoleãnost BARTO≈ textilní závody a.s. ze
sídlem v Náchodû zafiazena mezi zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování podléhající reÏimu IPPC z dÛvodu provozování
spalovacího zafiízení o jmenovitém pfiíkonu vût‰ím neÏ 50 MW (bod. 1.1. pfiílohy ã. 1 zákona ã. 76/2002 Sb.). Z databá-
ze REZZO 1 a z provozní evidence zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í za rok 2002 je v‰ak zfiejmé, Ïe spoleãnost BARTO≈
textilní závody a.s. provozuje pouze tfii spalovací zdroje o celkovém tepelném v˘konu 8,1 MW, ve kter˘ch je spalován
zemní plyn. Aby bylo docíleno vût‰ího jmenovitého tepelného pfiíkonu neÏ 50 MW, musely by b˘t zdroje provozovány
z cca 15 % úãinnosti, coÏ je velmi nepravdûpodobné.

2. ZVLÁ·Tù VELKÉ A VELKÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ

2.1. Kategorizace a zafiazování zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

2.1.1. ZÁKON â. 86/2002 SB.
Kategorizaci a zafiazování zdrojÛ zafiazování zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í fie‰í § 4 zákona ã. 86/2002 Sb., zákon

o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ovzdu‰í), kde je mimo jiné uvedeno:

(odst.3) Stacionární zdroj zneãi‰Èování ovzdu‰í (dále jen „stacionární zdroj“) je zafiízení spalovacího nebo jiného
technologického procesu, které zneãi‰Èuje nebo mÛÏe zneãi‰Èovat ovzdu‰í, dále ‰achta, lom a jiná plocha s moÏností
zapafiení, hofiení nebo úletu zneãi‰Èujících látek, jakoÏ i plocha, na které jsou provádûny práce nebo ãinnosti, které
zpÛsobují nebo mohou zpÛsobovat zneãi‰Èování ovzdu‰í, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktÛ, odpadÛ a dal-
‰í obdobné zafiízení nebo ãinnost.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 808

(odst.4) Stacionární zdroje se dûlí:

a) podle míry nebo vlivu na kvalitu ovzdu‰í na kategorie
1. zvlá‰tû velké
2. velké
3. stfiední a
4. malé,

b) podle technického a technologického uspofiádání na
1. zafiízení spalovacích technologick˘ch procesÛ, ve kter˘ch se oxidují paliva za úãelem vyuÏití uvolnûného tepla

(dále jen „spalovací zdroje“),
2. spalovny odpadÛ a zafiízení schválená pro spoluspalování odpadu a
3. ostatní stacionární zdroje (dále jen „ostatní“)

(odst.5) Spalovací zdroje se zafiazují podle tepelného pfiíkonu nebo v˘konu do tûchto kategorií:

a) zvlá‰tû velké spalovací zdroje, kter˘mi jsou zdroje zneãi‰Èování o jmenovitém tepelném pfiíkonu 50 MW a vy‰‰ím
bez pfiihlédnutí ke jmenovitému tepelnému v˘konu,

b) velké spalovací zdroje, kter˘mi jsou zdroje zneãi‰Èování o jmenovitém tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 5 MW do 50
MW nespadající pod písmeno a),

c) stfiední spalovací zdroje, kter˘mi jsou zdroje zneãi‰Èování o jmenovitém tepelném v˘konu od 0,2 MW do 5 MW
vãetnû,

d) malé spalovací zdroje, kter˘mi jsou zdroje zneãi‰Èování o jmenovitém tepelném v˘konu niÏ‰ím neÏ 0,2 MW.

2.1.2. OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

Emisní limity a dal‰í podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, vãetnû katego-
rizace, jsou stanoveny v následujících provádûcích právních pfiedpisech:
1. Nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb., kter˘m se stanoví emisní limity a dal‰í podmínky provozování ostatních stacio-

nárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
2. Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a dal‰í podmínky pro-

vozování ostatních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í emitujících tûkavé organické látky z procesÛ apli-
kujících organická rozpou‰tûdla a ze skladování a distribuce benzinu.

2.2. Zdroje REZZO 1
Zdroj: âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav – databáze REZZO 1 za rok 2001.

Databáze REZZO 1 (REgistr ZdrojÛ Zneãi‰Èování Ovzdu‰í), kterou spravuje âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav,
obsahuje zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í spadající do kategorií zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èo-
vání ovzdu‰í.

K 31.12.2001 bylo v databázi REZZO 1 celkem 129 velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které byly provozovány
na území Královéhradeckého kraje. V databázi REZZO 1 za rok 2001 není uvedeno 29 zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
které byly zafiazeny do kategorie zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování v souvislosti s nabytím úãinnosti zákonÛ
ã. 76/2002 Sb. a ã. 86/2002 Sb.
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Tabulka ã. 2 – Seznam velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
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3. ZVLÁ·Tù VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE – STAV 31.12.2002

3.1. Plán sniÏování emisí
Dle odst. 7. § 54 zákona ã. 86/2002 Sb. jsou provozovatelé zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ, na které bylo vydá-

no stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (napfiíklad povolení ke zmûnû stavby
u zdroje) 1.ãervence 1987, plnit emisní limity a dal‰í podmínky platné u zdroje pfied dnem úãinnosti tohoto zákona.
Provozovatele jsou povinni do 30. ãervna 2004 pfiedloÏit plán sniÏování emisí u stacionárního zdroje s cílem splnit
emisní strop a dal‰í úkoly vypl˘vající z národního programu sniÏování emisí pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje pokud
závaznû nevyhlásí plán útlumu provozování spalovacího zdroje formou písemného závazku statutárního zástupce
provozovatele pfiedaného ministerstvu nejpozdûji do 30. ãervna 2004. Emisní strop bude pro zdroje stanoven na zá-
kladû skuteãn˘ch roãních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku za 5 let provozování zdro-
je do roku 2000 vãetnû, a to pfiepoãtem ze skuteãnû dosahovan˘ch hodnot koncentrací jmenovan˘ch zneãi‰Èujících lá-
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tek v odpadním plynu na hodnoty emisních limitÛ stanovené provádûcím právním pfiedpisem zdrojÛm podle § 54
odst. 8 od 1.ledna 2003.

Dle odst.8 § 54 zákona ã. 86/2002 Sb. provozovatelé zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ, na které bylo vydáno sta-
vební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (napfiíklad povolení ke zmûnû stavby u zdro-
je s v˘jimkou v˘stavby odsifiovacího zafiízení zaji‰Èujícího stupeÀ odsífiení stanoven˘ provádûcím právním pfiedpisem)
od 1. ãervence 1987 do 31. prosince 2002, jsou povinni plnit emisní limity a dal‰í podmínky pro tyto zdroje stanovené
v provádûcím právním pfiedpisu nejpozdûji od 1. ledna 2003. Do uvedeného data plní provozovatel emisní limity plat-
né u spalovacího zdroje pfied úãinností tohoto zákona. To platí i pro nové ãásti zdroje o jmenovitém tepelném pfiíko-
nu 50 MW a více, na které bylo vydáno stavební povolení a které byly uvedeny do provozu v období od 1. ãervence
1987 do 31.12. prosince 2002 u spalovacích zdrojÛ uveden˘ch v odstavci 7, kter˘m budou emisní limity stanoveny ja-
ko hodnoty odpovídající celkovému jmenovitému pfiíkonu zdroje.

3.2. Seznam zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ

Tabulka ã. 3 – Seznam zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ provozovan˘ch k 31.12.2002

3.3. Emisní stropy
Emisní stropy pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje uvedené v Tabulce ã. 2. budou stanoveny národním programem

sniÏování emisí nebo provádûcím právním pfiedpisem, které jsou v souãasné dobû ve stádiu zpracování.

4. ZVLÁ·Tù VELKÉ ZEMùDùLSKÉ ZDROJE

Dle Pfiílohy ã. 2. k nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb. spadají do kategorie zvlá‰tû velk˘ch zemûdûlsk˘ch zdrojÛ zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í následující zdroje:

• zafiízení pro intenzivní chov drÛbeÏe s projektovanou kapacitou ustájení od 40 000 kusÛ,
• zafiízení pro chov prasat na poráÏku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení od 2 000 kusÛ nebo 750 prasnic,
• zafiízení intenzivního chovu skotu s projektovanou kapacitou ustájení od 1 000 ks.

Seznam zvlá‰tû velk˘ch zemûdûlsk˘ch zdrojÛ je uveden v tabulce ã. 1.
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5. V¯ZNAMNÉ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE

Tabulka ã. 4 – Seznam v˘znamn˘ch velk˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

Tabulka ã. 4 je pofiízena za úãelem zdÛraznûní dominantního vlivu zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ na území
Královéhradeckého kraje na instalovan˘ tepeln˘ v˘kon a to zejména zdroji provozovan˘mi spoleãnosti âEZ, a.s.

Zdrojem pro vytvofiení tabulky ã. 4 byla databáze REZZO 1 za rok 2001.
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II.  Oslovení zdrojÛ zneãi‰Èování

1. DÒVOD OSLOVENÍ ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

Jedinou dostupnou databází o zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í umístûn˘ch na území Krá-
lovéhradeckého kraje je databáze REZZO 1, které v‰ak neposkytuje aktuální údaje o jednotliv˘ch zdrojích (údaje za
rok 2001 byly zpfiístupnûny na poãátku kvûtna roku 2003) a nelze z ní jednoznaãnû usoudit jak˘m smûrem se bude
v budoucnosti konkrétní zdroj vyvíjet, proto byly osloveny zdroje uvedené v Tabulce ã. 5 za úãelem zji‰tûní a ovûfiení
níÏe uveden˘ch faktÛ:

• skuteãn˘ch provozních podmínek zdroje zneãi‰Èování
• technického vybavení zdroje zneãi‰Èování
• zpÛsobilosti dodrÏování emisních limitÛ stanovené pro stávající zdroje zneãi‰Èování
• moÏností dodrÏování emisních limitÛ stanoven˘ch pro nové zdroje zneãi‰Èování
• uvaÏovaného v˘hledu provozu zdroje zneãi‰Èování do roku 2010
• uvaÏované realizace opatfiení k docílení sníÏení emisí ‰kodlivin.

2. V¯BùR OSLOVEN¯CH ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

V˘bûr zdrojÛ, které byly písemnû osloveny, byl zaloÏen na následujícím principu:
• jedná se o zvlá‰tû velk˘ zdroj zneãi‰Èování
• zdroj byl mezi nejv˘znamnûj‰ími stacionárními zdroji z REZZO 1 za rok 2000
• zdroj mÛÏe sv˘mi emisemi ovlivnit hodnoty emisí zneãi‰Èujících látek, pro které jsou stanoveny emisní stropy.

3. SEZNAM OSLOVEN¯CH ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ

Tabulka ã. 5 – Seznam osloven˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Zdroje bez IâZ nejsou v databázi REZZO 1 za rok 2001.
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4. VYHODNOCENÍ „DOTAZNÍKOVÉ AKCE“

Z celkového poãtu 98 osloven˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í jich reagovalo celkem 28 tj. cca 29 %.
Z vyhodnocení údajÛ obsaÏen˘ch v obdrÏen˘ch dotaznících vypl˘vá, Ïe:

• u vût‰iny zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í byly realizovány programy ke sniÏování emisí ‰kodlivin do 31.12.1998, aby
byl dodrÏen termín stanoven˘ zákonem o ovzdu‰í ã. 309/1991 Sb., v platném znûní,

• provozovatelé zvlá‰tû velk˘ch spalovacích stacionárních zdrojÛ doposud nemají zpracován závazn˘ plán sníÏení
emisí, protoÏe jim nejsou známy emisní stropy,

• u vût‰iny zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í provozovatel pfiedpokládají v˘robu do konce roku 2010 na úrovni roku
2001 resp. 2002,

• provozovatelé vût‰iny zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nepfiedpokládají realizaci v˘stavby nov˘ch zafiízení ke sníÏení
emisí zneãi‰Èujících látek,

• provozovatelé vût‰iny zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nepfiedpokládají zásadní zmûnu surovinové základny nebo
technologie, která by zpÛsobila nárÛst emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í v takovém mnoÏství, aby bylo ohro-
Ïeno dodrÏování hodnot emisních stropÛ uveden˘ch v kapitole III.

Poznámka: Reakce nûkter˘ch podnikÛ do‰ly zpracovateli po uzávûrce termínu, napfi. fa Harpen âR, s.r.o.,Teplárna Ná-
chod (kap. B.1.14.7. závûreãné zprávy PSE).
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III.  Emisní stropy

Dle pfiílohy ã. 2. k nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb., kter˘m se stanoví závazné emisní stropy pro nûkteré látky zne-
ãi‰Èující ovzdu‰í a zpÛsob pfiípravy a provádûní emisních inventur a emisních projekcí, jsou pro Královéhradeck˘ kraj
doporuãeny následující hodnoty emisních stropÛ v roce 2010:

Tabulka ã. 6 – Hodnoty emisních stropÛ v roce 2010
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IV. Technická a technologická opatfiení

1. ÚDAJE O VYBRAN¯CH ZDROJÍCH ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

1.1. V‰eobecné údaje
Na „TOP listu“ v˘znamn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í Královéhradeckého kraje, kter˘ byl zpracován v rámci

I. etapy na základû emisní inventury roku 2000, jsou u emisí oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch lá-
tek uvedeny v˘hradnû následující zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í:

• âEZ a.s. OJ EPO – provoz Elektrárny Pofiíãí (SO2, NOX, VOC)
• Harpen âR s.r.o. – provoz teplárna Náchod (SO2, NOX, VOC) *

• âEZ a.s. OJ EPO – provoz Teplárna DvÛr Králové (SO2, NOX, VOC)
• Cukrovary TTD a.s. âeské Mezifiíãí (SO2, NOX, VOC)
• VEBA a.s. Broumov závod Olivûtín (SO2, NOX, VOC)
• TEVEX a.s. âernoÏice nad Labem (SO2, NOX)
• STAVOSTROJ, a.s. Nové Mûsto nad Metují (SO2)
• ESAB Vamberk s.r.o. (SO2, NOX)
• SAINT – GOBAIN ORSIL s.r.o. âastalovice (SO2, NOX)
• âKD MOTORY a.s. Hradec Králové (SO2, NOX, VOC) a BEZ MOTORY a.s. Hradec Králové **
• Tepelné hospodáfiství Rychnov nad KnûÏnou (NOX)
• ·KODA AUTO a.s. – závod Vrchlabí (VOC)
• ·KODA AUTO a.s. – závod Kvasiny (VOC)
• RUBENA a.s. Hradec Králové – provoz Náchod (VOC)
• KDR – KovodruÏstvo Rychnov nad KnûÏnou (VOC)

Poznámka:
* V roce 2000 byla provozovatelem Teplárny Náchod spoleãnost âEZ, a.s.
** Od 1.3.2003 do‰lo k rozdûlení b˘valé spoleãnosti âKD MOTORY, a.s. na dva samostatné subjekty:
• âKD MOTORY, a.s. – provozovatel kotelny
• BEZ MOTORY, a.s. – provozovatel technologie

1.2. âEZ a.s. OJ EPO – provoz Elektrárny Pofiíãí

Tab. 7 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í âEZ a.s. OJ EPO – Elektrárny Pofiíãí
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1.3. Harpen âR s.r.o.

Tab. 8 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í Harpen âR s.r.o. – Teplárna Náchod

1.4. âEZ a.s. OJ EPO – provoz Teplárna DvÛr Králové

Tab. 9 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í âEZ a.s. OJ EPO – Teplárna DvÛr Králové

1.5. Cukrovary TTD, a.s.
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1.6. VEBA, textilní závody, a.s. – závod Broumov Olivûtín

Tab. 11 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í VEBA, textilní závody, a.s. – závod Broumov

1.7. HELIOR CZ, a.s. –TEVEX âerno‰ice nad Labem

Tab. 12 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í HELIOR CZ, a.s. – TEVEX âerno‰ice nad Labem

1.8. STAVOSTROJ , a.s. Nové Mûsto nad metují

Tab. 13 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í STAVOSTROJ,a.s. – kotelna
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1.9. ESAB VAMBERK , s.r.o.

Tab. 14 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í ESAB VAMBERK s.r.o. – kotelna

1.10. SAINT – GOBIAN ORSIL s.r.o. âastalovice

Tab. 15 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í SAINT – GOBIAN ORSIL, s.r.o. – kotelna

Tab. 16 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í SAINT – GOBIAN ORSIL, s.r.o. – technologie

1.11. âKD MOTORY a.s. Hradec Králové
Od 1.3.2003 do‰lo k rozdûlení spoleãnosti na dva samostatné subjekty:

• âKD MOTORY, a.s. – provozovatel kotelny
• BEZ MOTORY, a.s. – provozovatel technologie

Tab. 17 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í âKD MOTORY a.s. – kotelna



Strana 823 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Tab. 18 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í BEZ MOTORY a.s. – technologie

1.12. Tepelné hospodáfiství Rychnov nad KnûÏnou

Tab. 19 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í spoleãnosti Tepelné hospodáfiství Rychnov n.K.

1.13. ·KODA AUTO a.s. – závod Vrchlabí

Tab. 20 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í ·KODA AUTO a.s. – závod Vrchlabí

1.14. ·KODA AUTO a.s. – závod Kvasiny

Tab. 21 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í ·KODA AUTO a.s. – závod Kvasiny
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1.15. RUBENA a.s. Hradec Králové – provoz Náchod

Tab. 22 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í RUBENA a.s. – provoz Náchod

1.16. KovodruÏstvo Rychnov nad KnûÏnou

Tab. 23 – Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í KovodruÏstva Rychnov nad KnûÏnou

2. EMISE OXIDU SI¤IâITÉHO

2.1. Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování
V rámci I. etapy prací bylo, na základû emisí v roce 2000, urãeno deset následujících nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ

emisí oxidu sifiiãitého na území Královéhradeckého kraje. Jedná se o následující zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰-
Èování:

Tabulka ã. 24 – Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ emisí SO2 v roce 2000



Strana 825 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

2.2. Návrh technick˘ch a organizaãních opatfiení

2.2.1. âEZ, A.S. OJ EPO – PROVOZ ELEKTRÁRNA PO¤ÍâÍ

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 7.
Pro kotle s granulaãním topeni‰tûm o tepelném v˘konu 50 aÏ 300 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidu sifiiãitého ve v˘‰i 1 700 mg.m–3. DodrÏování sta-
noveného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním ãerného uhlí s nízk˘m obsahem síry.

Pro kotle s fluidním topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 50 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona
ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidu sifiiãitého ve v˘‰i 500 mg.m–3. DodrÏování stano-
veného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním ãerného uhlí a pfiidáváním vápence do fluidního loÏe.

Vzhledem k tomu, Ïe v Pfiíloze ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb. je stanovena, pro zdroje spalující tuhá paliva
s instalovan˘m tepeln˘m pfiíkonem 500 MW a vût‰ím, hodnota emisního limitu oxidu sifiiãitého 400 mg.m–3, lze oãe-
kávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidu sifiiãitého pro âEZ, a.s. OJ EPO – provoz Elektrárny Pofiíãí bude na úrovni
cca 1 350 t.

Pfii stanovení emisního stropu ve v˘‰i cca 1 350 tun, lze od roku 2008 pfiedpokládat sníÏení emisí oxidu sifiiãitého
o cca 350 tun roãnû, vztaÏeno k emisím roku 2000.

Kategorizace opatfiení: normativní

2.2.2. HARPEN âR S.R.O. – PROVOZ TEPLÁRNA NÁCHOD

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 8.
Pro kotel s granulaãním topeni‰tûm s tepeln˘m v˘konem od 5 do 50 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidu sifiiãitého ve v˘‰i 2 500 mg.m–3. DodrÏování sta-
noveného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním hnûdého uhlí s nízk˘m obsahem síry.

Pro kotle spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997
Sb. emisní limit pro oxid sifiiãit˘ ve v˘‰i 35 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabezpeãeno obsahem
síry v palivu. Pro spalující zafiízení spalující plynná paliva (o tepelném v˘konu 0,2 MW a vût‰í, ale s jmenovit˘m te-
peln˘m pfiíkonem men‰ím neÏ 50 MW) zÛstává, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stejná hodnota emis-
ního limitu oxidu sifiiãitého.

Pro kotle spalující kapalná paliva o tepelném v˘konu od 5 do 300 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona
ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit pro oxid sifiiãit˘ ve v˘‰i 1 700 mg.m–3. DodrÏování sta-
noveného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním tzv. ménû sirného kapalného paliva. Pro zdroje spalující ka-
palná paliva s tepeln˘m v˘konem od 5 do 50 MW zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stejná hod-
nota emisního limitu oxidu sifiiãitého.

Lze oãekávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidu sifiiãitého pro spoleãnost Harpen âR s.r.o. – provoz Teplárna Ná-
chod bude stanovena na úrovni cca 850 tun, coÏ se odrazí od roku 2008 ve sníÏení emisí oxidu sifiiãitého, vztaÏeno
k emisím roku 2000, o cca 250 tun.

Kategorizace opatfiení: normativní

2.2.3. âEZ, A.S. OJ EPO – PROVOZ TEPLÁRNA DVÒR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 9.
Pro kotle s granulaãním a ro‰tov˘m topeni‰tûm byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vy-

hlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit ve v˘‰i 1 700 mg.m–3 (pro kotle s tepeln˘m pfiíkonem od 50 do 300 MW) resp.
2 500 mg.m–3 (pro kotle o tepelném v˘konu od 5 do 50 MW). DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabezpe-
ãeno spalováním hnûdého uhlí s nízk˘m obsahem síry. Pro zdroje spalující tuhá paliva s instalovan˘m tepeln˘m pfií-
konem 108 MW je, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stanovena hodnota emisního limitu oxidu sifiiãité-
ho ve v˘‰i 1 968 mg.m–3. Nov˘ emisní limit pro oxid sifiiãit˘ je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud.

Pro kotle spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997
Sb. emisní limit ve v˘‰i 35 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabezpeãeno obsahem síry v palivu.
Pro zdroje spalující plynná paliva zÛstává, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stejná hodnota emisního li-
mitu oxidu sifiiãitého.
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Pro kotle spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997
Sb. emisní limit pro oxid sifiiãit˘ ve v˘‰i 35 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabezpeãeno obsahem
síry v palivu. Pro zdroje spalující plynná paliva zÛstává, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stejná hodno-
ta emisního limitu oxidu sifiiãitého.

Pro kotle spalující kapalná paliva o tepelném v˘konu od 5 do 300 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona
ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit pro oxid sifiiãit˘ ve v˘‰i 1 700 mg.m–3. DodrÏování sta-
noveného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním tzv. ménû sirného kapalného paliva. Pro zdroje spalující ka-
palná paliva s tepeln˘m v˘konem od 5 do 50 MW zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stejná hod-
nota emisního limitu oxidu sifiiãitého.

Pfii stanovení emisního stropu oxidu sifiiãitého postupem uveden˘m v § 54 zákona ã. 86/2002 Sb., lze na základû
v˘‰e emisí v letech 1996 – 2000 oãekávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidu sifiiãitého pro âEZ, a.s. OJ EPO – provoz
Teplárna DvÛr Králové bude stanovena na úrovni cca 900 tun tzn. Ïe stanovení emisního stropu v uvedené v˘‰i se ne-
odrazí ve sníÏení emisí oxidu sifiiãitého od roku 2008, oproti emisím oxidu sifiiãitého v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

2.2.4. CUKROVARY TDD, A.S. âESKÉ MEZI¤ÍâÍ

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 10.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu od 5 do 50 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb.,

stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit ve v˘‰i 2 500 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je za-
bezpeãeno spalováním hnûdého uhlí s nízk˘m obsahem síry. Pro zdroje spalující tuhá paliva s instalovan˘m tepeln˘m
pfiíkonem 108 MW je, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stanovena hodnota emisního limitu oxidu sifii-
ãitého ve v˘‰i 1 968 mg.m–3. Nov˘ emisní limit pro oxid sifiiãit˘ je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud.

Pfii stanovení emisního stropu oxidu sifiiãitého postupem uveden˘m v § 54 zákona ã. 86/2002 Sb., lze na základû
v˘‰e emisí v letech 1996 – 2000 oãekávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidu sifiiãitého pro spoleãnost Cukrovary
TDD, a.s. bude stanovena na úrovni cca 230 tun tzn. Ïe stanovení emisního stropu v uvedené v˘‰i se odrazí ve sníÏení
emisí oxidu sifiiãitého od roku 2008 o cca 20 tun, oproti emisím oxidu sifiiãitého v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: normativní

2.2.5. VEBA TEXTILNÍ ZÁVODY, A.S. – ZÁVOD OLIVùTÍN

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 11. Z tabulky je zfiej-
mé, Ïe do‰lo ke zmûnû palivové základy z hnûdého uhlí na zemní plyn, která byla provedena v rámci rekonstrukce ko-
telny realizované v roce 2001.

Zmûna palivové základny se odrazí ve sníÏení roãních emisí oxidu sifiiãitého o 200 tun roãnû, vztaÏeno k emisím
oxidu sifiiãitého v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: organizaãní

2.2.6. HELIOR CZ, A.S. – TEVEX âERNOÎICE NAD LABEM

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 12.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu od 5 do 50 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb.,

stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit ve v˘‰i 2 500 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabez-
peãeno spalováním hnûdého uhlí s nízk˘m obsahem síry. Pro zdroje spalující tuhá paliva s instalovan˘m tepeln˘m v˘ko-
nem 5 – 50 MW zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní limit oxidu sifiiãitého na stejné úrovni.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

2.2.7. STAVOSTROJ, A.S.
Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 13.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu od 5 do 50 MW spalující pevná paliva byl, pfied nabytím úãin-

nosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb., emisní limit ve v˘‰i 2 500 mg.m–3. DodrÏování stano-
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veného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním hnûdého uhlí s nízk˘m obsahem síry. Pro zdroje spalující tuhá pa-
liva s instalovan˘m tepeln˘m v˘konem 5 – 50 MW zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní li-
mit oxidu sifiiãitého na stejné úrovni.

Pro kotle spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997
Sb. emisní limit ve v˘‰i 35 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabezpeãeno obsahem síry v palivu.
Pro zdroje spalující plynná paliva zÛstává, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu
oxidu sifiiãitého na stejné úrovni.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

2.2.8. ESAB, S.R.O.
Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 14.
Pro kotle s ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu od 5 do 50 MW spalující pevná paliva byl, pfied nabytím

úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit ve v˘‰i 2 500 mg.m–3. DodrÏování sta-
noveného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním hnûdého uhlí s nízk˘m obsahem síry. Pro zdroje spalující tuhá
paliva s instalovan˘m tepeln˘m v˘konem 5 – 50 MW zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní
limit oxidu sifiiãitého na stejné úrovni.

Pro kotle spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997
Sb. emisní limit ve v˘‰i 35 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabezpeãeno obsahem síry v palivu.
Pro zdroje spalující plynná paliva zÛstává, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu
oxidu sifiiãitého na stejné úrovni.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

2.2.9. SAINT – GOBAIN ORSIL, S.R.O.
Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, spalovací a ostatní stacionární zdroje, jsou uvedeny v tabulkách ã. 15 a ã. 16.
Pro kotle spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997

Sb. emisní limit pro oxid sifiiãit˘ ve v˘‰i 35 mg.m–3. DodrÏování stanoveného emisního limitu je zabezpeãeno obsahem
síry v palivu. Pro zdroje spalující plynná paliva zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stejná hodno-
ta emisního limitu oxidu sifiiãitého.

Pro tavení surovin v kupolních pecích za úãelem v˘roby minerálních vláken není pro emise oxidu sifiiãitého sta-
noven emisní limit (Pfiíloha ã. 1. k nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb.).

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

2.2.10. âKD MOTORY A.S.
Od 1.3.2003 do‰lo k rozdûlení spoleãnosti na dva samostatné subjekty:

• âKD MOTORY, a.s. – provozovatel kotelny
• BEZ MOTORY, a.s. – provozovatel technologie

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, spalovací a ostatní stacionární zdroje, jsou uvedeny v tabulkách ã. 17 a ã. 18.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu od 5 do 50 MW spalující pevná paliva byl, pfied nabytím úãin-

nosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit ve v˘‰i 2 500 mg.m–3. DodrÏování stano-
veného emisního limitu je zabezpeãeno spalováním hnûdého uhlí s nízk˘m obsahem síry. Pro zdroje spalující tuhá pa-
liva s instalovan˘m tepeln˘m v˘konem 5 – 50 MW zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní
limit oxidu sifiiãitého na stejné úrovni.

Pro v˘robu ‰edé litiny v kupolních pecích není pro emise oxidu sifiiãitého stanoven emisní limit. (Pfiíloha ã. 1. k na-
fiízení vlády ã. 353/2002 Sb.).

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení
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2.2.11. DAL·Í STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

Dle podkladÛ, které jsou k dispozici (v˘stup dotazníkové akce):

• UvaÏuje spoleãnost Piana T̆ ni‰tû a.s. realizovat do konce roku 2010 plynofikaci kotle K2 o tepelném v˘konu
8,8 MW, ve kterém je doposud spalován tûÏk˘ topn˘ olej. Realizace akce se odrazí ve sníÏení emisí oxidÛ sifiiãité-
ho o 12 tun roãnû.
Kategorizace opatfiení: organizaãní

• Spoleãnost VEBA, textilní závody a.s. odstaví v roce 2003 z provozu uhelnou kotelnu v závodû Mezimûstí. Reali-
zace akce se odrazí ve sníÏení emisí oxidÛ sifiiãitého o 8 tun roãnû.
Kategorizace opatfiení: organizaãní

• Îádn˘ dal‰í provozovatel zvlá‰tû velkého a velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í neuvaÏuje o realizací opatfiení do
roku 2010, které by se odrazilo ve sníÏení emisí oxidÛ sifiiãitého z jejich zdroje pod úroveÀ roku 2000.

3. EMISE OXIDÒ DUSÍKU

3.1. Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování
V rámci I. etapy prací bylo, na základû emisí v roce 2000, urãeno deset následujících nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ

emisí oxidÛ dusíku na území Královehradeckého Kraje. Jedná se o následující zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èo-
vání:

Tabulka ã. 25 – Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ emisí NOX v roce 2000

3.2. Návrh technick˘ch a organizaãních opatfiení

3.2.1. âEZ, A.S. OJ EPO – PROVOZ ELEKTRÁRNA PO¤ÍâÍ

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 7.
Pro kotle s granulaãním topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW byl , pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3.
Pro kotle s fluidním topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím jak 5 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 500 mg.m–3.



Strana 829 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

V Pfiíloze ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb. je stanovena, pro zdroje spalující tuhá paliva s instalovan˘m tepel-
n˘m pfiíkonem 500 MW a vût‰ím, hodnota emisního limitu oxidÛ dusíku 500 mg.m–3, dle v˘sledkÛ kontinuálního mû-
fiení emisí je reálné tuto hodnotu emisního limitu dodrÏet.

Pfii stanovení emisního stropu oxidÛ dusíku postupem uveden˘m v § 54 zákona ã. 86/2002 Sb., lze na základû v˘-
‰e emisí v letech 1996 – 2000 oãekávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidÛ dusíku pro âEZ, a.s. OJ EPO – provoz
Elektrárny Pofiíãí bude stanovena na úrovni cca 1 700 tun tzn. Ïe stanovení emisního stropu v uvedené v˘‰i se neod-
razí ve sníÏení emisí oxidÛ dusíku od roku 2008, oproti emisím oxidu sifiiãitého v roce 2000.

3.2.2. âEZ, A.S. OJ EPO – PROVOZ TEPLÁRNA DVÒR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 9.
Pro kotle s granulaãním a ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW byl, pfied nabytím úãin-

nosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3.
Pro kotle o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 200 mg.m–3. Pro spalovací zafiíze-
ní (o jmenovitém tepelném v˘konu 0,2 MW a vût‰í, ale s jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem men‰ím neÏ 50 MW) spa-
lující zemní plyn zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu oxidÛ dusíku na
stejné úrovni. Nov˘ emisní limit pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením
spalovacího reÏimu kotlÛ.

Pro kotle spalující kapalná paliva o tepelném v˘konu od 5 do 300 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona
ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit pro oxidy dusíku ve v˘‰i 450 mg.m–3. Pro spalovací za-
fiízení (o jmenovitém tepelném v˘konu 0,2 MW a vût‰í, ale s jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem men‰ím neÏ 50 MW)
spalující kapalná paliva zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu oxidÛ dusí-
ku na stejné úrovni. Nov˘ emisní limit pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fií-
zením spalovacího reÏimu kotlÛ.

Pfii stanovení emisního stropu oxidÛ dusíku postupem uveden˘m v § 54 zákona ã. 86/2002 Sb., lze na základû v˘-
‰e emisí v letech 1996 – 2000 oãekávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidÛ dusíku pro âEZ, a.s. OJ EPO – provoz Tep-
lárna DvÛr Králové bude stanovena na úrovni cca 300 tun tzn. Ïe stanovení emisního stropu v uvedené v˘‰i se neod-
razí ve sníÏení emisí oxidÛ dusíku od roku 2008, oproti emisím oxidÛ dusíku v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

3.2.3. HARPEN âR S.R.O. – PROVOZ TEPLÁRNA NÁCHOD

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 8.
Pro kotle s granulaãním topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3. Pro zdroje spalující tu-
há paliva s instalovan˘m tepeln˘m pfiíkonem 50 aÏ 500 MW je, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stano-
vena hodnota emisního limitu oxidÛ dusíku ve v˘‰i 600 mg.m–3. Nov˘ emisní limit pro oxidy dusíku je reálné dodrÏo-
vat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením spalovacího reÏimu kotlÛ.

Pro kotle o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona
ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 200 mg.m–3. Pro spalovací zafiíze-
ní (o jmenovitém tepelném v˘konu 0,2 MW a vût‰í, ale s jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem men‰ím neÏ 50 MW) spa-
lující zemní plyn zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu oxidÛ dusíku na
stejné úrovni. Nov˘ emisní limit pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením
spalovacího reÏimu kotlÛ.

Pro kotle spalující kapalná paliva o tepelném v˘konu od 5 do 300 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona
ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit pro oxidy dusíku ve v˘‰i 450 mg.m–3. Pro spalovací za-
fiízení (o jmenovitém tepelném v˘konu 0,2 MW a vût‰í, ale s jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem men‰ím neÏ 50 MW)
spalující kapalná paliva zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu oxidÛ dusí-
ku na stejné úrovni. Nov˘ emisní limit pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fií-
zením spalovacího reÏimu kotlÛ.
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Pfii stanovení emisního stropu oxidÛ dusíku postupem uveden˘m v § 54 zákona ã. 86/2002 Sb., lze na základû v˘-
‰e emisí v letech 1996 – 2000 oãekávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidÛ dusíku pro Harpen âR s.r.o – provoz Tep-
lárna Náchod bude stanovena na úrovni cca 250 tun tzn. Ïe stanovení emisního stropu v uvedené v˘‰i se neodrazí ve
sníÏení emisí oxidÛ dusíku od roku 2008, oproti emisím oxidÛ dusíku v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

3.2.4. CUKROVARY TDD, A.S. âESKÉ MEZI¤ÍâÍ

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 10.
Pro kotle s ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW byl, pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3. Pro zdroje spalující tu-
há paliva s instalovan˘m tepeln˘m pfiíkonem 50 aÏ 500 MW je, dle Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., stano-
vena hodnota emisního limitu oxidÛ dusíku ve v˘‰i 600 mg.m–3. Vzhledem k tomu, Ïe jednorázová mûfiení prokázala,
Ïe koncentrace oxidÛ dusíku ve spalinách na v˘stupu z obou kotlÛ je niÏ‰í neÏ 500 mg.m–3, je reálné dodrÏovat nov˘
emisní limit shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením spalovacího reÏimu kotlÛ.

Pfii stanovení emisního stropu oxidÛ dusíku postupem uveden˘m v § 54 zákona ã. 86/2002 Sb., lze na základû v˘-
‰e emisí v letech 1996 – 2000 oãekávat, Ïe hodnota emisního stropu oxidÛ dusíku pro spoleãnost Cukrovary TDD, a.s.
bude stanovena na úrovni cca 70 tun tzn. Ïe stanovení emisního stropu v uvedené v˘‰i se neodrazí ve sníÏení emisí
oxidÛ od roku 2008, oproti emisím oxidÛ dusíku v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

3.2.5. âKD MOTORY A.S.
Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, spalovací a ostatní stacionární zdroje, jsou uvedeny v tabulkách ã. 17 a ã. 18.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující pevná paliva byl, pfied nabytím

úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3. Pro
spalovací zafiízení spalující tuhá paliva s ro‰tov˘m topeni‰tûm a s instalovan˘m tepeln˘m v˘konem 0,2 MW a vy‰‰ím
zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní limit oxidÛ dusíku na stejné úrovni. Nov˘ emisní limit
pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením spalovacího reÏimu kotlÛ.

Dle § 8 nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb. je provozovatel povinen nejpozdûji od 1.ledna 2005 zajistit dodrÏení novû
uloÏeného specifického emisního limitu, kter˘ je pro v˘robu ‰edé litiny v kupolních pecích stanoven ve v˘‰i 400 mg.m–3

(Pfiíloha ã. 1. k nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb.). Emisní limit oxidÛ dusíku pro stávající kupolní pece není stanoven. Pfie-
stoÏe dle podkladÛ poskytnut˘ch provozovatelem koncentrace oxidÛ dusíku v kychtov˘ch plynech dle provedeného
mûfiení emisí dosahuje hodnoty cca 1 800 mg.m–3, neodrazí se v˘raznû dodrÏení emisního limitu oxidÛ dusíku pro no-
vé zdroje ve sníÏení roãního hmotnostního toku emisí oxidÛ dusíku, ponûvadÏ tyto napfi. v roce 2002 ãinil 44 kg.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

2.3.6. HELIOR CZ, A.S. – TEVEX âERNOÎICE NAD LABEM

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 12.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující pevná paliva byl, pfied nabytím

úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3. Pro
spalovací zafiízení spalující tuhá paliva s ro‰tov˘m topeni‰tûm a s instalovan˘m tepeln˘m v˘konem 0,2 MW a vy‰‰ím
zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní limit oxidÛ dusíku na stejné úrovni. Nov˘ emisní limit
pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením spalovacího reÏimu kotlÛ.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

3.2.7. SAINT – GOBAIN ORSIL, S.R.O.
Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, spalovací a ostatní stacionární zdroje, jsou uvedeny v tabulkách ã. 15 a ã. 16.
Pro kotle o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona

ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 200 mg.m–3. Pro spalovací zafiíze-
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ní (o jmenovitém tepelném v˘konu 0,2 MW a vût‰í, ale s jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem men‰ím neÏ 50 MW) spa-
lující zemní plyn zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu oxidÛ dusíku na
stejné úrovni. Nov˘ emisní limit pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením
spalovacího reÏimu kotlÛ.

Pro tavení surovin v kupolních pecích za úãelem v˘roby minerálních vláken není pro emise oxidÛ dusíku stano-
ven emisní limit (Pfiíloha ã. 1. k nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb.).

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

3.2.8. VEBA TEXTILNÍ ZÁVODY, A.S. – ZÁVOD OLIVùTÍN

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 11. Z tabulky je zfiej-
mé, Ïe do‰lo ke zmûnû palivové základy z hnûdého uhlí na zemní plyn, která byla provedena v rámci rekonstrukce ko-
telny realizované v roce 2001.

Zmûna palivové základny se odrazí ve sníÏení roãních emisí oxidÛ dusíku 20 tun roãnû, vztaÏeno k emisím oxidÛ
dusíku v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: organizaãní

3.2.9. ESAB, S.R.O.
Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 14.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující pevná paliva byl, pfied nabytím

úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3. Pro
spalovací zafiízení spalující tuhá paliva s ro‰tov˘m topeni‰tûm a s instalovan˘m tepeln˘m v˘konem 0,2 MW a vy‰‰ím
zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní limit oxidÛ dusíku na stejné úrovni. Nov˘ emisní limit
pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením spalovacího reÏimu kotlÛ.

Pro kotle o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující zemní plyn byl, pfied nabytím úãinnosti zákona
ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 200 mg.m–3. Pro spalovací zafiíze-
ní (o jmenovitém tepelném v˘konu 0,2 MW a vût‰í, ale s jmenovit˘m tepeln˘m pfiíkonem men‰ím neÏ 50 MW) spa-
lující zemní plyn zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., hodnota emisního limitu oxidÛ dusíku na
stejné úrovni. Nov˘ emisní limit pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením
spalovacího reÏimu kotlÛ.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

3.2.10. TEPELNÉ HOSPODÁ¤STVÍ RYCHNOV NAD KNùÎNOU

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární spalovací zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 19.
Pro kotle ro‰tov˘m topeni‰tûm o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 0,2 MW spalující pevná paliva byl, pfied nabytím

úãinnosti zákona ã. 86/2002 Sb., stanoven vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. emisní limit oxidÛ dusíku ve v˘‰i 650 mg.m–3. Pro
spalovací zafiízení spalující tuhá paliva s ro‰tov˘m topeni‰tûm a s instalovan˘m tepeln˘m v˘konem 0,2 MW a vy‰‰ím
zÛstává, dle Pfiílohy ã. 4 k nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb., emisní limit oxidÛ dusíku na stejné úrovni. Nov˘ emisní limit
pro oxidy dusíku je reálné dodrÏovat shodn˘m zpÛsobem jako doposud tj. fiízením spalovacího reÏimu kotlÛ.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

3.2.11. DAL·Í STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

Dle podkladÛ, které jsou k dispozici (v˘stup dotazníkové akce):

• UvaÏuje spoleãnost Piana T̆ ni‰tû a.s. realizovat do konce roku 2010 plynofikaci kotle K2 o tepelném v˘konu
8,8 MW, ve kterém je doposud spalován tûÏk˘ topn˘ olej. Realizace akce se odrazí ve sníÏení emisí oxidÛ dusíku
o 4 tuny roãnû.
Kategorizace opatfiení: organizaãní
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• Spoleãnost VEBA, textilní závody a.s. odstaví v roce 2003 z provozu uhelnou kotelnu v závodû Mezimûstí. Reali-
zace akce se odrazí ve sníÏení emisí oxidÛ sifiiãitého o 2 tuny roãnû.
Kategorizace opatfiení: organizaãní

• Îádn˘ dal‰í provozovatel zvlá‰tû velkého a velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í neuvaÏuje o realizací opatfiení do
roku 2010, které by se odrazilo ve sníÏení emisí oxidÛ sifiiãitého z jejich zdroje pod úroveÀ roku 2000.

4. EMISE TùKAV¯CH ORGANICK¯CH SLOUâENIN (VOC)

4.1. Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování
V rámci I. etapy prací bylo, na základû emisí v roce 2000, urãeno deset následujících nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ

emisí tûkav˘ch organick˘ch slouãenin na území Královéhradeckého kraje. Jedná se o následující zvlá‰tû velké a vel-
ké zdroje zneãi‰Èování:

Tabulka ã. 26 – Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ emisí VOC v roce 2000

4.2. Návrh technick˘ch a organizaãních opatfiení

4.2.1. ·KODA AUTO A.S. – ZÁVOD VRCHLABÍ

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, stacionární ostatní zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 20.
K 16.06.2002 do‰lo ke zru‰ení „staré“ lakovny, ostatní provozovaná zafiízení jsou kvalifikována jako „PrÛmyslo-

vá aplikace nátûrov˘ch hmot – opravy automobilÛ a pfiestfiíkávání vozidel“ a jsou pro nû stanoveny emisní limity
TOC ve v˘‰i 50 mg.m–3 (kapitola 5 Pfiílohy ã. 2 k vyhlá‰ce MÎP ã. 355/2002 Sb.). Jednorázová mûfiení provedená v ro-
ce 2002 prokázala, Ïe skuteãná v˘‰e koncentrace celkového organického uhlíku v odpadním plynu se pohybuje na
úrovni cca 50 % hodnoty emisního limitu.

Pfiínosem zru‰ení „staré“ lakovny je sníÏení roãních emisí TOC o cca 300 tun, coÏ se jiÏ odrazilo na v˘‰i emisí za
rok 2002, kdy bylo emitováno 5,62 tuny TOC tj. o 308 tun ménû neÏ v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: organizaãní

4.2.2. ·KODA AUTO A.S. – ZÁVOD KVASINY

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, ostatní stacionární zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 21.
V termínu 04/2000 – 10/2001 probûhla zásadní rekonstrukce závodu, v rámci které probûhla rovnûÏ ekologizace

v‰ech zdrojÛ.
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Dle autorizovan˘ch mûfiení emisí, která probûhla na jednotliv˘ch zdrojích uveden˘ch v tabulce 21 (mimo PHM),
prokázala, Ïe jsou dodrÏovány stanovené emisní limity uvedené v bodû 4.3. (PrÛmyslová aplikace nátûrov˘ch hmot
– v˘roba nov˘ch automobilÛ) Pfiílohy ã. 2 k vyhlá‰ce MÎP ã. 355/2002 Sb., ve které je pro projektovanou roãní pro-
dukci nátûrÛ více jak 5 000 kusÛ nov˘ch osobních automobilÛ stanovená limitní mûrná v˘robní emise VOC ve v˘‰i
35 g/m2.

Vzhledem k tomu, Ïe rekonstrukce byla zahájena jiÏ v prÛbûhu roku 2000, nelze stanovit pfiínos rekonstrukce zá-
vodu k celkové roãní v˘‰i emisí VOC, ve vztahu k roãnímu hmotnostnímu toku emisí VOC k roku 2000.

Provozovatel vykázal mnoÏství emisí VOC za rok 2002 ve v˘‰i cca 130 tun. Toto hodnotu, lze povaÏovat za zá-
kladní hodnotu pro dal‰í roky provozu zdroje.

Kategorizace opatfiení: organizaãní

4.2.3. âEZ, A.S. OJ EPO – PROVOZ ELEKTRÁRNY PO¤ÍâÍ

Pro spalovací zdroje není stanoven emisní limit pro organické látky a pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje nebude
pro tuto zneãi‰Èující látku stanoven emisní strop.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

4.2.4. âEZ, A.S. OJ EPO – PROVOZ TEPLÁRNA DVÒR KRÁLOVÉ

Pro spalovací zdroje není stanoven emisní limit pro organické látky a pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje nebude
pro tuto zneãi‰Èující látku stanoven emisní strop.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

4.2.5. âKD MOTORY A.S.
Pro spalovací zdroje není stanoven emisní limit pro organické látky a pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje nebude

pro tuto zneãi‰Èující látku stanoven emisní strop.
Zdroje emisí VOC, které jsou uvedeny v tabulce ã. 18, nejsou dle podkladÛ zaslan˘ch provozovatelem vybaveny

Ïádn˘m zafiízením k jejich redukci. Z toho dÛvodu jsou emise VOC pfiímo úmûrné obsahu tûkav˘ch organick˘ch lá-
tek v pouÏívan˘ch surovinách. Napfi. v roce 2002 byly emise VOC cca o 5 tun vy‰‰í neÏ v roce 2000.

Kategorizace opatfiení: institucionární

4.2.6. RUBENA A.S. HRADEC KRÁLOVÉ – PROVOZ NÁCHOD

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, ostatní stacionární zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 22.
Provoz vulkanizace je ve smyslu bodu 13. pfiílohy ã. 2 k vyhlá‰ce MÎP ã. 355/2002 Sb. stfiední zdroj zneãi‰Èování

ovzdu‰í a nemá vyhlá‰kou MÎP ã. 355/2002 Sb. emisní limit.
Provoz pfiípravy je ve smyslu bodu 13. pfiílohy ã. 2 k vyhlá‰ce MÎP ã. 355/2002 Sb. velk˘ zdroj zneãi‰Èování ovzdu-

‰í a má stanoven vyhlá‰kou MÎP ã. 355/2002 Sb. emisní limit TOC ve v˘‰i 20 mg.m3 a emisní limit celkov˘ch emisí ve
v˘‰i 25 %.

Emisní limity jsou dle provozovatele dodrÏovány.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

4.2.7. KDR – KOVODRUÎSTVO RYCHNOV NAD KNùÎNOU

Údaje o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í, ostatní stacionární zdroje, jsou uvedeny v tabulce ã. 23.
Provozovaná zafiízení jsou kvalifikována jako „PrÛmyslová aplikace nátûrov˘ch hmot – opravy automobilÛ

a pfiestfiíkávání vozidel“ a jsou pro nû stanoveny emisní limity TOC ve v˘‰i 50 mg.m–3 (kapitola 5 Pfiílohy 2 k vyhlá‰-
ce MÎP ã. 355/2002 Sb.) a emisní limit fugitivních emisí ve v˘‰i 25 %. Stanoven˘ emisní limit je dle údajÛ provozova-
tele dodrÏován.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení
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4.2.8. HARPEN âR S.R.O. – PROVOZ TEPLÁRNA NÁCHOD

Pro spalovací zdroje není stanoven emisní limit pro organické látky a pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje nebude
pro tuto zneãi‰Èující látku stanoven emisní strop.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

4.2.9. VEBA TEXTILNÍ ZÁVODY, A.S. – ZÁVOD OLIVùTÍN

Pro spalovací zdroje není stanoven emisní limit pro organické látky.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

4.2.10. CUKROVARY TDD, A.S. âESKÉ MEZI¤ÍâÍ

Pro spalovací zdroje není stanoven emisní limit pro organické látky a pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje nebude
pro tuto zneãi‰Èující látku stanoven emisní strop.

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení

4.2.11. ZB¯VAJÍCÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

Dle podkladÛ, které jsou k dispozici (v˘stup dotazníkové akce):

• Byla v provozovnû Hradec Králové spoleãnosti RUBENA a.s. na technologii úprava kovov˘ch dílÛ na PPU
a PTE (jedná se o fiadu rÛzn˘ch na sobû nezávisl˘ch naná‰ecích zafiízení ve dvou rÛzn˘ch budovách) uvedena
v 12.2002 do zku‰ebního provozu nová vzduchotechnika napojená na katalytické zne‰kodnûní tûkav˘ch organic-
k˘ch látek s úãinností cca 90 %.
Kategorizace opatfiení: normativní

• Ve spoleãnosti Piana T̆ ni‰tû je pfiipravována rekonstrukce odsávání lakovny. Termín realizace do konce roku
2010 je reáln .̆
Kategorizace opatfiení: normativní

U ostatních v˘znamn˘ch producentÛ emisí tûkav˘ch organick˘ch látek vznikajících technologick˘ch procesech
se dle v˘sledkÛ dotazníkové akce neuvaÏuje s realizací Ïádn˘ch opatfiení, kter˘ by zpÛsobila podstatnou redukci v˘-
‰e emisí.
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5. EMISE ANONIAKU (NH3)

5.1. Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování
V rámci I. etapy prací bylo, na základû emisí v roce 2000, urãeno deset následujících nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ

emisí amoniaku na území Královéhradeckého kraje. Jedná se o následující zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èování:

Tabulka ã. 27 – Deset nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ emisí NH3 v roce 2000

5.2. Návrh technick˘ch a organizaãních opatfiení

5.2.1. ZEMùDùLSKÉ ZDROJE

Devût z deseti nejv˘znamnûj‰ích emitentÛ amoniaku v roce 2000 jsou zemûdûlské zdroje, proto sníÏení emisí lze
docílit aplikací zásad správné zemûdûlské praxe, které jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2 k nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb.

Kategorizace opatfiení: institucionární

5.2.2. SAINT – GOBIAN ORSIL S.R.O.
Pro tavení surovin v kupolních pecích za úãelem v˘roby minerálních vláken není pro emise amoniaku stanoven

emisní limit (Pfiíloha ã. 1. k nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb.).

Kategorizace opatfiení: bez opatfiení
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6. P¤EDPOKLÁDAN¯ P¤ÍNOS OPAT¤ENÍ

6.1. Emise oxidu sifiiãitého

Tabulka ã. 28 – Pfiínosy jiÏ proveden˘ch nebo pfiipravovan˘ch akcí vztaÏené k roku 2000

Emise oxidu sifiiãitého v roce 2000 ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4 na území Královéhradeckého kraje ãinily 9 570,9 tun,
z toho emise zdrojÛ REZZO 1 ãinily 4 839,9 tuny.

6.2. Emise oxidÛ dusíku

Tabulka ã. 29 – Pfiínosy jiÏ proveden˘ch nebo pfiipravovan˘ch akcí vztaÏené k roku 2000

Emise oxidÛ dusíku v roce 2000 ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4 na území Královéhradeckého kraje ãinily 13 180,6 tun,
z toho emise zdrojÛ REZZO 1 ãinily 1 748,6 tun.
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6.3. Emise tûkav˘ch organick˘ch látek

Tabulka ã. 30 – Pfiínosy jiÏ proveden˘ch nebo pfiipravovan˘ch akcí vztaÏené k roku 2000

Emise VOC v roce 2000 ze zdrojÛ REZZO 1 aÏ 4 na území Královehradeckého kraje ãinily 8 273,6 tun z toho
emise zdrojÛ REZZO 1 ãinily 734,1 tun.
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V. Technicko-organizaãní opatfiení

1. STÁVAJÍCÍ STACIONÁRNÍ SPALOVACÍ ZDROJE

Vzhledem k tomu, Ïe stávající stacionární spalovací zdroje mají nejvût‰í podíl na mnoÏství emisí oxidu sifiiãitého,
oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek, je nutné uãinit technicko-organizaãní opatfiení vedoucí k postupnému sni-
Ïování mnoÏství spalovaného paliva a to zejména:

• realizací technicko-organizaãních opatfiení ke zv˘‰ení úãinnosti spalovacích procesÛ
• sníÏení ztrát tepelné energie pfii jejich rozvodu k odbûratelÛm
• optimalizace pfienosov˘ch soustav apod.

2. NOVÉ STACIONÁRNÍ SPALOVACÍ ZDROJE

Pfii povolování umístûní nov˘ch spalovacích stacionárních zdrojÛ nebo rekonstrukci stávajících spalovacích zdro-
jÛ prosazovat zejména:

• vyuÏití alternativních paliv a to zejména biomasy
• uplatÀování principu volby nejlep‰í dostupné technologie
• kogeneraãní jednotky

3. NOVÉ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Pfii povolování umístûní nov˘ch ostatních stacionárních zdrojÛ nebo rekonstrukci stávajících ostatních zdrojÛ
pfiednostnû zejména prosazovat:

• technologie ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí
• technologie vyuÏívající suroviny s minimálním obsahem tûkav˘ch organick˘ch slouãenin
• uplatÀování principu volby nejlep‰í dostupné technologie

VI. Administrativní opatfiení

U v‰ech v˘znamn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í minimalizovat provoz v poruchovém stavu, pfii kterém dochází
k pfiekraãování hodnot emisních limitÛ.
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P¤ÍLOHA  E

ENERGETIKA

A

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

1.  Legislativní rámec pro oblast energetiky

Legislativní rámec pro oblast energetiky byl v prÛbûhu posledních let dopracován tak, aby byl v souladu nejen
s potfiebami ãeské ekonomiky, ale i se závûry pfiedvstupních jednání s EU zejména v tûchto oblastech:

– organizace trhu s energií a pravidel podnikání v energetice,
– efektivní vyuÏití energetick˘ch zdrojÛ,
– regulace v energetickém sektoru,
– fie‰ení útlumov˘ch programÛ tûÏby uhlí a uranu pfii respektování dotûÏitelnosti zásob, – rentability a ekologic-

k˘ch aspektÛ, vãetnû fie‰ení sociálních návazností tûchto programÛ.

Základ legislativního rámce pro oblast energetiky tvofií nov˘ energetick˘ zákon ã. 458/200 Sb., o podmínkách
podnikání a o v˘konu státní správy v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (energetick˘ zákon).

Dal‰í základní právní norma, zákon ã. 406/200 Sb., o hospodafiení energií, v souladu s legislativou ES upravuje
zpÛsoby a nástroje pro dosaÏení cílÛ v úsporách energie, vyuÏívání moÏn˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, kombino-
vané v˘roby elektfiiny a tepla, a taktéÏ novû definuje Národní programy úspor energie a vyuÏívání obnoviteln˘ch
zdrojÛ. Tímto zákonem je upraven postup zpracování územní energetické koncepce, s cílem optimálního vyuÏívání
regionálních energetick˘ch zdrojÛ.

Legislativní rámec harmonogramu zásadních cílÛ energetické politiky zahrnuje také zákon ã. 189/1999 Sb., o nou-
zov˘ch zásobách ropy, o fie‰ení stavÛ ropné nouze a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ.

Pfii tvorbû územní energetické koncepce je tfieba mít na vûdomí „státní politiku Ïivotního prostfiedí âR“. V tom-
to dokumentu jsou definovány následující hlavní poÏadavky na energetickou politiku:

– podporovat uÏití u‰lechtil˘ch paliv pfied uÏitím tuh˘ch paliv. V pfiípadû uÏití tuh˘ch paliv podporovat uÏití
„ãist˘ch uheln˘ch technologií“,

– podporovat vy‰‰í vyuÏití obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie a potenciálu úspor v rámci „Státního pro-
gramu podpory úspor a vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie“ s cílem zv˘‰it jejich podíl na krytí celkové
spotfieby energie do roku 2010 minimálnû na 8%,

– podporovat realizaci klíãov˘ch opatfiení v rámci Strategie ochrany klimatického systému Zemû,
– podporovat zavádûní moderních energetick˘ch technologií s vysokou úãinností (fluidní spalování, plynové pa-

roplynové cykly apod.) a kombinované v˘roby tepla a elektfiiny,
– podporovat aktivity ke sniÏování energetické nároãnosti národního hospodáfiství, napfi. zpracování územních

energetick˘ch koncepcí, energetick˘ch auditÛ apod. a aktivity smûfiující ke sníÏení ztrát energie pfii pfienosu.

2.  Dostupnost netradiãních a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

Do obnoviteln˘ch zdrojÛ energie se obvykle zahrnuje biomasa, sluneãní tepelná energie, sluneãní elektrická
energie, tepeln˘ potenciál pÛdy, energie vody, energie vûtru, energie vznikající z komunálních odpadÛ.

Tím, Ïe budeme své energetické potfieby více pokr˘vat prostfiednictvím OZE, mÛÏeme v˘raznû pfiispût ke zpo-
malení postupného vyãerpávání neobnoviteln˘ch pfiírodních zdrojÛ. Oproti klasick˘m zdrojÛm vznikají v men‰í mífie
pfii vyuÏívání OZE ‰kodlivé emise (zejména oxidÛ síry a dusíku, zpÛsobující mimo jiné tzv. „kyselé de‰tû“) a hlavnû
oxid uhliãit ,̆ kter˘ je spojován s tzv. skleníkov˘m efektem a hrozícími globálními klimatick˘mi zmûnami.

OZE mají oproti klasick˘m zdrojÛm energie i své nev˘hody, které vypl˘vají pfiímo z jejich podstaty – energie, kte-
rou zachycují, má obvykle malou plo‰nou nebo prostorovou hustotu, a proto zafiízení s kapacitou, srovnatelnou se
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zdrojem klasick˘m, je mnohem vût‰í, technologicky nároãnûj‰í, a z hlediska poãáteãní investice i draÏ‰í. Navíc je ener-
gie, dodávaná OZE, v nûkter˘ch pfiípadech ãasovû promûnnou veliãinou, závislou na pfiírodních podmínkách (slu-
neãní svit, vítr) a je nutné ji akumulovat ãi kombinovat s dodávkou z klasick˘ch zdrojÛ. Právû ekonomická efektiv-
nost a konkurenceschopnost s klasick˘mi zdroji z hlediska ceny energie, vyrobené z obnoviteln˘ch zdrojÛ je zatím
hlavní pfiekáÏkou, bránící jejich ‰ir‰ímu vyuÏívání.

V souãasné dobû se v‰ak situace velice dynamicky mûní, nejen z hlediska dostupn˘ch technologií, ale i z hlediska
dostupnosti státní podpory a vhodn˘ch zdrojÛ financování projektÛ vyuÏití OZE. DÛleÏité je také postupné odstra-
Àování deformací v cenách energií z klasick˘ch zdrojÛ, coÏ vede ke zlep‰ování podmínek a ekonomiky vyuÏívání
OZE. Proto bychom pfii pfiípadn˘ch úvahách a ekonomick˘ch rozvahách t˘kajících se investic do tûchto zdrojÛ mûli
poãítat i s pravdûpodobn˘m v˘vojem v této oblasti. Ceny energie z OZE totiÏ neporostou zdaleka tak rychle jako ce-
ny energie z klasick˘ch zdrojÛ (v nûkter˘ch pfiípadech mohou naopak se zlep‰ujícími a zlevÀujícími se technologiemi
klesat.). Z dlouhodobého pohledu tedy mÛÏe b˘t v˘hodná i investice, která je z pohledu souãasného nenávratná ne-
bo je návratná za del‰í ãas.

S rostoucími cenami energií z klasick˘ch zdrojÛ, s postupnou liberalizací trhu s energií a pfiípravami na vstup âR
do EU (její ãlenské zemû se zavázaly, Ïe zv˘‰í do roku 2010 podíl energie dodávané z OZE na 12 %) lze pfiedpoklá-
dat, Ïe se ekonomické a právní podmínky i státní podpora pro vyuÏívání OZE budou dále zlep‰ovat.

Ve schválené energetické politice se k obnoviteln˘m zdrojÛ mimo jiné uvádí, Ïe cílem je zv˘‰ení podílu obnovi-
teln˘ch zdrojÛ na celkové spotfiebû primárních energetick˘ch zdrojÛ na cca 3 aÏ 6% k roku 2010 a cca 4 aÏ 8% k ro-
ku 2020. Vzhledem k vysok˘m investiãním nárokÛm je v‰ak vysoce nepravdûpodobné dosaÏení tohoto cíle.

V tzv.Akãním plánu pro obnovitelné zdroje je uveden pfiehled vyuÏitelného a ekonomického potenciálu obnovi-
teln˘ch zdrojÛ do roku 2010, z nûhoÏ vypl˘vá, Ïe nejvût‰í rezervy jsou v biomase a její vyuÏití mÛÏe znamenat i v ab-
solutní hodnotû jiÏ v˘znamnûj‰í podíl na celkové spotfiebû (cca 3%). Podíly ostatních zdrojÛ jsou malé, a to vãetnû
„mal˘ch i velk˘ch“ vodních elektráren. Potenciály vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ jsou definovány následovnû:

– dostupn˘ potenciál je technick˘ potenciál daného zdroje pfii jehoÏ vyuÏití jsou brány v úvahu administrativní,
legislativní, ekologická a dal‰í omezení (jako je napfiíklad vyuÏití zdroje pro jiné neÏ energetické úãely – vyuÏi-
tí pÛdy pro zemûdûlské úãely);

– ekonomick˘ potenciál je definován jako vyuÏití stávajících podmínek podpory, pfii pouÏití ekonomick˘ch kri-
térií: limitní doba návratnosti 8 rokÛ, s v˘jimkou mal˘ch vodních elektráren, kde je pouÏitá limitní doba ná-
vratnosti 16 rokÛ ( do úvahy je brána podstatnû del‰í doba technické Ïivotnosti tûchto zafiízení s porovnáním
s ostatními zdroji.

Tabulka ã. 1: Potenciál obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie âR do roku 2010

* TSPEZ – tuzemská spotfieba primárních energetick˘ch zdrojÛ
** ãist˘ pfiínos bez spotfieby elektrické energie, tj. teplo získané ze zdroje nízkopotenciální energie

Zdroj: Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ
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3.  Pfiehled obnoviteln˘ch a netradiãních zdrojÛ energie a zafiízení pro jejich vyuÏití

Mezi obnovitelné zdroje energie patfií:

– energie vodního vodních tokÛ;
– energie vûtru;
– solární energie;
– citelné teplo okolí (voda, zemina, vzduch).
– biomasa vypûstovaná za úãelem energetického vyuÏití;

K netradiãním zdrojÛm energie patfií:

– odpadní teplo;
– odpad ze zpracování biomasy;
– komunální odpad.

V pfiípadû solární energie se jedná o vyuÏití pfiímého sluneãního záfiení, jinak jsou v‰echny ostatní obnovitelné
zdroje pouze transformovanou formou energie sluneãního záfiení dopadající na zemsk˘ povrch, jako jedin˘ vnûj‰í
zdroj energie.

Pro vyuÏití obnoviteln˘ch a netradiãních zdrojÛ energie je moÏno vyuÏít zafiízení, která jsou dále popsána. Roz-
sah vyuÏití tûchto zdrojÛ energie a ekonomie provozu zafiízení pro jejich vyuÏití je velmi rozdílná. To je dáno pfiede-
v‰ím:

– podmínkami jejich v˘skytu v území
– dostupností a provozní spolehlivostí zafiízení pro jejich vyuÏití
– investiãními a provozními náklady tûchto zafiízení
– stavem informovanosti technické i laické vefiejnosti
– mírou finanãní podpory vyuÏití tûchto zdrojÛ

3.1. VYUÎITÍ ENERGIE VODY

Energie vody je jedním z historicky nejstar‰ích zdrojÛ energie, které lidstvo vyuÏívá. Voda je nositelem energie
mechanické, tepelné a chemické. Pro v˘robu elektrické energie má v souãasnosti z technického hlediska nejvût‰í v˘-
znam mechanická energie vody.Vzhledem k tomu, Ïe âR leÏí na rozvodí tfií mofií (nûkdy se také pouÏívá termín „stfie-
cha Evropy“) a na jejím území leÏí horní toky fiady vodních tokÛ, je pfiímo pfiedurãena k vyuÏití vodní energie v MVE.
Stavba vût‰ích vodních dûl v minulosti (zejména na Vltavské kaskádû) prakticky vyãerpala vhodné lokality pro stav-
bu mal˘ch vodních dûl, které by mimo jiné, slouÏily i k energetickému vyuÏití. Jakákoliv dal‰í velká vodní díla by dnes
navíc byla znaãnû diskutabilní z hlediska zásahu do krajiny a vlivu na Ïivotní prostfiedí. Na ãesk˘ch a moravsk˘ch fie-
kách v‰ak stále existuje dost lokalit, kde je moÏné vyuÏít technologie pro vyuÏití vodní energie o mal˘ch v˘konech
v MVE. MVE je podle âSN 73 6881 elektrárna s instalovan˘m v˘konem do 10 MW, vyuÏívající vodní energii pro v˘-
robu elektrické energie.

Podrobnûji se tyto zdroje dûlí podle v˘konu na:

– prÛmyslové (od 1 do 10 MW);
– závodní, nebo vefiejné (od 100 kW do 1 MW);
– drobné, nebo mimielektrárny (od 35 do 100 kW);
– mikrozdroje, nebo také mobilní zdroje (pod 65 kW).

V pfiípadû MVE vût‰ích v˘konÛ je nejãastûji vyrobená elektrická energie dodávána do vefiejné rozvodné sítû na
základû smluvního vztahu s distribuãní spoleãností, z elektráren men‰ích v˘konÛ je moÏné vyrobenou elektfiinu rov-
nûÏ dodávat do sítû nebo vyuÏít k vlastní spotfiebû v˘robce (napfi. k osvûtlení, vytápûní objektÛ, k ohfievu vody apod.).
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Podle systému soustfiedûní vodní energie se MVE dûlí na:

– jezové pfiehradní, které vyuÏívají vzdouvacího zafiízení (jez, pfiehrada),
– derivaãní, které odvádûjí vodu z pÛvodního koryta pfievadûãem a opûtnû ji pfiivádûjí do koryta,
– pfiehradnû derivaãní, kde je vzdouvacím zafiízením jez nebo pfiehrada, které soustfieìují spád i prÛtok. Voda je

pfiivadûãem vedena k turbínû a následnû zpût do koryta.

Základním kritériem pro moÏné vyuÏití vodní energie je dostateãn˘ hydroenergetick˘ potenciál lokality, kter˘ je
závisl˘ na dvou základních parametrech: vyuÏitelném spádu (kter˘ je, pfii urãitém zjednodu‰ení, dán v˘‰kov˘m rozdí-
lem hladin na vtoku do turbíny a odpadu z ní) a prÛtoku (prÛtoãné mnoÏství vody v daném profilu, kter˘ chceme vy-
uÏít je moÏné zjistit u âeského hydrometeorologického ústavu, nebo u pfiíslu‰ného Povodí ve formû tzv. odtokové
kfiivky). MVE obvykle není moÏné dimenzovat na pln˘ prÛtok v dané lokalitû, ale je nutno poãítat s tzv. asanaãním
mnoÏstvím vody, které je nutno ponechat v fieãi‰ti.

Na základû údajÛ o prÛtoku a spádu je jiÏ moÏno orientaãnû vybrat vhodnou technologii (typ turbíny), stanovit
v˘kon MVE a roãní v˘robu energie.

Pokud jsou splnûna základní technická kritéria pro vybudování tohoto zdroje, je nutné pfied zahájením stavby:

– získat informace o tom, zda je uvaÏovaná lokalita volná ãi zda v ní nejsou jiné zájmy (napfi. ochrana pfiírody)
a vyfie‰it otázku její koupû ãi dlouhodobého pronájmu (alespoÀ na 50 let);

– opatfiit si mapovou dokumentaci – snímky z katastrální mapy;
– u pfiíslu‰né správy povodí ovûfiit moÏnost získání povolení k nakládání s vodami;
– ovûfiit, zda lze získat souhlas k vyuÏití vzdouvacího zafiízení (jezu), pokud nejsme jeho vlastníky;
– zaevidovat se jako zájemce o stavbu MVE na odboru Ïivotního prostfiedí pfiíslu‰ného úfiadu státní správy;
– ovûfiit si peãlivû hydrologické podmínky místa (prÛtokovou kfiivku a spád lokality);
– za spolupráce s odborníkem si opatfiit technicko-ekonomickou studii energetického vyuÏití lokality s návrhem

vhodného technologického zafiízení a s odhadem celkov˘ch investic, roãní v˘roby energie a celkové návrat-
nosti investice vãetnû rozboru zpÛsobu financování a moÏnosti získání státní podpory (projektant, poradenské
stfiedisko EKIS, energetick˘ auditor);

– získat povolení k nakládání s vodami a souhlas s v˘stavbou MVE od vodohospodáfiského orgánu a zajistit pod-
mínky pro územní fiízení;

– dohodnout s pfiíslu‰nou energetickou distribuãní spoleãností technické podmínky pfiipojení MVE do sítû (ne-
t˘ká se samostatnû pracujících soustrojí), v pfiípadû prodeje vyrobené elektrické energie (tedy i distribuãní
energetické spoleãnosti) je tfieba získat licenci k podnikání v energetick˘ch odvûtvích podle zákona 458/2000 Sb.:

– získat stanovisko z hlediska územního plánu a poÏádat o zahájení územního a vodoprávního fiízení;
– zadat vypracování projektové dokumentace (projektant) a s vyhotovenou projektovou dokumentací jiÏ poÏá-

dat o stavební povolení;
– zadat stavební práce po dohodû s dodavatelem technologie.

Aby byla elektrická energie vyrobená v MVE opravdu ‰etrná k Ïivotnímu prostfiedí, a tedy po v‰ech stránkách
„zelená“, je nutné, aby byla dodrÏována nûkterá základní pravidla:

– dodrÏování odbûru sjednaného mnoÏství vody a ponechání dostateãného zbytkového (sanaãního) prÛtoku
v fieãi‰ti tak, aby byla zaji‰tûna funkce fiíãního ekosystému;

– odstraÀování naplavenin vytaÏen˘ch z vody, které nelze v Ïádném pfiípadû vracet zpût do toku;
– prevence pfied zneãi‰tûním vody mazivy na bázi ropn˘ch produktÛ;
– minimalizace hluku zpÛsobeného MVE;
– vhodné zaãlenûní MVE do lokality tak, aby nebyl naru‰en místní krajinn˘ ráz.
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3.2. VYUÎITÍ ENERGIE VùTRU

Energie vûtru je, podobnû jako energie vody, vyuÏívána ãlovûkem jiÏ odedávna.V âechách, na Moravû a ve Slez-
sku se vyuÏívala jiÏ od stfiedovûku, nejvíce pak v 18. a 19. století. Svûdãí o tom nejménû 260 znám˘ch lokalit, kde dfií-
ve stávaly vûtrné ml˘ny.

V souãasné dobû se vítr vyuÏívá k v˘robû elektrické energie v moderních vûtrn˘ch elektrárnách, zaloÏen˘ch na
vztlakovém principu. Z hlediska konstrukce, v˘konu a pfiipojení do sítû je nutno rozli‰it vûtrné elektrárny malého v˘ko-
nu (minielektrárny do cca 5 –10 kW),které mohou slouÏit pfiedev‰ím jako decentralizované zdroje nízkého napûtí pro re-
kreaãní objekty, rodinné domy apod. a elektrárny velk˘ch v˘konÛ, které jsou urãeny k dodávce energie do vefiejné sítû.

Malé vûtrné elektrárny je v˘hodné vyuÏít pfiedev‰ím v místech bez pfiípojky elektrické energie.
Otáãky rotoru vûtrné elektrárny jsou regulovatelné, aby mohly b˘t vyrovnávány nerovnomûrnosti v zátûÏi gene-

rátoru, dané nerovnomûrnostmi v rychlosti vûtru. Z hlediska minimalizace provozních i investiãních nákladÛ a z hle-
diska optimálního vyuÏití energie vûtru v dané lokalitû se vûtrné elektrárny sdruÏují do tzv. vûtrn˘ch farem, ve kte-
r˘ch se obvykle nachází 5 –30 jednotek.

Z hlediska vyuÏívání vûtrné energie je nejdÛleÏitûj‰ím faktorem rychlost vûtru v dané lokalitû. Kritéria pro po-
souzení lokality závisí na typu elektrárny, kterou zam˘‰líme instalovat, tj. zda se jedná o mal˘ autonomní zdroj ãi
elektrárnu napojenou na síÈ.

U mal˘ch elektráren je moÏno se spolehnout na odborn˘ odhad, tj. z nadmofiské v˘‰ky, charakteru krajiny (otev-
fienosti vzhledem k pfievládajícím vûtrÛm) i místních jevÛ (napfi. tvaru stromÛ) usoudit na vûtrnost dané lokality. Pfii
tom je vhodné si vyÏádat odborné stanovisko. Je také moÏno získat v˘pis z vûtrné mapy âR, která byla vytvofiena
Ústavem fyziky atmosféry Akademie vûd âR interpolací údajÛ meteorologick˘ch stanic a z numerického modelu
proudûní nad na‰ím územím.

Pro vût‰í projekty dodávající vyrobenou elektfiinu do vefiejné sítû je nezbytné místní mûfiení rychlosti vûtru pfií-
mo v dané lokalitû registraãním anemometrem, a to minimálnû po dobu 6 mûsícÛ, lépe v‰ak jednoho roku ãi del‰ího
období. Základní podmínkou pro v˘stavbu velké vûtrné elektrárny nebo vûtrné farmy je samozfiejmû prokazatelná
ekonomická návratnost projektu a zaji‰tûní jeho financování.

Pro posouzení vhodnosti v˘stavby vûtrné elektrárny je nutno znát:

– dispozici lokality pro stavbu vûtrné elektrárny a posouzení v˘bûru a vhodnosti lokality z hlediska prÛmûrné
rychlosti vûtru, geologick˘ch podmínek (únosnost podloÏí), pfiístupnosti pro stavební mechanismy, moÏného
konfliktu se zájmy ochrany pfiírody (stavba v chránûné oblasti znaãnû komplikuje povolovací fiízení), dostateã-
né vzdálenosti od obydli z hlediska hluãnosti;

– majetkoprávní vztahy v místû stavby (musí b˘t zaji‰tûno vlastnictví ãi dlouhodob˘ pronájem pozemku);
– stanovisko orgánÛ ochrany pfiírody;
– vyhodnocení vhodné technologie vûtrné elektrárny z hlediska nákladÛ, spolehlivosti a záruk poskytovan˘ch

v˘robcem;
– propoãty roãní v˘roby elektrické energie na základû namûfiené rychlosti a distribuãní charakteristiky vûtru v˘-

konové kfiivky elektrárny a místních podmínek;
– bilanãní tabulky základních ukazatelÛ vûtrné elektrárny;
– vzdálenost a kapacitu elektrického vedení a kapacita trafostanice a podmínky na pfiipojení elektrárny k síti od

pfiíslu‰né distribuãní energetické spoleãnosti;
– investiãní náklady (rozpoãet) stavby;
– zpÛsob financování stavby;
– v˘poãet ekonomické efektivnosti a návratnosti vloÏen˘ch investic.

Ke stavbû vûtrné elektrárny je také tfieba získat stavební povolení dle platného stavebního zákona. Bude-li elek-
tfiina dodávána do sítû, je tfieba získat licenci dle energetického zákona ã. 458/2000 Sb. a souhlas rozvodného podniku
k pfiipojení na síÈ.

Zatímco men‰í projekty (zejména malé vûtrné elektrárny) lze financovat z vlastních zdrojÛ, u velk˘ch projektÛ je
obvykle tfieba pokr˘t vût‰inu nákladÛ z úvûru u bank. BûÏné komerãní úvûry nejsou obvykle vhodné pro financová-
ni tûchto projektÛ, neboÈ poÏadují krátkodobou splatnost a také úroková míra je pfiíli‰ vysoká. Pfiedev‰ím proto je
u nás moÏné prozatím realizovat pouze projekty se státní podporou (âEA, SFÎP).
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Mûrné investiãní náklady na instalaci vûtrné elektrárny vãetnû projektov˘ch prací, úpravy terénu a vyvedení el.
v˘konu se pohybují v rozmezí cca 35 000 – 45 000 Kã / kWe jmenovitého instalovaného v˘konu.

Roãní provozní náklady vûtrn˘ch elektráren dosahují obvykle hodnot v rozsahu 2 – 4 % investiãních nákladÛ –
tzn. cca 700 – 1800 Kã/r.kW jmenovitého instalovaného v˘konu.

V roce 1995 bylo v Novém Hrádku v Orlick˘ch horách spu‰tûna vûtrná elektrárna s v˘konem 4 x 400 kW.

3.3. VYUÎITÍ SLUNEâNÍ ENERGIE

Slunce je základním a nepostradateln˘m zdrojem energie pro celou na‰i planetu. Sluneãní záfiení zasahuje povrch
Zemû zãásti pfiímo (pfiímé záfiení), zãásti odrazem o mraky, ãástice vodní páry a aerosolové ãástice v atmosféfie (di-
fúzní záfiení) a zãásti odrazem od okolních povrchÛ (odraÏené záfiení). MnoÏství energie, které získává zemsk˘ povrch
ze sluneãního záfiení pfievy‰uje pfiibliÏnû 15 000krát souãasnou celosvûtovou spotfiebu energie. Sluneãní záfiení tak
pfiedstavuje obrovsk˘ zdroj energie nabízející se k vyuÏití.

Jednou z klíãov˘ch nev˘hod, která znesnadÀuje technické vyuÏití pfiímého a rozpt˘leného sluneãního záfiení je
ãasová promûnlivost sluneãního pfiíkonu, a to jak bûhem dne, tak i bûhem roku. Nejvy‰‰í zisky ze sluneãního záfiení
v letním období tak získáváme právû v ãase minimální potfieby tepla. Sluneãní energii je proto nejv˘hodnûj‰í vyuÏí-
vat v pfiechodném období, eventuálnû i v létû tam, kde je zaji‰tûna dostateãná poptávka po získaném teple (napfi. pro
ohfiev vody v bazénech nebo pro pfiípravu TUV).

Z hlediska vyuÏití technick˘ch zafiízení je moÏno solární systémy rozdûlit na aktivní, pasivní a hybridní. Pasivní
a hybridní solární systémy slouÏí k pfiemûnû sluneãního záfiení na tepelnou energii a vyuÏívají se k vytápûní a v nû-
kter˘ch pfiípadech také ke chlazení budov. Aktivní solární systémy je moÏno dále rozdûlit na systémy fototermické,
které slouÏí k pfiemûnû sluneãního záfiení na tepelnou energii a systémy fotovoltaické, kde dochází k pfiemûnû slu-
neãního záfiení na energii elektrickou.

V souãasnosti je nejãastûji vyuÏívan˘ solární systém pro ohfiev TUV s kapalinov˘mi kolektory obvykle konstruován
jako bivalentní, tzn. je doplnûn o dal‰í zdroj energie (elektrická topná vloÏka nebo elektrokotel, tepeln˘ v˘mûník, ply-
nov˘ kotel), kter˘ slouÏí k dohfiívání TUV v zásobníku v noci, v zimním období a období s nepfiízniv˘mi atmosférick˘-
mi podmínkami.Typicky je solární systém dimenzován tak, Ïe je schopen pokr˘t celoroãnû 35 – 55 % poptávky po TUV,
v závislosti na typu, technickém provedení a provozním reÏimu lze v‰ak pokr˘t i více neÏ 2/3 této roãní spotfieby.

Hlavní kritéria v˘bûru plochy pro umístûní solárních kolektorÛ a instalaci solárního systému jsou:

– orientace kolektorÛ na jih. S mírn˘m poklesem v˘konu je moÏno kolektory orientovat v rozmezí JV – JZ;
– celodenní osvit Sluncem. Krátkodobé zastínûní kolektorÛ je pfiípustné spí‰e dopoledne, protoÏe maximum v˘-

konu je kolem 14. hodiny;
– moÏnost umístûní kolektorÛ s poÏadovan˘m sklonem, tedy 25 aÏ 50 stupÀÛ k vodorovné rovinû; optimální

sklon pro celoroãní provoz je v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách kolem 32 stupÀÛ, pro zimní a pfiechodné období
45 stupÀÛ;

– co nejkrat‰í rozvody s kvalitní tepelnou izolací – sniÏují se tepelné ztráty;
– lokalita by mûla dále splÀovat je‰tû dal‰í kritéria, která jiÏ nejsou tak závaÏná; kolektory by mûly b˘t chránûny

pfied vûtrem, aby se nadmûrnû neochlazovaly (zbyteãné tepelné ztráty) a aby nebyla nadmûrnû namáhána kon-
strukce; rovnûÏ musí b˘t pfiístupné pro pravidelnou údrÏbu a kontrolu;

– vzhledem k tomu mají solární systémy pro ohfiev vody maximální v˘kon v letním období, proto je nejv˘hod-
nûj‰í vyuÏívat je v‰ude tam, kde neklesá (nebo je zv˘‰ená) poptávka po teplé vodû v létû, tedy napfiíklad pro
ohfiev bazénové vody, ale i v prÛmyslov˘ch zafiízeních s celoroãní poptávkou po TUV; instalace solárního systé-
mu se vyplatí zejména subjektÛm, které vyuÏívají drahou energii, tedy zejména tam, kde je pro pfiípravu TUV
vyuÏívána elektrická energie a voda je ohfiívána i ve vysokém cenovém tarifu (pfii nedostateãné kapacitû zá-
sobníkÛ nebo elektrické pfiípojky s nemoÏností posílení), navíc v sazbû „podnikatelsk˘ maloodbûr“.

Obvykle je instalován solární systém ve dvouokruhovém provedení, s primárním okruhem solárních jímaãÛ (me-
diem je nemrznoucí kapalina), kter˘ pfiedává zachycenou solární energii do spotfiebitelského okruhu pomocí v˘mû-
níku. Dvouokruhov˘ solární systém mÛÏe b˘t tedy provozován celoroãnû. Dvouokruhov˘ systém pracuje s niÏ‰í úãin-
ností v dÛsledku teplotního spádu ve v˘mûníku mezi primárním a spotfiebitelsk˘m okruhem.
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Ekonomicky zdÛvodnitelná je v‰ak i instalace jednookruhového systému (pfiim˘ ohfiev media v jímaãích jen v ob-
dobí nadnulov˘ch teplot vzduchu) v dÛsledku jednoduchosti a niÏ‰í investiãní nároãnosti. MnoÏství zachycené solár-
ní energie bûhem provozu jen v období nadnulov˘ch teplot vzduchu v porovnání s dvouokruhov˘m systémem (s ce-
loroãním provozem) je jen nepodstatnû niÏ‰í, cca 90%.

Mûrné investiãní náklady na dvouokruhov˘ solární systém se pohybují obvykle v rozmezí cca 10 000 – 20 000 Kã/m2

jímací plochy. Systémy s men‰í jímací plochou mají mûrné investiãní náklady pochopitelnû vy‰‰í v dÛsledku vy‰‰ího
podílu pasivních komponent (akumulátor, rozvody, izolace, regulace).

Pfii srovnání s v˘‰e uveden˘mi mûrn˘mi investiãními náklady na solární systém, je evidentní, Ïe napfi. pfii náhradû
tepla z pfiímotopn˘ch el. systémÛ (cena cca 1,3 Kã/kWh) se návratnost solárních systémÛ pohybuje fiádovû v desítkách
let (bez uvaÏování provozních nákladÛ a nákladÛ na opravy a údrÏbu).

3.4. VYUÎITÍ CITELNÉHO TEPLA OKOLÍ A ODPADNÍHO TEPLA

Citelného tepla okolí a odpadního tepla o niÏ‰ích a stfiedních teplotách lze vyuÏít pomocí tepeln˘ch ãerpadel.
Odpadního tepla o stfiedních a vy‰‰ích teplotách lze vyuÏít pomocí tepeln˘ch v˘mûníkÛ.

3.4.1. Tepelná ãerpadla
V âR je moÏno velmi úspû‰nû vyuÏívat tzv. nízkopotenciální teplo prostfiedí v systémech, které vyuÏívají tepelná

ãerpadla. V nich lze pfievádût nízkopotenciální teplo na vy‰‰í teplotu. Takto produkované teplo mÛÏe b˘t zpravidla
vyuÏito pro vytápûní budov nebo na pfiípravu TUV, pfiípadnû i pro jiné úãely (ohfiev vody v bazénech, vzduchotech-
nika, skleníky, vytápûní teras a parkovi‰È apod.).

Tepelná ãerpadla umoÏÀují vyuÏívat „suché“ zemské teplo z vrtÛ, teplo povrchov˘ch vrstev pÛdy, podzemních
i povrchov˘ch vod ãi venkovního vzduchu, ale i odpadní teplo z prÛmyslov˘ch technologií. V posledním zmínûném
pfiípadû se jiÏ nejedná o OZE, ale o tzv. zdroj druhotn .̆

Základním principem tepelného ãerpadla je pfieãerpávání tepla z niÏ‰í na vy‰‰í teplotní hladinu pfii dodání ãásti
energie zvenãí. Tepelné ãerpadlo vyuÏívá uzavfien˘ cyklus fyzikálních jevÛ spojen˘ch se zmûnou skupenství pracovní
látky (chladiva) v závislosti na jejím tlaku a teplotû. Tepelná ãerpadla se dûlí podle zpÛsobu odsávání par chladiva
z v˘parníku a zv˘‰ení jejich tlaku na:

– kompresorová, u kter˘ch hnací mechanická energie pro pohon kompresoru mÛÏe b˘t zaji‰tûna elektromoto-
rem nebo spalovacím motorem

– absorpãní, u kter˘ch hnací tepelná energie mÛÏe b˘t dodávána parou, horkou vodou, spalováním paliva nebo
el. energií

– hybridní, kombinace kompresorového a absorpãního tepelného ãerpadla, hnací energie pro pohon kompreso-
ru mÛÏe b˘t zaji‰tûna elektromotorem nebo spalovacím motorem

NejbûÏnûj‰í jsou tzv. kompresorová, ménû bûÏná jsou tepelná ãerpadla absorpãní a hybridní. Absorpãní ãerpadla
mají velmi nízkou hospodárnost, hybridní ãerpadla se pouÏívají pro velké v˘kony. Platí, Ïe se vzrÛstajícím rozdílem
teplot topného media ve spotfiebitelském okruhu a nízkopotenciálního zdroje, klesá úmûrnû i hospodárnost celého
zafiízení. Hospodárnost HTâ pro stejné teplotní podmínky nízkopotenciálního zdroje a topného okruhu je vy‰‰í neÏ
u KTâ.

BûÏná tepelná ãerpadla obvykle dodají tfiikrát více tepla, neÏ spotfiebují elektfiiny. Pomûr vyrobené tepelné ener-
gie k mnoÏství hnací energie spotfiebované se naz˘vá topn˘ faktor a je základní charakteristikou tepelného ãerpadla.
Typické hodnoty topného faktoru se pohybují mezi 2,5 – 4,5. âím jsou si bliÏ‰í teplotní úrovnû nízkopotenciálního
zdroje tepla a topného okruhu, tím je topn˘ faktor vy‰‰í. Z provozního hlediska je tedy nejv˘hodnûj‰í kombinovat te-
pelné ãerpadlo s nízkoteplotní otopnou soustavou (teplotní spád 55/50 °C), s podlahov˘m vytápûním (teplotní spád
35/30 °C) nebo s jejich kombinací. Tepelné ãerpadlo je moÏné kombinovat s jak˘mkoli dal‰ím zdrojem tepelné ener-
gie (napfiíklad elektrokotlem, plynov˘m kotlem), kter˘ mÛÏe slouÏit jako doplÀkov˘ nebo záloÏní zdroj. V takovém
pfiípadû hovofiíme o tzv. bivalentním provozu.

Systémy s tûmito zafiízeními je moÏno rozdûlit podle média, ze kterého je odebíráno nízkopotenciální teplo.
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Nejlep‰í celoroãní úãinnost mají tepelná ãerpadla typu voda-voda. Ta odebírají teplo z vody, která se ãerpá ze
studny a po ochlazení v tepelném ãerpadle se vrací do druhé (vsakovací) studny. Podmínkou pouÏití tohoto systému
jsou pfiíznivé hydrogeologické podmínky v lokalitû a z toho plynoucí dostateãná vydatnost podzemní vody.

Prakticky v‰ude lze vyuÏít teplo zemské kÛry, to znamená tepelná ãerpadla typu zemû-voda. RovnûÏ tato zafiíze-
ní pracují s dobrou úãinností po cel˘ rok.

Tepelná ãerpadla typu vzduch-voda nebo vzduch-vzduch mohou odebírat teplo z venkovního vzduchu, pfiípadnû
z vnitfiního vzduchu. U systému vzduch-voda se teplo dodané tepeln˘m ãerpadlem pfiedává do topné vody. Tento
systém je vhodn˘ pro sezónní ohfiev bazénové vody nebo pro ohfiev teplé uÏitkové vody (TUV), pro vytápûní je v‰ak
obvykle nutné sloÏitûj‰í technické fie‰ení, kdy pokles úãinnosti v zimních mûsících je kompenzován elektrokotlem ne-
bo jin˘m zdrojem tepla. Nûkteré typy tepeln˘ch ãerpadel nabízen˘ch v posledních letech jsou v‰ak pouÏitelné i pfii zá-
porn˘ch teplotách venkovního vzduchu. U systému vzduch-vzduch se teplo pfiedává pfiímo do vnitfiního vzduchu
místnosti.V˘hodou u tohoto systému je skuteãnost, Ïe v letním období mÛÏeme objekt reverzním chodem chladit-kli-
matizovat.

Tepelná ãerpadla jsou pfii dne‰ních cenách energie ekonomická zejména jako náhrada elektrick˘ch pfiímotopÛ,
pfiípadnû vytápûní kapaln˘m plynem nebo topn˘m olejem. Lze je tedy jednoznaãnû doporuãit tam, kde mohou b˘t
vhodnou náhradou elektrického vytápûní nebo v pfiípadû pfiechodu z tuh˘ch paliv na u‰lechtilej‰í zpÛsob vytápûní
v lokalitách, kde není dostupn˘ zemní plyn (eventuelnû je tam pfietíÏená elektrická síÈ, takÏe by ani nebylo moÏno do-
sáhnout celého pfiíkonu pfiímotopÛ).

Mûrné investiãní náklady na KTâ dle v˘robce se pohybují:

1.) pro niÏ‰í topné v˘kony (pod 20 kW) v rozmezí cca 8 000 – 25 000 Kã/kW topného v˘konu.
2.) KTâ a HTâ pro vy‰‰í topné v˘kony (nad 1 MW) v rozmezí cca 4 – 6 mil. Kã/MW topného v˘konu.

Mûrné investiãní náklady na kompletní systém pro vyuÏití nízkopotenciálního tepla pomocí KTâ (teplosmûnná
plocha pro nízkopotenciální zdroj, pfiívod hnacího a v˘vod vyuÏitelného v˘konu, úpravy na spotfiebiãi tepla a pod.) se
dle velikosti a sloÏitosti pohybují v rozsahu cca 5 – 30 mil. Kã / MW topného v˘konu.

3.4.2. V˘mûníky tepla
V prÛmyslu lze vyuÏít také dal‰í zdroje nízkopotenciálního tepla, vãetnû odpadního. Pomocí v˘mûníkÛ lze vyuÏít

pfiedev‰ím odpadního tepla z prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch provozÛ. Odpadní teplo mÛÏe b˘t vázáno na rÛzná tep-
lonosná media o rÛzné teplotû. Nejobvyklej‰í jsou odpadní vody z textilního, potravináfiského a chemického prÛmys-
lu o teplotách cca 40 – 90°C. Dále se jedná o odpadní hork˘ vzduch, horké plyny, páru (br˘dy), nebo spaliny z textil-
ního nebo chemického prÛmyslu o teplotách cca 100 – 500°C. V provozu jsou napfiíklad instalace v úpravnách vod,
kdy se teplo odebírá z právû z upravované vody.
Lze instalovat v˘mûníky rÛzn˘ch druhÛ:

– trubkové (voda – voda, pára – voda);
– ploché (voda – voda, vzduch – voda);
– rotaãní (vzduch – vzduch);
– spalinové kotle (pára, voda, vzduch).

U v˘mûníku tepla úãinnost b˘vá obvykle cca 70 – 80% a ekonomie provozu b˘vá pfii vy‰‰ím roãním vyuÏití vel-
mi dobrá – návratnost investiãních prostfiedkÛ je obvykle krat‰í neÏ 5 let.

3.5. VYUÎITÍ ENERGIE Z BIOMASY

Energie získávaná ze spalování biomasy je historicky nejstar‰ím energetick˘m zdrojem, kter˘ lidstvo vyuÏívá.
Biomasa je organická hmota rostlinného nebo Ïivoãi‰ného pÛvodu. V souvislosti s energetick˘m vyuÏitím zahr-

nuje tento pojem zejména palivové a odpadní dfievo, slámu a dal‰í zemûdûlsk˘ a lesní odpad, zámûrnû pûstované dfie-
viny, byliny ãi plodiny, ale také odpady biologického pÛvodu, jako napfiíklad kejdu hospodáfisk˘ch zvífiat, kaly z âOV
a produkty jejich zpracování (bioplyn). Základní v˘hodou biomasy je její nefosilní pÛvod a obnovitelnost. Z hlediska
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emisí oxidu uhliãitého, kter˘ je hlavním plynem, zpÛsobujícím tzv. skleníkov˘ efekt, se biomasa chová neutrálnû – pfii
udrÏitelném pfiístupu, kdy nejsou zdroje biomasy extrémnû vyãerpány se jedná o uzavfien˘ cyklus, kdy je CO2 unikl˘
do atmosféry pfii spalování pohlcen novû dorÛstající biomasou, kterou je moÏno dále energeticky vyuÏít.

Biomasa má ze v‰ech druhÛ OZE v âR nejvy‰‰í potenciál vyuÏití a také nejvy‰‰í souãasn˘ podíl v energetické bi-
lanci. Ten má navíc rostoucí tendenci.

Z energetického hlediska je i dnes základním a nejãastûj‰ím koneãn˘m vyuÏitím biomasy její spalování. Je podle
své formy spalována buì pfiímo, nebo jsou spalovány plynné ãi kapalné produkty jejího zpracování.

3.5.1. Tuhá biopaliva
Pro energetické vyuÏití jsou v souãasnosti nejpouÏívanûj‰í tuhá biopaliva: odpady ze zemûdûlské v˘roby, lesnic-

tví, dfievozpracujícího a papírenského prÛmyslu (stébelniny, rostlinné zbytky, odpadové dfievo) pfiípadnû i hmota
z plantáÏí cílevûdomû pûstovan˘ch energetick˘ch rostlin. Tuhá biopaliva jsou nejãastûji vyuÏívána jako palivo ve sta-
cionárních kotlích nebo v˘topnách, ale mohou rovnûÏ slouÏit jako palivo i pro teplárny, produkující souãasnû teplo
i elektrickou energii.

Struãn˘ pfiehled základních moÏností biomasy k energetick˘m úãelÛm udává následující:

– palivové dfievo – energeticky se vyuÏívá v podobû polen pro spalování v mal˘ch topeni‰tích a ve formû dfievní ‰tûp-
ky pro spalování ve velk˘ch topeni‰tích v˘topen a tepláren. Pro spalování je pouÏitelné dfievo suché, s obsahem vlh-
kosti do cca 25 %, jehoÏ v˘hfievnost se pohybuje kolem 13 – 16 GJ/t;
– sláma obilovin a olejnin – spaluje se ve velk˘ch topeni‰tích v˘topen a tepláren, kam je dopravována ve formû balí-
kÛ, které jsou zpravidla pfied podáváním do topeni‰tû mechanicky rozdruÏovány. V˘topna na slámu musí mít velko-
objemové kryté skladi‰tû na palivo;
– odpadové dfievo – vyuÏívá se ve formû hoblin, pilin, ‰tûpky, dfievûn˘ch briket nebo ve svûtû i u nás stále více popu-
lárních pelet. Tato paliva najdou uplatnûní jak v mal˘ch, tak i ve velk˘ch topeni‰tích. Dfievûné pelety se za vysokého
tlaku lisují z pilin bez pfiísady pojidel. Mívají délku 1 aÏ 3 cm a prÛmûr 0,5 aÏ 2 cm a sv˘m jednotn˘m rozmûrem usnad-
Àují rovnomûrné a úãinné spalování. Jejich v˘hodou je moÏnost automatické dodávky do spalovací komory a z toho
plynoucí bezobsluÏn˘ provoz zdroje tepla;
– biomasa z plantáÏí energeticky vyuÏiteln˘ch rychle rostoucích rostlin (RRR) – napfi. ze speciálních odrÛd topolÛ,
konopí, ‰Èovíku apod., mÛÏe b˘t urãena buì pro spalování ve formû ‰tûpky, briket ãi pelet, pro v˘robu kapaln˘ch bi-
opaliv nebo pro v˘robu bioplynu. Prozatím jsou RRR (mimo fiepky olejné pro v˘roby bionafty) pûstovány víceménû
pokusnû. Dal‰í roz‰ífiení jejich pûstování a vyuÏívání v budoucnu podporuje i souãasná dotaãní politika MZe. DÛleÏi-
tou podmínkou je samozfiejmû i podpora rozvoje trhu s biomasou jako palivem.

ZpÛsoby získávání energie z biomasy:

– termochemická pfiemûna: spalování
zplyÀování
pyrol˘za

– biochemická pfiemûna: alkoholové kva‰ení
metanové kva‰ení
chemická pfiemûna
esterifikace bioolejÛ
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Základní údaje o v˘hfievnosti a objemové hmotnosti nejãastûji pouÏívan˘ch biopaliv udává následující tabulka.

Tabulka ã. 2: V˘hfievnost a objemová hmotnost biopaliv

Z tzv. energetick˘ch plodin bylinného charakteru, produkujících nedfievní hmotu, jsou nejdÛleÏitûj‰í rostliny ví-
celeté a vytrvalé. Nejvût‰í perspektivu má krmn˘ ‰Èovík – Uteu‰a. ·Èovík krmn˘ (Rumex tianschanicus x rumex pati-
entia) je druh kulturní plodiny, vy‰lechtûné v Rusku, kfiíÏením ‰Èovíku Èjan‰anského a ‰Èovíku zahradního. U nás jsme
zaãali pûstovat odrÛdu s názvem Uteu‰a (podle jména jejího tvÛrce). ·Èovík krmn˘ je vytrvalá plodina, mÛÏe vydrÏet
na svém stanovi‰ti nejménû 15 aÏ 20 let, coÏ je z hlediska fytoenergetiky bezpochyby velmi v˘hodné. Tento ‰Èovík je
statná, aÏ 2 m vysoká rostlina, která od druhého roku po zaloÏení kultury dosahuje spolehlivû v˘nosu 10t/ha suché
hmoty (i více – 15 aÏ 20 t). U nás je ‰Èovík znám˘ jako nepfiíjemn˘ plevel. ·Èovík Uteu‰a v‰ak nemá s tímto plevelem
nic spoleãného. âasto se namítá, Ïe jej nelze po zasetí uÏ nikdy z pole odstranit.To se podafiilo vyvrátit pfii provozním
ovûfiování, kdy po tfiíletém pûstování byl velmi pûkn˘ vitální porost ‰Èovíku zaorán a bezprostfiednû po nûm byla za-
seta ozimá p‰enice. Ta vegetovala zcela normálnû, bez jakéhokoliv zaplevelení pÛvodnû pûstovan˘m ‰Èovíkem. Tech-
nologie pûstování ‰Èovíku pro energetické úãely je tudíÏ v âR jiÏ dostateãnû propracována a svûdãí o jeho znaãné per-
spektivû.

V˘hody tohoto paliva jsou zfiejmé: nenároãné pûstování a následné zpracování, sníÏení nákladÛ na dopravu (ten-
to obnoviteln˘ zdroj energie je v místû), cena paliva, v˘borné vlastnosti hofiení, nízké emise, vyuÏití voln˘ch zemûdûl-
sk˘ch ploch, v˘hodná celková cena GJ, státem podporovan˘ projekt.

Tabulka ã. 3: Porovnání cen paliv
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Kultura ‰Èovíku se zakládá na jafie. Termín setí lze posunout aÏ do kvûtna, pfiíp. aÏ do poloviny ãervna. Doporu-
ãuje se standardní v˘sev 5 kg osiva na 1 ha. Klíãení a zakofieÀování ‰Èovíku probíhá v prvním roce pozvolna, proto je
tfieba dbát na fiádné odplevelení pozemku, nejlépe o‰etfiením herbicidy pfied zasetím. Ochranu proti plevelÛm lze
v prÛbûhu prvého vegetaãního roku provádût pouze mechanicky, odplevelovací seãí, neboÈ nejsou zatím pro tento
kulturní ‰Èovík známy selektivní herbicidy.Tento zpÛsob o‰etfiení je v provozních podmínkách ovûfien a je úãinn .̆ Se-
tí se zaji‰Èuje bûÏnou zemûdûlskou mechanizací. ZaloÏení porostu nepÛsobí zásadní problémy, ale v pfiípadû potfieby
lze zajistit pro pûstitele osobní konzultace, a to i v prÛbûhu celého prvého roku.

·Èovík krmn˘ je odoln˘ vÛãi vymrzání a nemá vyhranûné nároky na stanovi‰tû. Pouze zamokfiené pÛdy s vysokou
hladinou spodní vody mu nesvûdãí. Jeho kÛlové kofieny po proniknutí do vody zahnívají a porost je proto po‰kozen.
Jinak se mu dafií dobfie v níÏinách i ve vy‰‰ích polohách. Sná‰í dobfie i kamenité chud‰í pÛdy a není nároãn˘ na hno-
jení. V prÛbûhu prvního roku po zasetí jej lze pfiihnojit dusíkem, ale pouze v pfiípadû potfieby, podle stavu porostu.
V prvém roce pouze zakofiení a pro úãely energetické se tudíÏ v prvním roce ‰Èovík nesklízí. Pokud se vytvofií plnû za-
pojen˘ porost, lze jej na podzim sklidit na zelené krmení, nebo jako pfiímûs do siláÏe. Má vysokou krmnou hodnotu,
neboÈ byl vy‰lechtûn pÛvodnû pro krmiváfiské úãely. Po zakofienûní a zapojení porostu pak ‰Èovík dobfie pfiezimuje.

Na jafie ve druhém roce po zasetí ‰Èovík rychle obrÛstá a bûhem krátkého období, od dubna do konce kvûtna, do-
rÛstá v˘‰ky 1,5 aÏ 2 m. Od druhého roku vegetace pak jiÏ Ïádné problémy se zaplevelením nejsou, neboÈ její rychl˘
nástup a plné zapojení porostu v‰echny plevele dobfie potlaãuje. Koncem kvûtna je ‰Èovík zpravidla jiÏ v plném kvû-
tu a zaãátkem ãervence dozrává. K jeho sklizni pro energetické úãely je tfieba pfiistoupit je‰tû pfied pln˘m dozráním
semen, aby se bûhem skliznû nevydrolila. To zajistí jednak splnûní podmínky pro získání dotace (nepûstovat energe-
tické rostliny na semeno) a hlavnû vût‰í v˘hfievnost sklizené biomasy. Je v‰eobecnû známo, Ïe semena jsou vÏdy ener-
geticky bohatá. V prvé dekádû ãervence je ‰Èovík zpravidla jiÏ dostateãnû zaschl ,̆ coÏ je pro energetické úãely velmi
v˘hodné. Není tfieba jej sloÏitû dosou‰et. Sklízí se buì to siláÏní fiezaãkou, obdobnû jako kukufiice, nebo jej lze posekat
na fiádky a následnû slisovat do balíkÛ, jako slámu. ZpÛsob skliznû závisí do znaãné míry na jeho následném vyuÏití.

¤ezaãkou sklízíme tam, kde se pouÏije pro spalování v kotelnû napfi. spoleãnû s dfievní ‰tûpkou. Tato hrubá fie-
zanka je pak urãitou obdobou této ‰tûpky. ·Èovík je moÏné téÏ pfiidávat do kotlÛ, kde se spaluje uhlí a zlep‰ovat tak
kvalitu plynÛ uvolÀovan˘ch do ovzdu‰í. Lisování do balíkÛ má pfiednost tam, kde se ‰Èovík bude spalovat v kotelnû
zafiízené na spalování slámy (viz zkou‰ky spalování ‰Èovíku v obecní v˘topnû ve Îluticích).

·Èovík lze vyuÏívat téÏ pro v˘robu standardních fytopaliv, jako jsou biobrikety, nebo drobné peletky. V tom pfií-
padû je vhodná sklizeÀ fiezaãkou, ãímÏ vznikne hrubá fiezanka, která se po pfiípadném smísení s urãit˘m podílem dfiev-
ní hmoty (napfi. pilin) dosu‰í, rozdrtí a slisuje na poÏadovan˘ tvar, na brikety ãi pelety.

Suchá fytomasa ‰Èovíku krmného má podobné vlastnosti jako dfievní hmota (napfi. piliny). Má pomûrnû vysokou
v˘hfievnost i pfiíznivé dal‰í parametry, srovnatelné se dfievem.V˘hfievnost suchého (bezvodého) vzorku je 17,89 MJ/kg.
Krmn˘ ‰Èovík je tedy z hlediska energetického obsahu perspektivní rostlinou. Jeho v˘hoda spoãívá pfiedev‰ím v tom,
Ïe poskytuje kaÏdoroãnû vysoké v˘nosy suché hmoty. Hlavní sklizeÀ pro energetické úãely – pro spalování v kotel-
nách ãi zpracování na biopaliva se provádí 1x roãnû zaãátkem ãervence. Po této sklizni je vhodné porost ‰Èovíku pro-
kypfiit vláãením, aby byla zachována správná hustota porostu (zpÛsobená pfiípadn˘m vydrolením nûkter˘ch pfiedãas-
nû dozrál˘ch semen). Není Ïádoucí, aby byl porost pfiíli‰ hust ,̆ protoÏe lodyhy jsou pak slab‰í, coÏ nemusí pfiispívat
vÏdy k vy‰‰ím v˘nosÛm. ·Èovík totiÏ vytváfií mohutné postraní v˘hony. Pokud má dostatek prostoru, zajistí plnû za-
pojen˘ porost se siln˘mi lodyhami, coÏ dává vût‰í záruku vysokého v˘nosu neÏ hust˘ porost s lodyhami slab˘mi. ·Èo-
vík v‰ak po sklizni obrÛstá velmi rychle, takÏe není vÏdy moÏné vláãení zajistit, coÏ v‰ak pfiíli‰ nevadí. ·Èovík se bude
i bez toho dále zdárnû vyvíjet. KaÏdoroãní vláãení po sklizni není tedy nezbytnû nutné, av‰ak doporuãuje se zajistit
toto o‰etfiení alespoÀ 1x za 2 roky. Po hlavní sklizni biomasy pro energii vytváfií ‰Èovík velmi rychle hust˘ porost sytû
zelen˘ch svûÏích listÛ, tak jako na podzim v prvém roce po zasetí. Tento nov˘ obrost b˘vá nejlep‰í zpravidla jiÏ kon-
cem srpna nebo v záfií. Pokud jej lze efektivnû vyuÏít, jako napfi. do siláÏe ãi na zelené krmení, je moÏné jej bez obavy
sklidit na zeleno. Tuto zelenou hmotu lze s úspûchem vyuÏít téÏ jako pfiídavek biomasy do fermentoru v bioplynové
stanici, pokud je takovéto zafiízení v dosaÏitelné vzdálenosti od pûstitelské plochy. Celkov˘ stav porostu se touto sk-
lizní na zeleno nepo‰kodí, neboÈ na jafie pfií‰tího roku ‰Èovík opût plnû obrÛstá a vytváfií plodné lodyhy, vhodné ke sk-
lizni energetické biomasy ke spalování. Energetick˘ ‰Èovík je hodnocen jako velice perspektivní rostlina, poskytující
zdroj obnovitelné energie, proto jeho porosty budou mít v âR velk˘ v˘znam. Pûstování energetick˘ch rostlin má pro
zemûdûlce nespornou v˘hodu, neboÈ nekonkurují na trhu potravin, takÏe tato jejich „zelená energie“ má pak zaji‰tûn
plynul˘ odbyt. Pro na‰e zemûdûlce to ale nejsou rostliny tradiãní a tak je tfieba, aby se s nimi postupnû seznamovali,
nauãili se je pûstovat a zaãali jimi nahrazovat ãást konvenãní zemûdûlské produkce.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 850

Zafiízení pro spalování biomasy lze podle v˘konu a technického fie‰ení rozdûlit na následující skupiny:

– klasická kamna (plechová ãi litinová) – pfiedchÛdci moderních technologií spalování; jejich v˘hodou je rychl˘ zisk
tepla po zatopení, nev˘hodou je ménû dokonalé spalování (niÏ‰í úãinnost, více emisí ‰kodlivin do ovzdu‰í) a nutnost
ãasté obsluhy, pokud je tfieba zabezpeãit rovnomûrnûj‰í dodávku tepla; v souãasnosti se stále ãastûji vyuÏívají krbová
kamna, která jsou nejen estetick˘m doplÀkem interiéru, ale mají i vy‰‰í úãinnost; krbová kamna mají vysok˘ podíl sá-
lavé sloÏky tepla (aÏ 30 % tepelného v˘konu) a obvykle jsou vybavena vzduchov˘mi kanálky pro ohfiívání okolního
vzduchu; vzduch je ohfiíván mezi vnûj‰ím a vnitfiním plá‰tûm a vystupuje otvory v horní ãásti topidla; nûkterá moder-
ní kamna mají také vestavûnou topnou vloÏku, takÏe pracují zároveÀ i jako kotel ústfiedního vytápûní;
– cihlové pece a kachlová kamna – u nás jsou pouÏívány jiÏ velmi dlouho; obvykle tvofií zajímavou souãást interiéru,
mají pomûrnû vysokou úãinnost i akumulaãní schopnost, takÏe jsou dostateãn˘m zdrojem tepla po cel˘ den a posky-
tují pfiíjemné sálavé teplo;
– malé kotle (do 100 kW) – jsou vyuÏívané pro vytápûní rodinn˘ch domkÛ ãi men‰ích budov; pracují obvykle tak, Ïe
se palivo nejprve zplyÀuje a teprve potom se plyn spaluje; takov˘ systém umoÏÀuje velmi dobrou regulaci srovnatel-
nou s plynov˘mi kotli; v kotlích je moÏno spalovat polenové dfievo ãi dfievûné brikety, nûkdy v kombinaci se ‰tûpkou
nebo dfievním odpadem; v tûchto pfiípadech je ov‰em nezbytná manuální obsluha kotle (cca 3x – 4x dennû pfiikládá-
ní, 1x t˘dnû vybírání popela); nejen v zahraniãí, ale v posledních letech i v âR, si získávají oblibu dfievûné pelety, kte-
ré umoÏÀují bezobsluÏn˘ provoz kotle a komfortní dopravu a skladování; pro spalování pelet je nutno pouÏít kotel
s podavaãem a upraven˘m hofiákem; v na‰í republice existuje fiada dodavatelÛ mal˘ch kotlÛ na biomasu s parametry
srovnateln˘mi se svûtovou ‰piãkou; v souãasnosti se rovnûÏ rozrÛstá sortiment kotlÛ pro spalování pelet i dodavate-
lÛ tohoto paliva;
– kotle nad 100 kW – pouÏívají se pro prÛmyslové aplikace nebo systémy CZT; spalují nejãastûji dfievûné ‰tûpky ne-
bo balíky slámy; obvykle jsou vybaveny automatick˘m pfiikládáním paliva a jsou schopny spalovat i ménû kvalitní
a vlhãí biomasu; nûkterá zafiízení vyuÏívají KVET, obvykle s klasick˘m parním cyklem; tyto systémy mají potom úãin-
nost aÏ 90 %, pomûr mezi vyrobenou elektfiinou a teplem je cca 30 : 60.

Ceny jednotliv˘ch kotlÛ shodného v˘konu se od sebe li‰í dosti podstatnû. Proto je provedeno srovnání jednotli-
v˘ch typÛ, aby bylo moÏné stanovit tzv. mûrnou cenu kotle, nebo celého technologického zafiízení na instalovan˘ 1kW
v˘konu. Byly porovnány ceny tuzemsk˘ch v˘robcÛ a zahraniãních dodavatelÛ. Mûrná cena zafiízení na instalovan˘
1kW se pohybuje v rozmezí od 2857 do 7778,– Kã. PrÛmûrná cena je tedy 4895,– Kã/kW za dodávku kompletní tech-
nologické ãásti.

Dle porovnání cen jiÏ realizovan˘ch akcí se investiãní náklady za dodávku kompletní technologické ãásti dle in-
stalovaného v˘konu zdroje pohybují následovnû:

v˘kon zdroje 500 kW mûrné náklady 5700,– Kã/kW
v˘kon zdroje 1000 kW mûrné náklady 5050,– Kã/kW
v˘kon zdroje 1500 kW mûrné náklady 4400,– Kã/kW
v˘kon zdroje 2000 kW mûrné náklady 3900,– Kã/kW
v˘kon zdroje 2500 kW mûrné náklady 3820,– Kã/kW

U zahraniãních dodavatelÛ je situace obdobná, ale pofiizovací cena zafiízení na instalovan˘ 1kW je cca o tfietinu
vy‰‰í.

3.5.2. Kapalná biopaliva
Kapalná biopaliva jsou získávána druhotnû zpracováním pûstovan˘ch energetick˘ch rostlin a pouÏívají se jako

palivo pro spalovací motory automobilÛ a traktorÛ (bionafta, etanol), aditivum do kapaln˘ch paliv (etanol) ãi pro v˘-
robu biologicky odbourateln˘ch mazadel.

Bionafta neboli metylester rostlinn˘ch olejÛ vzniká chemickou úpravou – esterifikací, pfii které vzniká hofilavé
palivo o podobn˘ch vlastnostech a v˘hfievnosti jako má bûÏná motorová nafta. Chemickou podstatou esterifikace
rostlinného oleje je zámûna glycerinu za metanol v molekule mastné kyseliny. Základní surovinou pro v˘robu bio-
nafty je dnes v âR fiepka olejná, bionaftu lze vyrábût i ze lnûného ãi sluneãnicového oleje nebo i z pouÏit˘ch rostlin-
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n˘ch olejÛ (napfi. z restaurací, zafiízení hromadného stravování ãi potravináfiského prÛmyslu).V˘hodou bionafty je je-
jí rychlá biologická odbouratelnost, samomazací schopnost. V distribuãní síti ãerpacích stanic dnes najdeme pod po-
jmem „bionafta“ tzv. smûsnou bionaftu 2. generace, která je smûsí 30 % bionafty a 70 % ropné nafty. Smûsná bionaf-
ta má v˘hodu v lep‰ím spalování v sériov˘ch dieselov˘ch motorech oproti ãisté bionaftû a díky dotacím vlády na
v˘robu bionafty a niÏ‰í spotfiební dani je také levnûj‰í ve srovnání s klasickou motorovou naftou. Na‰e republika je
na jednom z pfiedních míst v Evropû v produkci bionafty – její souãasné v˘robní kapacity v âR jsou kolem 60 tis. tun
roãnû a podíl smûsné bionafty na trhu s motorovou naftou ãinil v roce 1999 témûfi 5 %.

Etanol (kvasn˘ líh ãi alkohol) se vyrábí alkoholov˘m kva‰ením a následnou destilací a je moÏno jej získat z rost-
linn˘ch i Ïivoãi‰n˘ch surovin s obsahem cukrÛ a ‰krobÛ – cukrové fiepy, obilí, brambor ale napfi. i syrovátky. Etanol je
moÏno vyuÏít pfiímo jako hodnotné palivo pro upravené spalovací motory nebo jako alternativní palivo pro stacio-
nární zafiízení, pouÏívaná k v˘robû tepla. Po chemické úpravû etanolu na slouãeninu ETBE (ethylterc.butylether)
mÛÏe b˘t i aditivem do bûÏn˘ch motorov˘ch paliv – platné pfiedpisy v âR umoÏÀuje pfiímûs 15 % ETBE do benzíno-
v˘ch smûsí. Pro zajímavost lze uvést, Ïe jednodu‰‰í metanol (dfievní líh) se pouÏívá jako palivo pro závodní vozy. Na
rozdíl od etanolu je v‰ak vysoce toxick .̆

3.5.3. Plynná biopaliva
Plynné biopalivo – bioplyn, je palivem vyroben˘m z odpadní biomasy. Bioplyn vzniká pfii rozkladu organick˘ch

látek bez pfiístupu kyslíku v uzavfien˘ch nádrÏích – reaktorech. Tento proces, (metanové kva‰ení) probíhá díky tzv.
anaerobním bakteriím (pracujícím bez pfiístupu kyslíku) a jeho v˘sledkem je roz‰tûpení organické hmoty na anorga-
nické látky a plyn s vysok˘m obsahem metanu. Zbytky vyhnívacího procesu jsou velmi hodnotn˘m hnojivem nebo
kompostem. Bioplyn je smûsí plynÛ tvofienou z 50 – 75 % hofilav˘m metanem, z 25 – 40 % oxidem uhliãit˘m a 1 – 3 %
pfiipadá na dal‰í plyny jako jsou dusík, sirovodík nebo vzácné plyny. V˘hfievnost bioplynu je závislá na obsahu meta-
nu – pfii 67 % obsahu metanu je cca 24 MJ/m3.

Jako surovinu pro v˘robu bioplynu lze pouÏít odpady Ïivoãi‰né i rostlinné v˘roby – v nejvût‰í mífie se vyuÏívá ke-
jda (tekuté a pevné v˘kaly hospodáfisk˘ch zvífiat promísené s vodou), pfiípadnû i slamnat˘ hnÛj, kal z âOV, zelené
rostliny, organick˘ odpad a dal‰í.

Bioplyn se vyuÏívá jako technologické palivo v provozovnách, souvisejících s jeho v˘robou (napfi. v ãistiãkách pro
vyhfiívání vyhnívacích nádrÏí), pro v˘robu tepla v plynov˘ch kotlích a také jako motorové palivo pro stacionární mo-
tory kogeneraãních jednotek, vyrábûjících teplo a elektrickou energii. V nûkter˘ch pfiípadech je nutné pfiedãi‰tûní
(odsífiení) bioplynu pfied jeho spalováním, aby byly sníÏeny emise oxidÛ síry do ovzdu‰í.

Oproti spalitelné biomase jsou v˘roba a vyuÏití bioplynu obtíÏnûj‰í – pro vysoké investiãní náklady a tím i vyso-
kou cenu vyrobené energie. Pro vyuÏití bioplynu je potfieba peãlivû vybrat vhodnou lokalitu s vysokou a celoroãnû
stálou poptávkou po teple a pokud moÏno i po elektfiinû z kogeneraãní jednotky.

3.5.4. Problematika polychlorovan˘ch dibenzodioxinÛ a dibenzofuranÛ pfii spalování biomasy
V âeské republice byla v letech 2000 – 2001 realizována mûfiení1 na ãtyfiech zafiízeních spalujících biomasu za-

mûfiená na stanovení PCDD/F2. Pfiehled v˘sledkÛ udává následující tabulka.

Tabulka ã. 4: V˘sledky mûfiení PCDD/F na ãtyfiech zafiízeních pfii spalování biomasy

V·CHT, Ústav energetiky, 2000 – 2001

1 V·CHT, Fakulta technologie ochrany prostfiedí, Ústav energetiky.
2 M. Koutsk ,̆ E. Machníková, M. Henkel, M. Dittrich, J. Vo‰tû, B. Koutsk˘: Energie & Peníze, ã. 4–5/2002.
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Porovnáme-li v˘sledky stanovení PCDD/F na uveden˘ch zafiízeních s obecn˘m emisním limitem dle vyhlá‰ky
MÎP ã. 356/2002 Sb.3, kter˘ je 0,1 ng TEQ/m3, pak v˘sledky dokládají vysoké pfiekroãení limitu stanoveného pro vel-
ké zdroje zneãi‰Èování. Nutno ale poznamenat, Ïe na uveden˘ch zafiízeních nebyla provedena optimalizace spalova-
cího procesu vzhledem k emisím PCDD/F, takÏe lze pfiedpokládat niÏ‰í v˘sledky pfii sefiízení spalovacího procesu
a pfiípadném provedení konstrukãních zmûn na zafiízení.V˘sledky ale jednoznaãnû potvrzují skuteãnost, Ïe pro mini-
malizaci emisí je nutná optimalizace konstrukce i provozu spalovacího zafiízení pro konkrétní palivo z biomasy.

Uvedené v˘sledky vyvolaly obavy pfii budování nov˘ch zafiízení na spalování biomasy (napfi. biotepláren v okre-
se Jeseník) nebo pfii instalaci kotlÛ na biomasu v rodinn˘ch domech. Tomuto pfiípadu byla vûnována publikace4, kte-
rá uvádí v˘sledky obdobn˘ch mûfiení proveden˘ch v zemích Evropské unie.

V Rakousku pfiedstavuje lokální vytápûní bytÛ tfietinu v‰ech emisí PCDD/F, pfiiãemÏ tzv stáloÏárná kamna dosa-
hovala nejvy‰‰ích hodnot. Mûfiení, která provedli Thanner a Moche5 v r. 2000, vykázala následující emise PCDD/F pfii
lokálním vytápûní bytÛ rÛzn˘mi palivy.

Tabulka ã. 5: Emise PCDD/F pfii lokálním vytápûní bytÛ rÛzn˘mi palivy

Mûfiení provedená v roce 1999 byla zamûfiena na emise PCDD/F a HCl pfii spalování biomasy s rÛzn˘m obsahem
chloru v kotli 50 kW a pfiinesla následující v˘sledky.

Tabulka ã. 6: Emise PCDD/F a HCl pfii spalování biomasy s rÛzn˘m obsahem chloru v kotli 50 kW

Z tabulky vypl˘vá, Ïe nejniÏ‰ích emisí bylo dosaÏeno pfii spalování dfievní ‰tûpky. Koncentrace PCDD/F v emisích
byla prokazatelnû vy‰‰í pfii spalování biomasy s vy‰‰ím obsahem chloru (nad 1,5 g/kg su‰.).

3 Vyhlá‰ka MÎP ã. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneãi‰Èujících látek, obecné emisní limity, zpÛsob pfiedávání zpráv a informací, zji‰Èování
mnoÏství vypou‰tûn˘ch zneãi‰Èujících látek, tmavosti koufie, pfiípustné míry obtûÏování zápachem a intenzity pachÛ, podmínky autorizace osob, poÏa-
davky na vedení provozní evidence zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a podmínky jejich uplatÀování.
4 J. VáÀa: Ekologická hlediska spalování biomasy. www.biom.cz/index.shtml?x=138817(ãerven 2003).
5 F. Thanner, W. Moche: Emission von Dioxinen, PCBs und PAHs aus Kleinfeurungsanlagen. Monographie Band 153, Wien 2001 (citace dle J. Váni).
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Jiná mûfiení byla provedena na 9 bavorsk˘ch teplárnách (100 kW – 13,8 MW, 11 % O2), kde byla rovnûÏ potvrze-
na korelace koncentrací PCDD/F v emisích s obsahem chloru ve dfievu, naproti tomu korelace s emisemi oxidu uhel-
natého byla neprÛkazná6.

DÛleÏité jsou poznatky o emisích pfii spalování chemicky o‰etfieného dfieva a dfievního odpadu, které publikova-
li William a Caroll7 v r. 2001. Autofii vypoãetli i emisní faktory (na tunu paliva), jak uvádí následující tabulka.

Tabulka ã. 7: Emise a emisní faktory pfii spalování chemicky o‰etfieného dfieva a dfievního odpadu na kotelnách s fií

Z tabulky je zfiejmé, Ïe velmi riskantní z hlediska emisí PCDD/F je spalování chemicky o‰etfieného dfieva, ale ta-
ké dfievních briket; pfiekvapivû nízké byly naproti tomu emise PCDD/F pfii spalování ‰tûpky z dfievotfiískov˘ch desek
(oproti pfiekliÏce z dfievotfiísky).

Protokol o persistentních organick˘ch polutantech8 Uvádí emisní faktory PCDD/PCDF pro zafiízení na spalová-
ní dfieva, vztaÏené k mnoÏství spáleného dfieva a produkovaného tepla; pfiehled je v následující tabulce.

6 G. Schmoecker, A. Streit: Emissionen organischer Stoffe bei Holzfeurung. Referát 1/3 Bayrisches Landesamt für Umweltschutz, 2001.
7 F. William, J. Caroll: The relative contribution of wood and polvinylchloride to emissions of PCDD and PCDF from house fires. Chemosphere 45,
1173–1180, 2001.
8 Protokol OSN/EHK k Úmluvû o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ; pfiíloha V, oddíl E, odst. 47.
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Tabulka ã. 8: Emisní koncentrace (ce) a emisní faktory PCDD/PCDF zafiízení na spalování dfieva vztaÏené k mnoÏství
spáleného paliva (Fp) a produkovaného tepla (Ft).
(Protokol o persistentních organick˘ch polutantech k Úmluvû LRTAP, pfiíloha V)

Protokol dále uvádí, Ïe spalování mûstského odpadního dfieva (tj. zejména z demolic) na pohybliv˘ch ro‰tech ve-
de k relativnû vysok˘m emisím PCDD/PCDF v porovnání s jin˘mi druhy dfiíví. O‰etfiené (impregnované) dfievo by
se mûlo spalovat pouze v zafiízeních uzpÛsoben˘ch pro minimalizaci emisí PCDD/PCDF.

Mûfiení emisí PCDD/F pfii spalování slámy nebo trávy v kotelnách o v˘konu vy‰‰ím neÏ 5 MW byla provedena ve
·védsku s v˘sledky koncentrací 0,04 – 0,08 ng TEQ/m3 (vlh. 0 %, O2 11 %).V dánské kotelnû na spalování slámy v ob-
fiích balících byly namûfieny koncentrace PCDD/F v emisích 0,016 ng TEQ/m3 (vlh. 0 %, O2 11 %).

Z v˘‰e uveden˘ch v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe emise nûkter˘ch zneãi‰Èujících látek ze spalování biomasy, zejména
PCDD/F, nelze podceÀovat, i kdyÏ se jedná o relativnû malé zdroje. Tyto emise mohou ovlivnit lokální imisní situaci.
Podle vût‰iny dostupn˘ch údajÛ jsou látky PCDD/F pfii spalování biomasy z 90 % obsaÏeny v plynn˘ch emisích, pou-
ze pak 10 % v popelu.

Dále je tfieba zdÛraznit, Ïe malé kotle na spalování biomasy neb˘vají vybaveny náleÏit˘m odluãovacím zafiízením
nebo ãi‰tûním plynÛ a Ïe fiízení spalovacího procesu nelze pokládat za zcela spolehlivé. Vstupující palivo má rÛznou
konsistenci a ãasto i promûnlivou vlhkost, coÏ vede ke kolísání teplot ve spalovací komofie.

Rekonstrukce mal˘ch kotlÛ na tuhá paliva pro spalování biomasy se zamûfiuje spí‰e na zafiízení pro pfiísun paliva
do kotle a dal‰í investice se vynaloÏí na zafiízení pro dopravu a skladování paliva.

Z tohoto pohledu navrÏen˘ zákon o podpofie v˘roby elektfiiny a tepelné energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
(zákon o podpofie obnoviteln˘ch zdrojÛ)9 postrádá specifikaci biomasy vhodné ke spalování a odkaz na zákon
o ochranû ovzdu‰í v navrhovaném § 6, odst. 4, písm. h) nemusí b˘t relevantní pro malé spalovací zdroje.10

OrgánÛm kraje lze proto doporuãit, aby se problematikou spalování biomasy na konkrétních zafiízeních (zejmé-
na mal˘ch) zab˘valy podrobnûji a tam, kde není záruka spalování vhodného druhu biomasy z hlediska emisí nebo
adekvátního stupnû fiízení spalovacího procesu upfiednostÀovaly spoluspalování biomasy ve velk˘ch spalovacích za-
fiízeních, které mají techniku na fiízení spalovacího procesu, jsou vybaveny technologiemi pro ãi‰tûní spalin a garan-
tují dodrÏování emisních limitÛ

9 Návrh zákona k 23. 3. 2004 v poslanecké snûmovnû Parlamentu âR ve 2. ãtení – obecná rozprava.
10 Toto zmínûno pfii vefiejné prezentaci k problematice tûÏk˘ch kovÛ jako „Poznámka ke spalování biomasy“.
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3.6. VYUÎITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Spalování komunálního odpadu, které splÀuje zákonné emisní limity lze zajistit jen pro komunální odpad urãité-
ho sloÏení a jen v pfiípadû spaloven vy‰‰ích v˘konÛ, vybaven˘ch pfiíslu‰n˘mi zafiízeními pro ãi‰tûní spalin. V˘stavbu
spaloven lze tedy uvaÏovat pouze pro vût‰í mûsta.

Samovolnû vznikající skládkov˘ plyn ze skládek komunálního odpadu lze odsávat pomocí trubkov˘ch sond, in-
stalovan˘ch do hmoty skládky. Skládkov˘ plyn po vyãi‰tûní je pfiivádûn do kogeneraãní jednotky s plynov˘m moto-
rem, která zaji‰Èuje v˘robu el. energie a tepla v horké vodû.

4. V˘skyt a vyuÏívání obnoviteln˘ch a netradiãních zdrojÛ energie

4.1. BIOMASA

Na území Královéhradeckého kraje se vyskytuje biomasa pfiedev‰ím ve formû:

– odpadÛ z dfievozpracujících závodÛ;
– obilní, kukufiiãné a fiepkové slámy;
– lesních odpadÛ (dfievní hmota z lesních probírek, kÛra, vûtve, pafiezy, kofieny po tûÏbû dfieva, palivové dfievo,

manipulaãní odfiezky, klest);

Dále je na území kraje cca 90 000 ha nevyuÏité zemûdûlské pÛdy, kterou by bylo moÏno vyuÏít pro pûstování rych-
lerostoucích travin nebo dfievin pro v˘robu tepla.

Odpady z dfievozpracujících závodÛ
V souãasné dobû jsou odpady z dfievozpracujících závodÛ prakticky témûfi ve v‰ech pfiípadech vyuÏity pro v˘ro-

bu tepla spalováním. Dal‰í nárÛst instalovaného v˘konu a mnoÏství vyrobeného tepla lze obtíÏnû odhadnout, je ale
moÏné pfiedpokládat, Ïe se bude jednat fiádovû maximálnû o desítky procent.

Obilní, kukufiiãná a fiepková sláma
Celkové roãní mnoÏství slámy, které by bylo moÏno vyuÏít k energetick˘m úãelÛm (je tedy jiÏ odpoãteno mnoÏ-

ství slámy vyuÏívané v zemûdûlsk˘ch závodech na podest˘lku apod.) je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka ã. 9: Potenciál vyuÏití slámy k energetick˘m úãelÛm

Pro vyuÏití ve‰keré slámy v kraji v mnoÏství 78 479 t/r, pfii prÛmûrné v˘hfievnosti slámy 15 GJ/t a pfii prÛmûrné ce-
loroãní úãinnosti spalování 75% by byla v˘roba tepla a instalovan˘ v˘kon spalovacího zafiízení (pro dodávku tepla
pro vytápûní a TUV – roãní vyuÏití instalovaného v˘konu 2000 hod):
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V˘roba tepla 882 889 GJ/R
Instalovan˘ v˘kon 123 MW

Rychlerostoucí traviny a dfieviny
Pfii vyuÏití ve‰keré vhodné plochy o rozloze cca 90 000 ha, pfii prÛmûrném energetickém v˘nosu v rozmezí

100 – 200 GJ/ha a pfii prÛmûrné celoroãní úãinnosti spalování 75% by byla v˘roba tepla a instalovan˘ v˘kon spalo-
vacího zafiízení (pro dodávku tepla pro vytápûní a TUV – roãní vyuÏití instalovaného v˘konu 2000 hod):

V˘roba tepla 6 750 000 – 13 500 000 GJ/r
Instalovan˘ v˘kon 938 – 1 876 MW

4.2. SOLÁRNÍ ENERGIE

PrÛmûrná hodnota intenzity solárního záfiení na území Královéhradeckého kraje ãiní cca 1 150 kWh/m2 hori-
zontální plochy.

V souãasné dobû je solární energie vyuÏívána pouze velmi ojedinûle v rodinn˘ch domech nebo objektech ter-
ciální sféry. Témûfi v˘hradnû se jedná o vyuÏití solární energie pro pfiípravu TUV.

ProtoÏe ekonomie provozu solárních fototermálních zafiízení je v porovnání s klasick˘mi zdroji tepla velmi ne-
pfiíznivá, nelze oãekávat vût‰í rozmach v instalaci solárních zafiízení ani v dal‰ích letech pfii zdraÏování fosilních paliv.

Je‰tû nûkolikanásobnû hor‰í situace je v pfiípadû fotoelektrické konverze solární energie (fotovoltaické ãlánky
pro pfiímou v˘robu el. energie).

4.3. VYUÎITÍ ENERGIE VODNÍCH TOKÒ

Na území Královéhradeckého kraje jsou provozovány vodní elektrárny jednak spoleãností VâE – elektrárny,
s. r. o. a jednak nejrÛznûj‰ími subjekty v naprosté vût‰inû s dodávkou el. energie do sítû VâE a. s. Zb˘vající vodní elek-
trárny velmi mal˘ch v˘konÛ s dodávkou el. energie pro vlastní spotfiebu provozovatele nejsou uvedeny, celkovou bi-
lanci ovlivní jen zanedbatelnû.

Pfii celkové úãinnosti dodávky el. energie koneãn˘m spotfiebitelÛm 29% (úãinnost v˘roby el. energie v konden-
zaãní tepelné elektrárnû a s respektováním ztrát v rozvodu) pfiedstavuje el. energie vyrobená ve vodních elektrárnách
úsporu primárního paliva ve v˘‰i 951 145 GJ/r.

4.4. VYUÎITÍ VùTRNÉ ENERGIE

PrÛmûrná roãní rychlost vûtru na území Královéhradeckého kraje:

– v okolí Trutnova pfies 6 m/s;
– v severov˘chodní oblasti okresu Rychnov n.K. a v oblasti mezi Trutnovem a ·pindlerov˘m ml˘nem 4 – 5 m/s;
– na ostatním území kraje ménû neÏ 4m/s.

V prostoru severnû od Nového Hrádku byly realizovány 4 vûtrné elektrárny o celkovém instalovaném v˘konu
1 600 kW (4 x 400 kW).

Dal‰í roz‰ífiení instalace vûtrn˘ch elektráren je otázkou nejen technicko – ekonomick˘ch podmínek, ale v fiadû
pfiípadÛ je nepfiijatelné z hlediska ochrany pfiírody a dodrÏení hlukov˘ch podmínek za provozu.

Jak vypl˘vá z uveden˘ch údajÛ je evidentní, Ïe podmínky pro vyuÏití energie vûtru jsou vhodné jen na velmi ma-
lé ãásti území Královéhradeckého kraje. Z toho dÛvodu je energetick˘ pfiínos vûtrn˘ch elektráren v celkové energe-
tické bilanci kraje zcela zanedbateln .̆
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4.5. VYUÎITÍ CITELNÉHO A ODPADNÍHO TEPLA

4.5.1. Tepelná ãerpadla
Souãasn˘ v˘voj ceny zemního plynu a el. energie indikuje, Ïe cena zemního plynu pravdûpodobnû poroste rych-

leji neÏ cena el. energie.
V dÛsledku zmínûného pfiedpokládaného v˘voje cen plynu a el. energie lze tedy pfiedpokládat i znaãné zv˘‰ení

zájmu o instalaci tepeln˘ch ãerpadel. Navíc je tfieba zdÛraznit, Ïe tepelná ãerpadla, s pouh˘m zlomkem el. pfiíkonu
v porovnání s pfiímotopn˘m nebo akumulaãním el. vytápûním pfii stejném topném v˘konu, jsou do budoucna pod-
statnû perspektivnûj‰ím zafiízením pro v˘robu tepla z el. energie.

4.5.2. Rekuperace tepla pomocí v˘mûníkÛ
Lze uplatnit pfiedev‰ím u zdrojÛ odpadního tepla o vy‰‰í teplotû, tedy pravdûpodobnû ve vût‰ích prÛmyslov˘ch

provozech.
Z hlediska celkového instalovaného v˘konu a úspory tepla se jedná o opatfiení s niÏ‰ím úãinkem.

5.  Shrnutí vyuÏití obnoviteln˘ch a netradiãních zdrojÛ na území Královéhradeckého kraje

Z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie je v souãasné dobû v Královéhradeckém kraji pfiedev‰ím vyuÏívána energie bio-
masy (spalování odpadÛ z dfievozpracující v˘roby) a energie vodních tokÛ (malé vodní elektrárny).

Zcela ojedinûle je vyuÏívána energie solární pro ohfiev teplé uÏitkové vody a je instalováno nûkolik tepeln˘ch
ãerpadel mal˘ch v˘konÛ pro dodávku tepla pro vytápûní a ohfiev teplé uÏitkové vody.

V souãasné dobû jsou v kraji uvádûny do provozu ãtyfii vûtrné elektrárny o celkovém instalovaném el. v˘konu
1 600 kW.

Do budoucna je moÏno dále vyuÏít energii z biomasy, spalováním lesního odpadu, odpadní slámy a rychlerostou-
cích travin nebo dfievin, pûstovan˘ch na nevyuÏívané zemûdûlské pÛdû.

Dále je moÏno pfiedev‰ím instalovat tepelná ãerpadla jak mal˘ch v˘konÛ (do rodinn˘ch domÛ), tak vy‰‰ích v˘-
konÛ (do prÛmyslov˘ch provozu a komunálních zdrojÛ tepla).

Je moÏno téÏ vyuÏít spaliteln˘ch odpadÛ pro v˘robu tepla v nûkolika vybran˘ch mûstsk˘ch spalovnách vy‰‰ích
v˘konÛ.

Ve v‰ech tûchto pfiípadech se jedná o instalaci zafiízení, která jsou-li dobfie navrÏena a provozována, mohou b˘t
ekonomicky rentabilní a mohou tak nahradit v˘robu tepla v klasick˘ch tepeln˘ch zdrojích spalujících fosilní paliva.

VyuÏití solární energie pro ohfiev TUV (solární systémy s kolektory nebo absorbery), nebo dokonce pro pfiímou
v˘robu el. energie (fotovoltaické ãlánky) je ekonomicky pfii souãasn˘ch cenách fosilních paliv a el. energie nepfiízni-
vé, s návratností investiãních prostfiedkÛ fiádovû desítek let. Ani po v˘hledovém zdraÏení energie nebo zv˘hodnûní
v˘kupních cen energie (viz dále uvedené v˘kupní ceny dle nafiízení ERÚ) se situace v˘raznû nezmûní.

Pfiímé solární energie je moÏno také vyuÏít tzv. „pasivním“ zpÛsobem u novû budovan˘ch objektÛ – pfieváÏnû ro-
dinn˘ch domÛ – pro pfiitápûní tûchto objektÛ vhodn˘m architektonicko – technick˘m návrhem stavby, vãetnû její ori-
entace vzhledem ke svûtov˘m stranám. Takto lze pfii relativnû nízkém zv˘‰ení investiãních nákladÛ na stavbu objek-
tu, kr˘t aÏ jednu tfietinu celoroãní spotfieby tepla na vytápûní pomocí solární energie.

RovnûÏ vyuÏití energie vûtru nezajistí v kraji v˘raznûj‰í úsporu energie.
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Tabulka ã. 10: Pfiehled efektÛ pfii dosavadním a v˘hledovém vyuÏití obnoviteln˘ch a netradiãních zdrojÛ energie po-
dává následující tabulka

* teoretick˘ potenciál pro plochu 90 000 ha a stfiední energetick˘ v˘nos 150 GJ/ha
** ilustrativní pfiíklad pro zvolen˘ poãet domÛ
celková investice 90 mil. Kã
*** ilustrativní pfiíklad pro zvolen˘ poãet domÛ a instalaci v prÛmyslu a komunál. zdrojích
celkov˘ el. pfiíkon 4,4 MW, celková investice 235 mil. Kã

Vzhledem k celkové spotfiebû energie v kraji ve v˘‰i 32 957 315 GJ/r tepla (v palivech) a 2 828 208 MWh/r el. ener-
gie ãiní souãasn˘ podíl v˘roby tepla z dfievního odpadu (teplo v odpadu cca 286 667 GJ/r) pfiibliÏnû 0,9% a podíl v˘-
roby el. energie ve vodních elektrárnách pfiibliÏnû 2,7%.

Pfii vyuÏití dal‰ích zmínûn˘ch zdrojÛ energie by nejv˘znaãnûj‰í podíl pfiedstavovala v˘roba tepla z rychlerostou-
cích travin a dfievin, pfii vyuÏití celého teoretického potenciálu z celé plochy 90 000 ha by podíl úspor (teplo v palivu
by bylo 13 500 000 GJ/r) pfiedstavoval 41%. I pfii vyuÏití jen ãásti této plochy by úspora fosilních paliv byla v˘znam-
ná.

Druh˘ nejvût‰í podíl úspory fosilních paliv by pfiedstavovalo spalování nevyuÏité slámy (teplo v palivu 1 177 200 GJ/r),
úspora by pfii vyuÏití celého mnoÏství ãinila pfiibliÏnû 3,6%.
Podíl úspory v‰ech dal‰ích navrÏen˘ch opatfiení by nepfiesáhl 1%.

6.  Financování projektÛ na vyuÏití OZE

K získání financí na projekty vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ je moÏné vyuÏít tûcho moÏností:

STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHOPROST¤EDÍ
KOMERâNÍ FINANCOVÁNÍ
FINANCE EVROPSKÉ UNIE.
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6.1. STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Pravidla ãerpání financí z tohoto fondu udává Smûrnice Ministerstva Ïivotního prostfiedí o poskytování finanã-
ních prostfiedkÛ ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âeské republiky a její pfiílohy (plné znûní této smûrnice vãet-
nû pfiíloh a formuláfiÛ lze nalézt na internetov˘ch stránkách www.sfzp.cz).

Od poãátku roku 1999, kdy je v podmínkách SFÎP uplaÈnován Státní program na podporu úspor energií a vyuÏití
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, a to pfieváÏnû jeho druhá ãást (OZE), do‰lo ke znaãnému roz‰ífiení moÏností podpor
v této oblasti. SFÎP podporuje zejména investice do náhrady pevn˘ch a kapaln˘ch fosilních paliv pfii vytápûní a pfií-
pravû TUV. Îadatelé mohou získat podporu nejen pro novû budované objekty, ale i pro rekonstrukci stávajících. Dal-
‰í podpora je smûrována na základû vyhlá‰en˘ch programÛ, a to investiãní formou, do v˘stavby nebo instalace MVE,
vûtrn˘ch elektráren, CZT z biomasy, kogenerace z biomasy a fotovoltaick˘ch systémÛ. Fond v‰ak finanãnû podporu-
je téÏ osvûtu, propagaci a poradenství v této oblasti.

Za období let 1992 – 2001 podpofiil SFÎP celkem 1 112 akcí s vyuÏitím OZE. V letech 1992 – 98 uvolnil Fond do
této oblasti 270 milionÛ Kã, v roce 1999 podpora ãinila 177,8 milionu Kã, v roce 2000 pfiesáhla 327 milionÛ Kã a o rok
pozdûji 554 miliony Kã. Za 1. pololetí roku 2002 Ïadatelé poÏadovali jako podporu 970 milionÛ Kã, za stejné období
roku ministr Ïivotního prostfiedí rozhodl poskytnou podporu na vyuÏívání OZE ve v˘‰i 460,6 milionu Kã, a to v‰e
pouze z rozpoãtu Fondu.

6.2. KOMERâNÍ MOÎNOSTI FINANCOVÁNÍ

Hlavní pfiekáÏky komerãního financování souvisejí jak s investory, tak i s projekty.Ty obvykle nevyÏadují tak vel-
ké investice, aby pro nû bylo moÏno vyuÏít standardní zpÛsoby financování. Pfiesto v˘nosy projektÛ musí postaãovat
na zaji‰tûní návratnosti vloÏeného kapitálu nebo na splacení pÛjãek v pfiípadû úvûrového financování.

MoÏnosti jsou následující:

Poskytování domácích investiãních pÛjãek (Banky obvykle vyÏadují pro rozhodnutí o poskytnutí úvûru doklady t˘-
kající se: vlastní investice – podnikatelsk˘ zámûr, podnikatelsk˘ plán; klienta a jeho finanãní situace – doloÏení exi-
stence firmy, ekonomick˘ch v˘sledkÛ, finanãních plánÛ spoleãnosti, dokladÛ o stavu na daÀov˘ch úãtech, apod.)

PÛjãky od mezinárodních finanãních institucí (Projekty pfiedkládané pro financování zahraniãními institucemi musí
vûnovat velkou pozornost pfiípravû podnikatelského plánu v návaznosti na studii proveditelnosti. A to i proto Ïe me-
zinárodní finanãní instituce se zamûfiují pouze na projekty vût‰ího rozsahu, které i vyhledávají.Tyto úvûry jsou spoje-
ny se znaãn˘mi administrativními náklady na pfiípravu a dále jsou i zatíÏeny kursov˘m rizikem.)

Financování tfietí stranou (vyuÏití EPC, EC) (VyuÏití OZE lze v nûkter˘ch pfiípadech financovat i prostfiednictvím
tzv. energetick˘ch sluÏeb. V zásadû existují dvû formy této ”nové” sluÏby, která se v âR rozvíjí od roku 1994. SluÏby
naz˘vané EPC (Energy Performance Contracting) zahrnují komplexní sluÏby zejména v oblasti úspor energie pfii je-
jí spotfiebû. EC – Energy Contracting – firma v tomto pfiípadû investuje do obnovy tepelného zdroje, provozuje jej, ga-
rantuje dodávky minimálnû sjednaného mnoÏství energie po dobu stanovenou kontraktem.)

Spoleãnû realizované projekty (projekty JI) (V souladu s Kjótsk˘m protokolem k Rámcové úmluvû OSN o zmûnû
klimatu schválilo MÎP dne 7.1.2002 ”Pravidla MÎP pro spoleãnû realizované projekty – Joint Implementation – JI –
v âR.”)

Zásluhou spoleãnosti EPS âR, která je uÏ pát˘ rok rozvíjí u nás, se o této moÏnosti dozvídá stále více managerÛ.
A – co je dÛleÏité – pfiib˘vá i „referenãních“ investiãních akcí (a to za desítky a uÏ i stovky miliónÛ !), kde se lze o úãin-
nosti tohoto receptu pfii léãbû energetick˘ch nemocí ãi dokonce kolapsÛ kolem nás pfiesvûdãit. Po prvních dvou úspû‰-
n˘ch akcích v nemocnicích v Jilemnici a na praÏské Bulovce, realizovan˘ch metodou „úspor energie na klíã“, jak b˘vá
oznaãována tzv. metoda EPC, rozvíjí spoleãnost EPS âR dnes dal‰í projekty se znaky progresivního fie‰ení vhodného
následování, mezi nimiÏ je i projekt ve Vrchlabí – modernizace otopového systému centrálního zásobování teplem me-
todou projektového financování.
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Metoda E P C (Energy Performance Contracting) tkví ve splácení investic do úsporn˘ch opatfiení aÏ z jejich v˘no-
su. V˘raznû sniÏuje provozní náklady, zvy‰uje produktivitu práce, zlep‰uje pracovní i Ïivotní prostfiedí. Principem je
„na klíã“ dodan ,̆ energeticky úsporn˘ celek – tj. od anal˘zy rezerv i potenciálu úspor, návrhu fie‰ení i financování, pro-
jektu a zprostfiedkování financí (nejãastûji úvûru) pfies management pfiestavby systému po dlouhodobou údrÏbu a servis.

Firma EPS garantuje takovou v˘‰i úspor, která se rovná pravidelné splátce dluhu. Jsou-li úspory niÏ‰í, hradí zá-
kazníkovi rozdíl, jsou-li vy‰‰í, dûlí si s ním zisk. Firma nese i riziko návrhu opatfiení a zaji‰tûní financí. Pokud se jedno
i druhé nepodafií, nedostane zaplaceno. V˘hodou pro zadavatele je i moÏnost získat levnûj‰í zdroje financování, EPS
má totoÏn˘ zájem na v˘hodném úvûru, tj. s nízk˘m úrokem a dlouhou splatností 6 – 10 let).

EPS preferuje sloÏité projekty s náklady okolo 30 mil. Kã a vy‰‰ími. Perspektivními partnery jsou prÛmyslové pod-
niky s vysok˘m potenciálem úspor energie. SluÏbám typu EPC u nás nahrává mnoÏství zastaral˘ch zafiízení, jejich vy-
soké provozní náklady, rÛst cen vstupÛ – i energie, slabá produktivita práce, hrozba sankcí za zneãi‰Èování prostfiedí
a nedostatek vlastních financí. K pfiekáÏkám uplatÀování EPC patfií: nepochopení principÛ metody, obavy z ní pro
men‰í poãet referencí v âR, dlouhodobost smluvního svazku. Metoda je pfiesto pro âR velice perspektivní. Pfiíznivû
spolupÛsobí ekologická legislativa i tlak konkurence nutící zefektivÀovat energetické hospodafiení a koneãnû i oãeká-
van˘ tlak na lep‰í pracovní prostfiedí.

Modernizace systému centrálního vytápûní ve Vrchlabí (premiéra projektového financování v âR)
Naléhav˘m problémem krkono‰ského správního i turistického centra je kritick˘ stav sítí centrálního vytápûní, resp.

jeho ãásti zaji‰Èující zásobování teplem pro 1100 rodin a Z· na Li‰ãím kopci, kde Ïije zhruba tfietina obyvatel mûsta.
Napojeny jsou i dal‰í mûstské a komerãní objekty.

Stavebnû je projekt de facto v˘stavbou nové teplovodní kotelny na zemní plyn, která nahradí parní v˘mûníky a lo-
kální staré kotelny. Jeho souãástí je i poloÏení ãtyfi kilometrÛ nov˘ch rozvodÛ, v˘stavba nov˘ch pfiedávacích stanic v ob-
jektech i instalace mûfiící a regulaãní techniky. Osmdesátimiliónová investice, podpofiená opût prostfiednictvím âEA
státní dotací 6 mil. Kã, byla zahájena novû zaloÏenou a. s. Teplo Krkono‰e co by investorem letos v kvûtnu. Systém mu-
sí poskytovat teplo se zaãátkem topné sezóny.Akce se proto uskuteãní za ãásteãného provozu tak, aby zku‰ební provoz
zaãal na podzim a modernizace byla ukonãena v prosinci 97.

V nové spoleãnosti mûsto vlastní 51procentní podíl a jejími spoleãníky budou i souãasn˘ provozovatel Vrchlabská
teplárenská, spol. s r.o., dodavatel technologie Repos plus Jablonec n.N. a EPS âR jako iniciátor i realizátor akce. No-
v˘ subjekt bude pfiíjemcem úvûru i garantem jeho splácení, které je rozvrÏeno na 10 let.

Projektovaná stavba zároveÀ zv˘‰í úãinnost celého energetického systému a k Ïivotnímu prostfiedí mûsta pfiispûje
sníÏením exhalací z kotelen na tuhá paliva.

6.3. ZDROJE PODPORY Z PROST¤EDKÒ EU

Zdroje spravované âR (PHARE, Fond ãistoty ovzdu‰í, ISPA, SAPARD, Strukturální fondy, SOP PrÛmysl, SOP
Îivotní prostfiedí)

Zdroje podpory spravované Evropskou komisí (SAVE, ALTENER, Inteligentní energie pro Evropu, ·est˘ rám-
cov˘ program).
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P¤ÍLOHA  F

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE K ¤E·ENÍ NEP¤ÍZNIV¯CH SITUACÍ V OCHRANù OVZDU·Í – 
ENVIRONMENTÁLNÍ DOHODY

1.  Úvod

Zákon o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb. ukládá orgánÛm kraje fiadu povinností pfii v˘konu správní ãinnosti na úse-
ku ochrany ovzdu‰í (§ 48) a mimo jiné jim ukládá povinnost stanovit v pfiípadû pochybností zpÛsob zji‰Èování emisí
zneãi‰Èujících látek (§ 48 odst. 1 písm. v) u stacionárních zdrojÛ zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních (§ 9 odst. 1).

Objektivizace „pochybností“ nemusí b˘t nahlíÏena jednoznaãnû a souhlasnû na stranû orgánÛ státní správy a na
stranû provozovatele zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í. Zatímco provozovatel zdroje se bude snaÏit doloÏit své v˘kazy
o emisích v‰emi náleÏitostmi, jeÏ mu ukládají právní pfiedpisy, správním orgánÛm kraje se tyto nemusí jevit pfiesvûd-
ãivé, postihující v mífie dostateãné urãitá nebo uvaÏovaná ãi pfiedpokládaná specifika provozu zdroje nebo objasÀují-
cí nûkteré jevy související se stavem ovzdu‰í na území kraje.

Kromû toho mohou b˘t „pochybnosti“ vneseny i tfietí stranou, zejména nevládními organizacemi pÛsobícími
v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí, jimÏ informace zpfiístupÀované orgány kraje (§ 48 odst. 1 písm. o) nemusí dávat
ucelen˘ nebo podrobnûj‰í obraz o zneãi‰Èování ovzdu‰í na území kraje, nebo mohou mít v˘hrady proti environmen-
tálnímu chování zdroje jako takovému.

Obû uvedené situace, tzn. pochybnosti orgánÛ kraje a vstup tfietí strany, mohou vést ke konfliktu, kter˘ mÛÏe pfie-
rÛst v naru‰ení rovnováhy mezi pfiizpÛsobením se stanoven˘m podmínkám na stranû provozovatele zdroje a kon-
trolní ãinností na stranû orgánÛ kraje.

SloÏitá situace v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí, zavádûní nov˘ch právních pfiedpisÛ pro tuto oblast a eko-
nomické, sociální a technologické problémy u zdrojÛ zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí byly v mnoha evropsk˘ch ze-
mích v posledních desetiletích dÛvodem k hledání i jin˘ch fie‰ení, neÏ byla pfiísná restrikce nebo jednostranné a úãe-
lovû vedené kampanû, které ãasto postrádaly objektivní anal˘zu.

Nov˘m principem se stalo vyjednávání, které postavilo konfliktní strany na sobû si rovné úrovnû a pfiipustilo ‰i-
rokou argumentaci na obou stranách. Tím se otevfiel prostor pro fie‰ení konfliktní situace z pohledu ‰ir‰ích souvislos-
tí a ke sblíÏení stran v fiadû principÛ, tzn. mohla b˘t vyãlenûna mnoÏina shodn˘ch názorÛ a minimalizována mnoÏina
neshod, pfiiãemÏ neshody byly obûma stranami jednoznaãnû a souhlasnû identifikovány. JestliÏe byly neshody rozpoz-
nány, mohla kaÏdá strana k jednotliv˘m neshodám vzná‰et své návrhy fie‰ení, zatímco druhá strana mohla argumen-
tovat konkrétními (a velmi podrobn˘mi) údaji nebo fakty. Koneãn˘m v˘stupem takového vyjednávání bylo uznání,
Ïe je moÏné dohodnout se na fie‰ení, které neohrozí autoritu státní správy (neboÈ ta ústupky nemÛÏe principiálnû ãi-
nit) a protistranû pfiinese za urãité plnûní kompenzaci v dohodnuté formû.

Tento proces nese znaky právního aktu dohody nebo smlouvy a li‰í se podle legislativy jednotliv˘ch zemích, kde
zaãal b˘t uplatÀován. Aby se odli‰il zvlá‰tní charakter tûchto dohod, volí se termíny jako dobrovolné pfiístupy, dob-
rovolné programy, jednostranné závazky, environmentální dohody a nûkdy i „dobrovolné“ dohody, coÏ je z hlediska
sémantického v˘znamu v ãeské právní terminologii nevhodné.

AÈ se jiÏ volí termín jak˘koliv, byl nalezen nástroj, kter˘ v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí mÛÏe úãinnû pÛso-
bit. Nelze na nûj ale pohlíÏet jako na nástroj univerzální nebo dokonce favorizovan˘ pfied nástroji legislativními. Lze
jej aplikovat tam, kde konãí moÏnosti nástrojÛ právních pfiedpisÛ, nebo tam, kde pouÏitím nástrojÛ právních pfied-
pisÛ by nebylo dosaÏeno potfiebného stavu. Nástroj environmentálních dohod je uÏiteãn˘ zejména pfii jednání mezi
vrcholn˘mi orgány státní správy a reprezentanty urãit˘ch profesních sdruÏení, nebo mezi orgány kraje a v˘znamn˘-
mi zdroji zneãi‰Èování v kraji. Pfiizvání tfietí strany k uzavírané dohodû je moÏné a mÛÏe pfiispût jak ve fázi analytické,
tak ve fázi kontrolní, jak bude dále uvedeno.
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2. Vznik environmentálních dohod

Je zajímavé, Ïe první environmentální dohoda byla uzavfiena v Japonsku, a to v r. 1964 mezi mûstem Jokohama
a spoleãností Electric Source Development Corporation. Za jednu z prvních environmentálních dohod v Evropû lze
pak pokládat dohodu mezi francouzsk˘m Ministerstvem Ïivotního prostfiedí a cementáfisk˘m prÛmyslem v roce 1971.
Pozoruhodné na této dohodû je, Ïe byla uzavfiena krátce po zfiízení a zahájení ãinnosti ministerstva.

Od roku 1990 se environmentální dohody roz‰ífiily v zemích OECD a pokr˘vají jak vztahy mezi privátním sub-
jektem a státní správou, tak i vztahy mezi privátními subjekty, pfiiãemÏ úãastníky b˘vají i nevládní organizace (ze-
jména pro oblast informací o stavu Ïivotního prostfiedí). Pro ilustraci lze uvést alespoÀ dva pfiíklady ze zahraniãí:

– Portugalsko, 1997: Environmentální protokol mezi Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, Ministerstvem prÛmys-
lu a Asociací prÛmyslu papíru a celulózy.
¤e‰en˘ problém: kvalita odpadní vody, emise do ovzdu‰í, odpady, spotfieba energie. (Napfi. pro ovzdu‰í byly
stanoveny emisní limity pro jeden kotel pro tuhé zneãi‰Èující látky, sirovodík a oxid sifiiãit˘).

– ·védsko, 1999: Dohoda mezi závodem Volvo a rafinérií British Petrolemu (BP).
¤e‰en˘ problém: U BP docházelo pfiechodem v˘roby na sirnatûj‰í benzin ke zv˘‰ené korozi karosérií aut na
nedalekém skladovém parkovi‰ti Volvo. ¤e‰ením bylo zastfie‰ení parkovi‰tû na náklady BP.

V âeské republice lze uvést následující pfiíklady environmentálních dohod:

– Dohoda âeského sdruÏení v˘robcÛ m˘dla, ãistících a pracích prostfiedkÛ s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí
o obsahu chemikálií.

– Dohoda âeského prÛmyslového sdruÏení pro obaly s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí o odpadech.

– Dohoda Moravsk˘ch chemick˘ch závodÛ s obãansk˘m sdruÏením VITA OKO o poskytování informací nad rá-
mec zákona.

– Dohoda Ostravsko-Karvinsk˘ch koksoven s magistrátem Ostravy o provozu koksáren a ãistotû ovzdu‰í.

Environmentální dohody jsou moderním a flexibilním nástrojem politiky Ïivotního prostfiedí, které mohou plnit
rÛzné funkce, aÈ jiÏ v rámci platn˘ch právních pfiedpisÛ, nebo nad jejich rámec. Dohody mohou pomoci napfi. orgá-
nÛm kraje dosáhnout nûkter˘ch nápravn˘ch opatfiení v termínech krat‰ích, neÏ jak by bylo moÏné správním postu-
pem, a privátním subjektÛm získat dobrozdání environmentálnû se chovajícího podniku, coÏ je dÛleÏité jak ve vztahu
k vefiejnosti, tak i ve vztahu ke konkurenci.

V zemích Evropské unie jsou nejãastûji uzavírány environmentální dohody v oblastech:

– odpadové hospodáfiství
– zneãi‰Èování ovzdu‰í
– zneãi‰Èování vod
– klimatické zmûny
– ozonová vrstva.

Celkem bylo dosud1 uzavfieno v zemích Evropské unie 312 environmentálních dohod, nejvíce v Nizozemsku
(107), v Nûmecku (93) a v Rakousku (20).

1 Stav v r. 2002.
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3.  Struktura konfliktu

Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno, environmentální dohodou se fie‰í konflikty, které nejsou plnû fie‰itelné nebo jsou ob-
tíÏnû ãi pouze dlouhodobû fie‰itelné v rámci právních pfiedpisÛ a s pouÏitím legislativních nástrojÛ státní správy. DÛ-
leÏit˘mi faktory, které ovlivÀují strukturu konfliktu, jsou zejména:

– distribuce moci
– vstup tfietí strany do konfliktu
– mnoÏství a kvalitativní znaky fie‰en˘ch problémÛ
– poãet, kvalita a nákladové poloÏky alternativních fie‰ení, jeÏ mají strany konfliktu k dispozici.

Dal‰ím faktorem, kter˘ strukturuje konflikt, je jeho konkrétní podoba, jeÏ mÛÏe mít charakter intrapersonální
nebo interpersonální.

Intrapersonální charakter konfliktu je zaloÏen na rozliãném chápání urãit˘ch priorit ãi preferovaného chování
v urãité oblasti Ïivotního prostfiedí jednou skupinou osob (pfiípadnû institucí, aÈ jiÏ státní správy nebo nevládních orga-
nizací) a prioritami jiné skupiny osob, jeÏ má své zájmy nesluãitelné nebo obtíÏnû sluãitelné (a to i z objektivních dÛ-
vodÛ) se zájmy skupiny prvé. Pfiíkladem z oblasti ochrany ovzdu‰í mÛÏe b˘t chování obyvatelstva pfii volbû paliva pro
vytápûní domácností, kdy pfies podporu státní správy plynofikaci obcí dochází v dÛsledkÛ nárÛstu cen za plyn (a elek-
tfiinu) k návratu ke spalování tuh˘ch paliv. Tento rozpor se pak sekundárnû dot˘ká i odpadového hospodáfiství, kde
opût jedna skupina preferuje (a státní správa i finanãnû podporuje) tfiídûní a sbûr komunálního odpadu, kdeÏto dru-
há skupina, optimalizující svá vydání, neváhá z hlediska spalovacího procesu zcela nevhodn˘m zpÛsobem spalovat
podstatnou ãást komunálního odpadu, coÏ má za následek nárÛst emisí zejména ve spektru organick˘ch polutantÛ,
tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, tûÏk˘ch kovÛ a jin˘ch ‰kodlivin, nehledû na vystupující tmavost koufie nebo zápach.

Posoudíme-li ale chování takto se chovající skupiny obyvatel z hlediska jejich ekonomické rozvahy, pak jí musí-
me pfiiznat zcela pfiirozené chování podle zásad trÏní ekonomiky, která v environmentálnû vyspûl˘ch zemích doznala
právû z podobn˘ch dÛvodÛ jiÏ urãit˘ch korekcí, kdeÏto v ekonomice transformujících se státÛ pfietrvávají její priorit-
ní aspekty nebo dokonce favoritní postavení v legislativním, zákonodárném procesu.

Konkrétním pfiíkladem pro v˘‰e uvedené chování obyvatelstva mÛÏe b˘t volba kotle a paliva pro vytápûní ro-
dinn˘ch domkÛ, jak ukazuje následující tabulka.
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Porovnání investic do kotle pro rodinn˘ dÛm
a nákladÛ na roãní vytápûní pro rÛzná paliva2

Z tabulky je zfiejmé, Ïe aã pfii niÏ‰ích nákladech na pofiízení kotle na zemní plyn proti kotli na spalování dfieva
(741,– Kã na 1 kWt v˘konu kotle na zemní plyn, 929,– Kã u kotle na dfievo) jsou roãní náklady pfii vytápûní dfievem
pfiibliÏnû tfietinové oproti nákladÛm na topení zemním plynem. V tomto pfiípadû, dovedeme-li jej v pfiedstavû v pfií-
ãinné konsekvenci do konce, se zájem státní správy dosáhnout sníÏení emisí ve skupinû mal˘ch zdrojÛ3 prosazovanou
a ekonomicky podporovanou plynofikací obcí dostává do konfliktu s nikoliv a priori negativním postojem obyvatel,
ale s jejich sociální úrovní, resp. s makroekonomickou státní politikou.

Interpersonální charakter konfliktu je zpravidla zaloÏen na protichÛdn˘ch názorech nebo stanoviskách individuí
(subjekty konfliktu jsou jednotlivci) nebo skupin (subjektem konfliktu jsou skupiny), a to v podobû konfliktu dvou-
stranného (mezi dvûma jednotlivci nebo skupinami) ãi vícestranného (mezi více jednotlivci nebo skupinami).

Rozli‰ení, zda se jedná o konflikt individuální, skupinov ,̆ dvoustrann˘ nebo vícestrann ,̆ je z praktického hledis-
ka velmi dÛleÏité, protoÏe z hlediska fie‰ení konfliktu se tyto typy dosti znaãnû li‰í. Zatímco u jednotlivce je tfieba po-
ãítat pouze s konzistencí jeho individuálního chování, u skupinov˘ch konfliktÛ jejich charakter ovlivÀuje heterogeni-
ta skupiny nebo skupin. U vícestrann˘ch konfliktÛ pak navíc je‰tû mÛÏe dojít k vytváfiení koalicí, zejména, vyÏaduje-li
fie‰ení dlouhodobé jednání nebo není-li konflikt jednoznaãnû (napfi. ãistû technick˘mi parametry) vymezen.

Pfiíkladem takového sloÏitého konfliktu mÛÏe b˘t situace v podniku, v nûmÏ jedna skupina prosazuje inovaci za-
fiízení na úroveÀ nejlep‰ích dostupn˘ch technologií BAT s pochopitelnû nároãn˘m investiãním kalkulem, kdeÏto jiná
skupina, pfiidrÏujíc se platné legislativy a jejích ekonomick˘ch nástrojÛ, prosazuje v dané dobû levnûj‰í finanãní po-
stih se strany státní správy, která je protistranou obûma stranám v podniku. Je nasnadû, Ïe fie‰it takov˘to konflikt,
v nûmÏ se obû strany opírají o kategorie jako jsou ekonomické rozvahy, sociální stabilita, konkurenceschopnost
apod., je velmi obtíÏné, neshodnou-li se strany konfliktu na vyjednávání, jehoÏ hlavním cílem je nalezení optimální
varianty fie‰ení. Pfiitom tûÏi‰tûm konfliktu jsou ekonomické parametry: na stranû podniku krátkodobá versus dlou-
hodobá ekonomická rozvaha, na stranû státní správy ekonomické nástroje dané souãasnou legislativou.

2 Energie & peníze, ã. 6, 2003
3 Podle národního registru pro emisní bilanci v kategorii zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í REZZO 3.
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4.  Symetrie konfliktu

Jak jiÏ bylo uvedeno, jedním z faktorÛ, které ovlivÀují charakter konfliktu, je distribuce moci. Je-li distribuce mo-
ci mezi stranami konfliktu v rovnováze, jde o konflikt symetrick .̆ V opaãném pfiípadû jde o konflikt asymetrick .̆

Je zfiejmé, Ïe v pfiípadû posuzování a hodnocení environmentálního chování podniku orgány státní správy, jeÏ je
zaloÏeno na zákonn˘ch (a tudíÏ vymahateln˘ch) opatfieních, jde pfieváÏnû o typ konfliktu asymetrického, u nûhoÏ vzá-
jemn˘ vztah stran a jejich rolí není moÏné mûnit (neboÈ to by vyvolalo dal‰í konflikt).

Konflikt, kter˘ vyústí v environmentální dohodu, mÛÏe b˘t ov‰em i symetrick .̆ Pfiíkladem mÛÏe b˘t v˘‰e citova-
ná dohoda mezi závody Volvo a British Petroleum z roku 1999.

K symetrickému konfliktu mÛÏe ale dojít i mezi orgány státní správy, napfi. pfii projednávání nûkter˘ch zákonÛ
nebo právních pfiedpisÛ, kde se zájmy obchodních, prÛmyslov˘ch, zemûdûlsk˘ch a jin˘ch sektorÛ státní správy (mi-
nisterstev) mohou dostat do konfliktu se zájmy sektoru ochrany Ïivotního prostfiedí.

Asymetrie konfliktu, která je typická pro vztahy mezi státem (orgány státní správy) a ostatními subjekty spoleã-
nosti, nezadává pfiedpoklady snadného vyjednávání k fie‰ení problému, kter˘ je podstatou konfliktu. Smyslem vyjed-
návání, jeÏ by zde mûlo vést k dohodû, je nalézt fie‰ení, které nebude spojováno s násilím, v daném pfiípadû s pouÏitím
nátlaku ekonomického, pomocí sankcí nebo jin˘ch prostfiedkÛ, jeÏ zákon nabízí.

JelikoÏ struktura a zejména distribuce moci u asymetrického konfliktu neumoÏÀuje rovnomûrné rozloÏení silo-
v˘ch polí (argumentÛ) na obou stranách konfliktu, je v˘hodné asymetrick˘ konflikt transformovat.

Proces transformace konfliktu pfiedstavuje strukturální zmûny na obou jeho stranách. Jde napfi. o vytvofiení urãi-
tého zájmového sdruÏení dotãen˘ch podnikÛ (neboÈ konflikt se mÛÏe dfiíve ãi pozdûji vyskytnout i u jin˘ch subjektÛ),
které bude schopno fundovanû argumentovat z pohledu obecnûj‰ího, a na stranû státní moci napfi. o vytvofiení speci-
álního ministerského nebo mezirezortního útvaru, kter˘ bude schopen pfiijímat argumenty protistrany jako podnût
k urãité novelizaci právního pfiedpisu nebo k jeho alternativnímu v˘kladu.

DÛleÏit˘m faktorem v transformaci konfliktu je moÏnost vstupu tfietí strany, jeÏ má respekt obou konfliktních
stran, má schopnost odblokovat nûkteré svefiepû hájené postuláty konfliktních stran (napfi. podrobnou anal˘zou situ-
ace, v˘kladem pfiíãin situace a srovnáním se zahraniãními zku‰enostmi, poukázáním na souãasné vûdecké poznatky ãi
technické moÏnosti apod.) a mÛÏe objektivnû interpretovat konflikt na vefiejnosti. Tfietí strana konfliktu by také mû-
la mít schopnost vytlaãit ze stávající struktury konfliktních vztahÛ ty subjekty, které na konfliktu profitují, konflikt
zkreslují nebo jsou nekomunikativní.Tfietí strana mÛÏe, ale nemusí mít Ïádnou sílu (z pohledu distribuce moci).V pfií-
padû, Ïe urãitou mocí vládne, jde o arbitra, nemá-li Ïádnou moc, jde o facilitátora ãi mediátora. Je-li tfietí stranou ar-
bitr, je v˘sledkem jednání stav v˘hra/prohra, je-li tfietí stranou pouze zprostfiedkovatel jednání, mÛÏe snadnûji dojít
k nalezení vzájemnû uspokojiv˘ch fie‰ení.

5.  Ekonomické nástroje v péãi o Ïivotní prostfiedí

V pfiedcházejících kapitolách byly zmínûny ekonomické nástroje na stranû státní správy, které jsou souãástí její-
ho silového (mocenského) vybavení. V bûÏné praxi se ekonomick˘mi nástroji rozumí zpravidla pouze sankce za ne-
plnûní zákonn˘ch povinností nebo jiné postihy s ekonomick˘m dopadem na podnik, u nûhoÏ vyvstaly pochybnosti
o plnûní ekologick˘ch normativÛ.

Ve skuteãnosti ale jde o celou fiadu rÛzn˘ch nástrojÛ, které mohou b˘t v jednání k environmentálním dohodám
uplatnûny4, a proto jsou zde alespoÀ ve struãném pfiehledu zmínûny.

4 Pfiiruãka Evropského sekretariátu mezinárodní rady místních ekologick˘ch iniciativ (ICLEI) pro fiízení záleÏitostí Ïivotního prostfiedí. ICLEI Euro-
pena Secretariat GmbH, Freiburg, 1999.
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Pfiedev‰ím je tfieba poznamenat, Ïe vedle termínu „nástroj“ je moÏné (a nûkdy vhodnûj‰í) pouÏít termín „pro-
stfiedek“ (tedy v souvislosti s environmentálními dohodami ve smyslu prostfiedníka), neboÈ v dané oblasti jde pfiede-
v‰ím o urãité zpÛsoby nebo mechanismy pro fiízení tûch postojÛ, chování a jednání, které mohou mít vliv na Ïivotní
prostfiedí.

Mezi nástroje (prostfiedky) patfií zejména:

■ nástroje pro sbûr a zpracování informací:
– monitoring Ïivotního prostfiedí
– ekologick˘ audit
– EIA (vyhodnocování dopadu projektu na Ïivotní prostfiedí)
– anal˘zy rizik
– pfiehledy, statistické údaje a jejich interpretace a informace pro vefiejnost

■ regulaãní nástroje:
– zákazy
– zákazy s v˘hradou udûlení povolení
– povinná regulace
– preventivní kontrola

■ komunikaãní nástroje:
– vzdûlávání a osvûta
– poradenství
– úãast obãanÛ na fie‰ení problémÛ
– vyjednávání a zprostfiedkovatelská ãinnost

■ plánovací nástroje:
– územní plán
– plán hospodáfiského rozvoje
– plány ochrany pfiírody, tvorby krajiny a lesního hospodáfiství
– vodohospodáfisk˘ plán
– energetická koncepce
– program ochrany ovzdu‰í
– program nakládání s odpady

■ vlastní ekonomické nástroje:
– danû obecné i úãelovû vázané
– poplatky
– sankce
– dotace
– obchodovatelná povolení.

Jak je z v˘ãtu zfiejmé, sankce, jeÏ jsou ãasto chápány jako jedin˘ ekonomick˘ nástroj, je pouze jedním z prostfied-
kÛ, jimiÏ mÛÏe státní správa vstupovat do jednání k environmentální dohodû. Právû ãetnost nástrojÛ a jejich moÏná
kombinace mÛÏe poskytnout vhodnou v˘chozí pozici k vyjednávání, aniÏ by byla pouÏita hrozba nejtvrd‰ího postihu.

DÛleÏit˘m aspektem ekonomick˘ch nástrojÛ je, Ïe jsou principiálnû zaloÏeny jak na odnímání, tak na dodávání
finanãních prostfiedkÛ. Jako pfiíklad lze uvést následující:

– poplatky za sluÏby
– poplatky za vyuÏívání infrastruktury (napfi. m˘to)
– danû obecné i úãelovû vázané (zdanûné produkty jsou draÏ‰í a ménû konkurenceschopné)



Strana 867 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

– pfiímé vefiejné investice
– dotace a subvence
– pÛjãky
– obchodovatelná povolení
– kauce a poji‰tûní
– smluvní ujednání o podílu na nákladech na poskytované sluÏby
– oceÀování investic.

Pfii volbû ekonomick˘ch nástrojÛ je tfieba mít na zfieteli hlavní principy pro jednání k dosaÏení cíle:

– povzbuzování, nikoliv donucování
– ekonomickou efektivnost
– ponechání volby podniku o zpÛsobu nápravy k dosaÏení cíle
– prÛbûÏné, nikoliv jednorázové vyvíjení tlaku
– snadnou administrativu a prÛhlednost.

Pokud se jako ekonomick˘ nástroj volí pokuta, pak je tfieba si uvûdomit:

– pokuta mÛÏe b˘t udûlena pouze na základû zákonného pfiedpisu ve správním fiízení a vymáhána v exekuãním
fiízení (které je pomalé, ãasovû i finanãnû nároãnû a navíc nejisté co do v˘sledku)

– peníze z pokut jdou do státní pokladny, bez záruky, Ïe budou pouÏity na nápravná opatfiení v oblasti, kde ‰ko-
da nebo pochybení (chybné chování) vznikly

– v˘‰e pokuty musí b˘t úmûrná jak závaÏnosti ‰kody nebo pochybení, tak charakteru podniku, z jehoÏ viny k po-
stihované skuteãnosti do‰lo.

Uveden˘ v˘ãet nástrojÛ dokládá, Ïe pfii fie‰ení konfliktu mezi státní správou a privátním subjektem se mÛÏe stát-
ní správa vybavit dostateãn˘m arsenálem nástrojÛ, které otevírají cestu k alternativním fie‰ením a u podniku mohou
iniciovat jiné kalkuly, neÏ napfi. pouze rozhodování mezi investicí do nov˘ch technologií a zaplacením pokuty.

6. Vyjednávání

Vyjednávání je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích fází k pfiípravû environmentální dohody. BohuÏel, je také fází nejvíce
opomíjenou, coÏ má ãastou pfiíãinu v silnû emocionálnû zabarven˘ch konfliktech. Proto úãast tfietí strany, jíÏ by se mû-
lo pfiedev‰ím podafiit emoce eliminovat, má velk˘ v˘znam. Je zfiejmé, Ïe spí‰e neÏ arbitr je zde vhodn˘ konzultant,
technick˘ a finanãní poradce nebo jin˘ nezávisl˘ subjekt.V pfiípravné fázi vyjednávání není vhodné volit za tfietí stra-
nu advokáta, aby se jiÏ v poãátku nevyluãovala diskuse moÏná mimo právní rámec pfiípadu.

Pfiíprava na vyjednávání má nûkolik etap, v nichÏ je tfieba pokládat následující otázky a fie‰it dílãí problémy:

■ Etapa strategická
– Má smysl a chceme vyjednávat?
– Jaké jsou alternativy fie‰ení konfliktu (vûcné a institucionální)?
– Chceme pfiípadnou dohodu realizovat?
– Co nastane v pfiípadû, Ïe se nedohodneme?
– Jaké vztahy s ostatními stranami konfliktu chceme nastolit?
– Jak˘ styl vyjednávání zvolíme?
– Chceme publicitu vyjednávání?
– MÛÏe vyjednávání ovlivnit ná‰ image?
– Známe dobfie ostatní strany konfliktu a vyjednávání?
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■ Etapa analytická

a) cíle a oãekávání
– Jaké jsou na‰e zájmy a jsou na na‰í stranû jednotné?
– Jaké cíle lze odvodit z na‰ich zájmÛ?
– Jak jsou jednotlivé zájmy a cíle pro nás dÛleÏité?
– Kdy mÛÏeme konstatovat, Ïe jsou na‰e zájmy ãi cíle uspokojeny?
– Jaké jsou zájmy a cíle ostatních úãastníkÛ jednání?
– Existují styãné body na‰ich cílÛ a zájmÛ se zájmy ostatních úãastníkÛ?

b) vliv a moc
– Kdo má moc a v ãem spoãívá?
– Jsou na‰e zájmy legitimní a legální?
– Kdo podporuje nás a kdo protistranu?
– Kdo z úãastníkÛ jednání je pasivní a kdo je proti v‰em?
– Jak se na pfiedmût konfliktu dívají média a jaká je jejich podpora?
– Máme spojence?
– MÛÏeme se opfiít o stanovisko nûkteré profesní organizace?
– Co v‰e o nás ví druhá strana a ostatní úãastníci jednání?
– Koho se v˘sledek jednání dále dotkne?

c) vûcná stránka
– Máme dostatek informací a jsou na‰e informaãní zdroje spolehlivé a objektivní?
– NezamûÀujeme fakta za jejich interpretaci a neãiní tak i druhá strana?

■ Etapa syntaktická
– Tfiídûní informací o situaci.
– V˘ãet moÏn˘ch fie‰ení konfliktu.
– Alternativní scénáfie fie‰ení.

■ Etapa taktická
– Personální úvahy.
– Procesní otázky.
– Parametry dohody.
– Organizaãní záleÏitosti.

Uvedené etapy vyjednávání nemusí b˘t v jednodu‰‰ích pfiípadech tak podrobné. K tomu, jak skuteãnû sloÏit˘ je
konflikt (neboÈ na poãátku se mÛÏe jevit jako témûfi nefie‰iteln˘), mohou odhalit odpovûdi na následující otázky:

– Kolik stran je do konfliktu zapojeno?
– Jsou strany konfliktu homogenní?
– Jedná se o konflikt jednorázov˘ nebo opakující se?
– Má konflikt vazbu na jiné konflikty (a dohody)?
– T̆ ká se konflikt jednoho problémÛ, nebo více problémÛ?
– Je nutné se dohodnout?
– Je moÏné pfii vyjednávání pouÏít v˘hruÏek?
– Je vyjednávání ãasovû limitováno?
– Bude dohoda vze‰lá s vyjednávání závazná a vynutitelná?
– Je moÏn˘ vstup tfietí strany?
– Probíhá jednání vefiejnû?
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Je pochopitelné, Ïe v uveden˘ch schématech nelze poukázat na v‰echny moÏnosti, které lze ve vyjednávání uplat-
nit. Umûní vyjednávat vyÏaduje nejen dobré znalosti vûcné, vûdecké, odborné, technické, ekonomické apod., ale také
psychologické. Navíc osoby participující na vyjednávání by mûly mít urãité disposice v chování, vyjadfiování, soustfie-
dûní a v neposlední fiadû i v rychlosti reakce. Emocionální stránka jednání by mûla b˘t maximálnû potlaãena, lépe eli-
minována vÛbec.

7.  Obecné aspekty environmentálních dohod

Názory na environmentální dohody se li‰í podle národních právních systémÛ. âasto se rozli‰ují jako dohody ini-
ciované vefiejnou institucí („public voluntary schemes“) nebo jako dohody tzv. vyjednané („negotiated agreements“).
Z obecného právního hlediska jde o smluvní ujednání, o smlouvu (dohodu), tedy dobrovoln˘ akt, kter˘ pfiijímá:

– na jedné stranû vefiejnoprávní subjekt, kter˘ reprezentuje zájem státu,
– na druhé stranû jeden nebo více soukromoprávních subjektÛ.

Obecnû je obsahem environmentální dohody pfiijetí závazku k plnûní nad rámec právních pfiedpisÛ v oblasti
ochrany Ïivotního prostfiedí.

Je nutné si uvûdomit, Ïe vefiejnoprávní subjekt mÛÏe jednat, tudíÏ i uzavírat smlouvy, jen v rozsahu, k nûmuÏ je
zákonn˘m prostfiedkem oprávnûn. V âeské republice je to v oblasti ochrany ovzdu‰í pfiedev‰ím zákon o ochranû
ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb.

Z právního hlediska je dÛleÏité, zda je environmentální dohoda právnû závazná a její závazky jsou vynutitelné.
Napfi. v nûmecké praxi mohou b˘t dohody koncipovány jako právnû závazné i jako právnû nezávazné.Tento problém
není v právní teorii zcela vyfie‰en.

V Evropské unii je uzavírání environmentálních dohod fie‰eno (regulováno) „Doporuãením Komise ã. 96/733/EC
z 9. prosince 1996 t˘kající se Dohod o Ïivotním prostfiedí provádûjících smûrnice Spoleãenství“. Toto doporuãení sa-
mo je právním pramenem, ale není právnû závazné ani vynutitelné. Doporuãení propaguje environmentální dohody
jako metody pro zavedení smûrnic Evropsk˘ch spoleãenství, které se t˘kají problematiky Ïivotního prostfiedí a udr-
Ïitelného rozvoje. Na rozdíl od Doporuãení jsou tyto smûrnice pro ãlenské zemû právnû závazné.

Doporuãení definuje environmentální dohody jako dohody mezi orgánem státní správy a podnikem nebo skupi-
nou podnikÛ, které mohou za jist˘ch okolností doplÀovat právní pfiedpisy nebo nahrazovat nutnost podrobnûj‰í legis-
lativy. Dále jsou uvedeny nejdÛleÏitûj‰í ãlánky Doporuãení Komise ke struktufie a formû environmentálních dohod.

ãl. 2.2
Dohody musí v kaÏdém pfiípadû
a) mít formu smlouvy, jejíÏ plnûní lze vymáhat podle práva soukromého nebo práva vefiejného;
b) uvádût kvantifikované cíle, jakoÏ i dílãí cíle s pfiíslu‰n˘mi lhÛtami plnûní;
c) b˘t zvefiejnûny v úfiedním vûstníku jako oficiální dokument pfiístupn˘ ‰iroké vefiejnosti;
d) umoÏnit kontrolu v˘sledkÛ, pravidelné informování pfiíslu‰n˘ch orgánÛ a náleÏitou informovanost vefiejnosti;
e) b˘t otevfiení v‰em stranám, které si pfiejí plnit smluvní podmínky.

ãl. 2.3
Kde je to vhodné, dohody musí
a) stanovit úãinná opatfiení pro sbûr, vyhodnocování a ovûfiování dosaÏen˘ch v˘sledkÛ;
b) poÏadovat od zúãastnûn˘ch stran poskytování informací o plnûní dohody v‰em tfietím osobám za podmínek

platn˘ch pro orgány vefiejné správy podle Smûrnice Rady ã. 90/313/EEC ze dne 7. ãervna 1990 o volném pfií-
stupu k informacím o Ïivotním prostfiedí;

c) stanovit sankce v pfiípadû neplnûní, jako napfi. pokuty, penále nebo zru‰ení povolení.
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ãl. 3.1
Pfii uzavírání dohody musí pfiíslu‰n˘ orgán pamatovat na ustanovení pro pfiezkum v˘sledkÛ dosaÏen˘ch pfii plnû-

ní dohody a pro vãasné pfiijetí dodateãn˘ch opatfiení, bude-li to vyÏadovat splnûní závazkÛ vypl˘vajících ze Smûrnice.

Dále Doporuãení Komise stanoví, Ïe národní orgán vefiejné správy musí pfii uzavírání environmentální dohody
zajistit její soulad s ¤ímskou dohodou, zejména s jejími poÏadavky vnitfiního trhu a pravidly hospodáfiské soutûÏe
a dále, Ïe v pfiípadû pouÏití dohod jako prostfiedku realizace smûrnic Spoleãenství musí b˘t o tom vyrozumûna Komise.

8.  Environmentální dohody z hlediska ãeského právního fiádu

V fiadû evropsk˘ch zemí, ale i ve Spojen˘ch státech, v Kanadû a Japonsku jsou environmentální dohody pomûr-
nû roz‰ífien˘m institutem pro zlep‰ení stavu Ïivotního prostfiedí. Naproti tomu jsou v âeské republice tyto dohody
chápány jako nov˘ pfiístup k ochranû Ïivotního prostfiedí a institut smluvní spolupráce mezi sektorem vefiejn˘m a sou-
krom˘m se dosud nachází v ãeské právní praxi, ale i teorii v urãitém vakuu.

Environmentální dohody patfií podle sv˘ch charakteristick˘ch prvkÛ (zúãastnûné subjekty, obsah) do kategorie
vefiejnoprávních smluv, které jsou oproti soukrom˘m smlouvám a dohodám (uzavíran˘m napfi. podle obchodního ãi
obãanského zákoníku) v ãeské právní praxi spí‰e v˘jimkou.

Vefiejnoprávní smlouvy jsou institutem vefiejného práva, jmenovitû práva správního. Vefiejná správa má pro svo-
ji ãinnost k dispozici metody, které vycházejí z ústavních principÛ5, z nichÏ pro posuzování environmentálních dohod
je tfieba mít na pamûti následující:

a) Správní ãinnost mohou vykonávat pouze subjekty k tomu zákonem oprávnûné.
b) PÛsobnost (kompetence, pfiedmût ãinnosti) správních úfiadÛ je moÏné stanovit pouze zákonem.
c) Státní moc a její orgány mohou své pravomoci uplatÀovat, jen pokud to zákon dovolí. Tedy jen v pfiípadech,

v mezích a zpÛsoby, které jsou konkrétním zákonem pfiedpokládány. Jedná se tedy o opaãn˘ princip, neÏ kte-
r˘ je formulován pro obãany, totiÏ, Ïe kaÏd˘ mÛÏe ãinit, co není zákonem zakázáno, a nikdo není povinen ãi-
nit, co zákon neukládá. Právû poslednû uveden˘ princip je pro pfiiznání moÏnosti ãi nemoÏnosti uzavírat en-
vironmentální dohody v âeské republice zcela zásadní.

âinnost správních orgánÛ má právem upraven˘ postup, formy a meze a jen úkony provedené tûmito postupy, for-
mami a v dan˘ch mezích mohou mít právní dÛsledky. V‰echny formy správní ãinnosti mohou vykonavatelé vefiejné
správy uplatÀovat pouze na právním základû, pfiiãemÏ nûkteré z forem právo pfiikazuje, ostatní alespoÀ pfiipou‰tí. Prá-
vo pfiikazuje urãitou formu jednání zejména tehdy, má-li takové jednání správního orgánu právní dÛsledky pro fyzic-
kou nebo právnickou osobu nebo v pfiípadech, kdy postup správy by mohl vést k poru‰ení práv a svobod. Tím se ale
dot˘káme kategorie problémÛ, které jsou pfiedmûtem akademick˘ch diskusí o zpÛsobech (formách) a mezích ãin-
nosti státní správy, o ústavních limitech pro ukládání povinností fyzick˘m a právnick˘m osobám a o ochranû jejich
práv.

Z hlediska v˘kladu v ãeském právu by na pfiíklad ujednání mezi subjektem zneãi‰Èujícím ovzdu‰í a Ministerstvem
Ïivotního prostfiedí o zlep‰ení stavu emisí bylo moÏné uzavfiít jako vefiejnoprávní ujednání (mezi vykonavatelem
správy a soukromoprávním subjektem), které ale není právnû závazné. Je tfieba zdÛraznit, Ïe vefiejnoprávní ujednání
není totéÏ jako vefiejnoprávní smlouva.

Vefiejnoprávní ujednání patfií mezi právnû nezávazné úkony, které jsou uskuteãÀovány na základû zákona, neboÈ
jde o správní ãinnost v˘slovnû zákonem neupravenou, ale vefiejné správû dovolenou. Tato ujednání nesmí ov‰em
ohroÏovat plnûní jin˘ch stanoven˘ch úkolÛ pro státní správu, nesmí znamenat pl˘tvání vefiejn˘mi prostfiedky nebo
ohroÏení nestrannosti vefiejné správy.

5 âl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod; ãl. 2 odst. 3 a 4 a ãl. 79 odst. 1 Ústavy âeské republiky.
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Environmentální dohody mají ov‰em povahu vefiejnoprávních smluv a od vefiejnoprávních ujednání se odli‰ují
v tûchto bodech:

– jsou právnû závazné,
– jsou vynutitelné,
– jsou uzavírány vÏdy na základû konkrétního zákona,
– jejich reÏim alespoÀ rámcovû upravují normy správního práva,
– je urãen zpÛsob fie‰ení a rozhodování pfiípadn˘ch sporÛ z tûchto smluv.

DÛsledkem skuteãnosti, Ïe jednou ze smluvních stran je orgán vefiejné správy, je omezení smluvní volnosti. Or-
gán vefiejné správy je totiÏ ve sv˘ch smluvních aktivitách omezen právû stanoven˘m v˘bûrem zpÛsobÛ, jak smluvní
aktivity (závazky) plnit.

JestliÏe se pÛvodce zneãi‰Èování zavazuje k plnûní povinností, jeÏ by jinak nemûl, je nutné zváÏit rozsah závazku
vzhledem k dÛsledkÛm jeho neplnûní, a to pro pfiípad vymáhání plnûní závazku správní nebo soudní cestou.

DÛleÏit˘m aspektem environmentálních smluv je jejich prÛhlednost. Jejich formulace nesmí vyvolávat pochyb-
nosti, Ïe jde o aktivity, jeÏ by soukromoprávnímu subjektu mûly zajistit budoucí pfiíznivá rozhodnutí v jin˘ch vûcech.
RovnûÏ pfiístupnost k tfietím stranám musí b˘t zaruãena, aby nevzniklo podezfiení, Ïe smlouvy jsou uzavírány jen s vy-
bran˘mi subjekty. To je ostatnû pfiedmûtem ãlánku 2.2 v˘‰e citovaného Doporuãení Komise.

Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé, Ïe institut environmentálních smluv není problematikou jednoznaãnû uzavfienou
a Ïe lze v budoucnu oãekávat urãitá doplnûní v právních pfiedpisech (napfi. v zákonû o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb.)
nebo upfiesÀující v˘klad v tûchto pfiedpisech, jak s environmentálními dohodami nakládat.

Pro environmentální smlouvy z hlediska ãeského práva platí, Ïe mají obecné charakteristiky vefiejnoprávních
smluv, které souãasná správnû právní teorie definuje takto: „Klasická vefiejnoprávní smlouva je institut, jehoÏ reÏim
upravují normy správního práva, a spory z této smlouvy se fie‰í ve správním soudnictví nebo správní cestou“.6

Nutno pfiiznat, Ïe dosud uzavfiené environmentální smlouvy v âeské republice nemají jednotnou formu, jeÏ by
zcela odpovídala v˘‰e uvedené definici. Zku‰enosti z tûchto smluv odvozené dovolují nûkteré závûry a doporuãení –
uÏiteãná by byla urãitá právní pravidla, která by upravovala vlastní reÏim environmentálních smluv, zejména pak

– náleÏitosti obsahu dohody (ov‰em nikoliv natolik detailnû, Ïe by smluvní strany mûly volnost pouze v otázce,
zda smlouvu uzavfiít nebo nikoli);

– záruky zákonnosti samotn˘ch dohod a jejich uzavírání (tzn. sankce za poru‰ení právních norem pfii uzavírání
dohod);

– záruky zachování dohod (tzn. sankce za poru‰ování povinností z dohod vypl˘vajících, a to jak ze strany vefiej-
noprávního orgánu, tak ze strany soukromoprávního subjektu);

– stanovení oprávnûného orgánu a dále zpÛsobu rozhodování jednotliv˘ch eventuálních sporÛ z dohod.

¤e‰ení sporÛ vypl˘vajících z environmentálních smluv není jednoduché. V souãasné praxi totiÏ není upraven po-
stup, jak spory u vefiejnoprávních smluv fie‰it, a to i u smluv zákonem pfiedpokládan˘ch. V odborné právní literatufie
se diskutuje, zda je to v pravomoci soudu nebo správního orgánu, a kdyÏ v pravomoci správního orgánu, pak zda to-
ho, kter˘ je smluvní stranou, nebo zda se má jednat o orgán nadfiízen ,̆ kter˘ by ov‰em musel mít zákonem danou pra-
vomoc spory z vefiejnoprávních smluv rozhodovat. I kdyÏ existuje ústavnû zakotven˘ princip práva na soudní ochra-

6 D. Hendrych a kol.: Správní právo. Obecná ãást. C.H. Beck, Praha 1996.
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nu, vyskytly se i pfiípady, kdy soud se odmítl sporem zab˘vat s odkazem, Ïe k fie‰ení sporu ze smlouvy vefiejného prá-
va není pfiíslu‰n˘m.

Závûrem lze konstatovat, Ïe pfiijetí odpovídající právní úpravy bude nutností. Tato úprava by stanovila základní
náleÏitosti a záruky uzavírání a zachování smluv (tfieba jako specifické kategorie environmentálních dohod), dále
alespoÀ ãásteãnû téÏ práva a povinnosti zúãastnûn˘ch subjektÛ a zejména by pak dávala jednoznaãné fie‰ení velmi
problematického aspektu, kter˘m je rozhodování eventuální sporÛ. Tato nutnost vypl˘vá i z toho, Ïe uzavírání
environmentálních smluv je jednou z doporuãen˘ch metod, kter˘mi lze dosáhnout splnûní úkolÛ v ochranû Ïivotního
prostfiedí, stanoven˘ch smûrnicemi Evropské unie. V oblasti ochrany ovzdu‰í je uzavírání environmentálních dohod
pfiedpokládáno mezi orgány kraje a jednotliv˘mi zneãi‰Èovateli ovzdu‰í (§6 odst. 4 zákona ã. 86/2002 Sb.).

Dosud uzavfiené environmentální smlouvy v âeské republice se sv˘m charakterem blíÏí spí‰e vefiejnoprávnímu
ujednání. Teprve praxe ukáÏe, do jaké míry jsou takovéto dohody schopné plnit svÛj úãel a jaké problémy vyvstanou
pfii jejich aplikaci.
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9.  Pfiíprava environmentální dohody

Pfiíprava environmentální smlouvy je záleÏitostí, která vyÏaduje neustálou interakci mezi orgány státní správy,
soukromoprávním subjektem (zneãi‰Èovatelem) a nevládními organizacemi. V pfiípravné fázi vyjednávání mohou
proto probíhat vzájemné konzultace, které jednak sledují cestu zmûkãení konfliktu (jak bylo ukázáno v kapitolách
o konfliktu), jednak urãují cíle smlouvy. Na základû dosud odvozen˘ch právních aspektÛ environmentálních smluv
lze jako modelov˘ postup pro uzavírání environmentálních smluv (dohod) odvodit následující schéma.

Postupné kroky pfii aplikaci environmentální dohody

OR – odbornû administrativní nebo realizaãní krok (proces)
AK – analytick˘ nebo kontrolní krok (proces)

RK – rozhodovací krok (proces)
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Posouzení dohody (smlouvy) je tfieba nejen z jednostranného hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí, ale také z hle-
diska ekonomického, které se opírá o technickou anal˘zu problému. Ekonomická anal˘za by mûla obsahovat násle-
dující body:

– hospodárnost environmentální smlouvy,
– transakãní náklady (porovnání s jin˘m fie‰ením a urãení nákladÛ pro soukromoprávní subjekt),
– vliv na hospodáfiskou soutûÏ v daném sektoru,
– posouzení dal‰ích aspektÛ – flexibility fie‰ení, moÏnost integrace smlouvy do stávajících nástrojÛ politiky Ïi-

votního prostfiedí,
– dopady na cenov˘ v˘voj, zamûstnanost, investice, zahraniãní obchod a jiné národo-hospodáfiské dopady.

Uplatnûní environmentálních dohod neznamená oslabení funkcí orgánÛ státní správy. Právû prÛbûh vyjednává-
ní mÛÏe znaãnû posílit jejich pozici. RovnûÏ pro soukromoprávní subjekt vyjednávání vede k nasazení mechanismÛ,
jimiÏ se provede dÛkladná anal˘za stavu, zváÏí se ekonomické, technické a právní aspekty problému a dosáhne se je-
ho efektivního fie‰ení.

S ‰ir‰ím uplatÀováním environmentálních dohod lze oãekávat i posílení úlohy a kvality konzultaãních, poraden-
sk˘ch a jin˘ch subjektÛ podílejících se na vyjednávání a pfiípravû dohody. Pro analytické a kontrolní ãinnosti bude tfie-
ba pfiizvat kvalifikované odborníky, autorizované nebo akreditované laboratofie a pfiípadnû vést odborné semináfie
nebo workshopy. Závûreãné vyhodnocení úspû‰nû naplnûné dohody by mûlo nab˘t publicity, iniciované pfiedev‰ím
orgány státní správy.

10.  Environmentální dohody v rámci krajÛ

Orgány kraje mají za povinnost zpracovat pro své území krajsk˘ program sniÏování emisí zneãi‰Èujících látek
(§ 6 odst. 5 cit. zák.), a to v rozsahu podle pfiílohy ã. 2 k zákonu. Pfii vytváfiení krajského programu mohou orgány
kraje vyuÏít podrobné znalosti emisní situace na jednotliv˘ch zdrojích, a to i v souvislostech, jeÏ z pohledu národní-
ho registru emisí a zdrojÛ (§13 zákona o ochranû ovzdu‰í) nejsou zfiejmé. Proto zákon umoÏÀuje orgánÛm kraje
realizovat své programy sniÏování emisí na základû dohod mezi orgány ochrany ovzdu‰í a provozovateli stacionár-
ních zdrojÛ nebo osobami jimi zfiízen˘mi o fie‰ení problémÛ souvisejících s místními nepfiízniv˘mi klimatick˘mi
a rozptylov˘mi podmínkami, pfiípadnû i s jin˘mi vlivy na imisní situaci (§6 odst. 4 cit. zák.). Tyto dohody musí na-
plÀovat základní kritéria:

– musí mít formu smlouvy (tj. dvoustranného nebo vícestranného právního úkonu)
– musí uvádût kvantifikované cíle
– musí b˘t zvefiejnûny v úfiedním vûstníku
– musí umoÏÀovat kontrolu
– musí b˘t otevfieny stranám, které si pfiejí plnit smluvní podmínky.

Environmentálními dohodami lze fie‰it pfiedev‰ím místní nebo oborové situace, kde uplatnûní legislativních ná-
strojÛ by mohlo narazit na spor (v právním v˘znamu odpor), tûÏko fie‰iteln˘ soudnû znaleck˘mi posouzeními. MÛÏe
to b˘t ale i pfiípad iniciativ vycházejících z nevládních organizací zamûfien˘ch na ochranu Ïivotního prostfiedí, jimÏ le-
gislativa umoÏÀuje vstup do projednávání závaÏn˘ch investiãních projektÛ nebo pfiístup k informacím, jejichÏ jedno-
stranná interpretace nemusí mít charakter objektivního posouzení stavu vûci. V tûchto pfiípadech mÛÏe subjekt zne-
ãi‰Èující Ïivotní prostfiedí pfiistoupit prostfiednictvím environmentální dohody na zpfiísnûní podmínek limitujících jeho
environmentální chování a zavedení urãit˘ch kontrol, jeÏ prokáÏí napfi. chod inkriminovaného provozu na úrovni
technologií BAT.
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11. Vypracování návrhu environmentální dohody

Pokud probûhne úspû‰nû fáze vyjednávání a strany se dohodnou, Ïe uzavfiou environmentální dohodu, je tfieba
vypracovat návrh textu dohody. K tomu nelze poskytnout universální ‰ablonu, ale jako pfiíklad lze uvést následující
základní osnovu dohody pro pfiípad, Ïe se podnik (soukromoprávní subjekt) rozhodne pro opatfiení ke sníÏení emisí
urãit˘ch polutantÛ ze sv˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nad rámec stanoven˘ emisními limity. V uvedeném pfiíkladu
jde o velk˘ zdroj zneãi‰Èování, u nûhoÏ se má ovûfiit nová úprava technologie pro záchyt tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
(hypotetick˘ pfiíklad).

P¤ÍKLAD OSNOVY ENVIRONMENTÁLNÍ DOHODY

Dohoda
o spolupráci pfii realizaci opatfiení ke sníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ

Orgán státní správy (napfi. KÚ) ………
zastoupen˘ (jméno, funkce) …………...

a

podnik (název, identifikace)…………….
zastoupen˘ (jméno, funkce) ……………

– vycházejíce ze závazku âeské republiky dané v Protokolu OSN/EHK o tûÏk˘ch ko-
vech k Úmluvû o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ,

– respektujíce právní ustanovení o pouÏití nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT)

– a ve snaze zlep‰it emisní a imisní situaci v kraji

uzavírají následující dohodu:

ãlánek 1
Úãel dohody

Úãelem dohody je

a) upfiesnûní emisní situace podniku pro stanovené tûÏké kovy (Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu,
Ni, Se a Zn) provedením zvlá‰tního mûfiení, kter˘m bude moÏné prokázat úãinnost
novû zkou‰ené technologie pro omezování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek jakoÏto
nejlep‰í dostupné technologie (BAT) pro sníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ, zejména emisí
rtuti, a dosaÏení niÏ‰ích emisních hodnot, neÏ byly vykazovány v rámci pfiedepsa-
ného v˘kaznictví za rok 2002,

b) spolupráce stran dohody pfii posouzení navrÏené technologie jako nejlep‰í dostupné
technologie (BAT) ve smyslu pfiílohy ã. 3 k zákonu ã. 76/2002 Sb. o integrované pre-
venci a omezování zneãi‰tûní,

c) získání co nejvíce informací o technologiích BAT pro dan˘ úãel.
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ãlánek 2
Závazky stran

1) Podnik se zavazuje

a) soustfiedit informaãní a vûdecko technické podklady k navrÏené technologii pro
omezování emisí,

b) provést ekonomickou anal˘zu investice,

c) provést instalaci technologie a související technicko organizaãní opatfiení pro její
zku‰ební provoz,

d) zajistit na své náklady mûfiení emisí dotãen˘ch polutantÛ autorizovanou (akredito-
vanou) laboratofií a ovûfiit, Ïe emise ostatních polutantÛ nejsou dotãeny nebo Ïe vy-
kazují zlep‰ení stavu,

e) pfiedloÏit souhrnnou zprávu o v˘sledku experimentu orgánu státní správy (tzn. úãast-
níku dohody).

2) Orgán státní správy (KÚ) se zavazuje

a) spolupracovat s podnikem na pfiípravû celé akce, zejména pfii jejím vûdecko tech-
nickém posuzování pfiizváním expertÛ ze specializovan˘ch útvarÛ státní správy,

b) podpofiit navrÏená a spoleãnû projednaná a dohodnutá technicko organizaãní opat-
fiení k získání povolení inspekãních orgánÛ k provedení experimentu na dobu do-
stateãnou (s pfiípadnou rezervou pro opakování experimentu),

c) zajistit na své náklady odpovídající odbornou diskusi (napfi. formou vefiejnû vyhlá‰e-
ného jednodenního semináfie s pfiizváním zainteresovan˘ch zástupcÛ nevládních or-
ganizací pÛsobících v oblasti ochrany ovzdu‰í) do 60 dnÛ po obdrÏení souhrnné
zprávy podle bodu 1e,

d) formou úãelové dotace na podporu vûdecko technické rozvoje (z fondu kraje
………………) pfiispût podniku na provedení experimentu ãástkou 40 % z prokaza-
teln˘ch nákladÛ na mûfiení podle bodu 1d, a to do 30 dnÛ po obdrÏení souhrnné
zprávy o v˘sledku experimentu podle bodu 1e,

e) v pfiípadû kladného vyhodnocení experimentu specializovan˘mi útvary státní správy
a odbornou diskusí vyuÏije sv˘ch adekvátních mediálních prostfiedkÛ k publikaci v˘-
sledkÛ experimentÛ, a to ve formû, na níÏ se s podnikem dohodne,

f) bude souhlasit s publikací v˘sledkÛ ze souhrnné zprávy nebo se zprávou celou v od-
borném tisku.
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ãlánek 3
Spoleãné hodnocení dohody

a) Smluvní strany se dohodly, Ïe budou pravidelnû vyhodnocovat plnûní dohody, a to
minimálnû jednou vÏdy pfied zahájením jednotliv˘ch fází experimentu uveden˘ch
pod body 1a aÏ 1d a dále po ukonãení tûchto fází experimentu s cílem posoudit ne-
bo upfiesnit harmonogram prací, úplnost technicko organizaãních podkladÛ a volbu
objednané mûfiící laboratofie.

b) V˘zvu k jednání pro vyhodnocování plnûní dohody podá podnik, kter˘ také urãí ter-
mín s tolerancí 5 pracovních dnÛ; místo konání dohodnou strany zvlá‰È pro jednotli-
vé pfiípady.

c) O vyhodnocování plnûní dohody budou pofiízeny zápisy odsouhlasené delego-va-
n˘mi pracovníky kaÏdé strany.

ãlánek 4
Postih za neplnûní závazkÛ stran

Strany nestanoví postih za neplnûní závazkÛ podle ãlánku 2 dohody.

ãlánek 5
¤e‰ení sporÛ

a) O zji‰tûní sporu vyhotoví strany zápis s uvedením sporn˘ch otázek.

b) Sporné otázky budou strany fie‰it ustavením komise, jejímiÏ ãleny bude vÏdy jeden
zástupce kaÏdé strany a jeden zástupce nezávislé organizace, na níÏ se strany do-
hodnou. Za ustavení komise odpovídají obû strany.

c) Komise se sejde do 15 dnÛ od data zápisu s uvedením sporn˘ch otázek.

d) Komise si na svém prvém zasedání zvolí pfiedsedu, kter˘ vede o jednání zápisy
a pfiedkládá je stranám do 5 dnÛ po jednání.

e) Strany se dohodly, Ïe nepouÏijí jin˘ch prostfiedkÛ k fie‰ení sporn˘ch otázek neÏ spo-
leãnû ustavené komise, s v˘jimkou zji‰tûní nezákonného chování.

ãlánek 6
Závûreãná ustanovení

a) Dohoda je uzavfiena na dobu konání experimentu a na dobu jejího vyhodnocení.

b) Dohoda mÛÏe b˘t zru‰ena, pokud kterákoliv strana od dohody odstoupí a vyrozumí
o tom písemnû druhou stranu.

c) Jakékoliv zmûny a doplÀky k této dohodû jsou moÏné pouze v písemné formû a na
základû dohody obou stran.

d) Tato dohoda nab˘vá úãinnosti dnem podpisu oprávnûn˘mi zástupci smluvních stran.

Datum: …………..........

Podpisy: …………..........
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12.  Jednostranné závazky

Zvlá‰tním pfiípadem aktu uplatÀovaného v ochranû Ïivotního prostfiedí jsou jednostranné závazky, které jsou pfii-
jímány v tûch prÛmyslov˘ch oborech, jejichÏ dopady na Ïivotní prostfiedí jsou vefiejností sledovány ve zv˘‰ené mífie.
Jejich poãet je pouze nûkolik málo desítek a dot˘kají se pfiedev‰ím prÛmyslu chemického, petrolejáfiského, energe-
tického, dÛlního a metalurgického. Zajímavá je situace u dÛlních spoleãností, které zaloÏily mezinárodní organizaci
ICME (International Council for Metals and the Environment), jeÏ zahrnuje hlavní dÛlní a transformaãní spoleãnos-
ti na celém svûtû a má vlastní environmentální chartu. ICME se zúãastÀuje jednání v rámci OSN jako pozorovatel7

a snaÏí se prosadit informace o moderních metodách tûÏby, které jsou ‰etrnûj‰í vÛãi Ïivotnímu prostfiedí, neÏ tomu by-
lo v minulosti.

Iniciativy prÛmyslu v rámci jednostrann˘ch závazkÛ mají ve vût‰inû pfiípadÛ podobu kvalitativních a nikoliv
kvantitativních cílÛ. Jednostranné závazky se zpravidla omezují na deklaraci pozitivních zámûrÛ ve vztahu k Ïivotní-
mu prostfiedí a nejsou doplnûny Ïádn˘mi sankcemi. Jejich ekologická úãinnost je tûÏko vyhodnotitelná a v oãích ve-
fiejnosti nejsou dÛvûryhodné.

Obecnou charakteristiku jednostrann˘ch závazkÛ pfiekraãuje program odpovûdné péãe pfiijat˘ v chemickém prÛ-
myslu. Pochází z Kanady z roku 1984 a roz‰ífiil se do víc neÏ tfiiceti zemí. Jeho motivem byla fiada ekologick˘ch havá-
rií.Tato iniciativa podnûcuje pfiijetí pravidel fiízení procesÛ v chemickém prÛmyslu, aby byly ‰etrné vÛãi pfiírodû a oby-
vatelstvu. Iniciativa vedla k vytvofiení profesní asociace, jejíÏ ãlenové poÏívají dÛvûry. Sankãním opatfiením pfii
nedodrÏení pravidel programu odpovûdné péãe je vylouãení subjektu z asociace, coÏ má za následek pokles dÛvûry-
hodnosti subjektu a oslabení jeho image na vefiejnosti.

Ve Velké Británii má charakter jednostranného závazku dohoda o odpovûdnosti provozovatelÛ tankerÛ za rop-
né zneãi‰tûní TOVALOP (Tankers Owners Voluntary Agreement concerning Lability for Oil Pollution). Tato doho-
da má témûfi 4 000 signatáfiÛ, ktefií pokr˘vají 98 % svûtové tonáÏe tankerÛ.

V âeské republice nejsou zku‰enosti s jednostrann˘mi závazky zatím pfiesvûdãivé. Platí o nich to, co bylo fieãeno
v˘‰e, Ïe jsou totiÏ spí‰e deklarací vÛle neÏ konkrétních a kvantifikovateln˘ch cílÛ.

7 Organizace ICME se zúãastnila napfi. projednávání Protokolu o tûÏk˘ch kovech.
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13.  Závûry

Environmentální dohody (smlouvy) jsou moderním nástrojem uplatÀovan˘m v ochranû Ïivotního prostfiedí. Lze
jimi dosáhnout zlep‰ení stavu tam, kde právní pfiedpisy sv˘m rozpûtím nestaãí k zavedení urãit˘ch opatfiení.

Dohody jsou v˘razem pochopení principÛ udrÏitelného rozvoje a soukromoprávní subjekt, kter˘ je jednou ze
stran dohody, deklaruje tak své environmentální chování nebo postoje.

V ãeském právním fiádu mají environmentální dohody dosud labilní postavení díky akademické diskusi o jejich
charakteru, vymahatelnosti a fie‰ení sporÛ. Toto vyÏaduje urãitou dobu praxe s dohodami a dále nastavení urãit˘ch
právních pfiedpisÛ, které by environmentální dohody uvedly do národního právního rámce bez jak˘chkoliv v˘hrad
a pochybností.

Doporuãení Komise Evropsk˘ch spoleãenství ã. 96/733/EC z 9. prosince 1996 t˘kající se Dohod o Ïivotním pro-
stfiedí provádûjících smûrnice Spoleãenství environmentální dohody doporuãuje a urãuje, jak˘ by mûly mít obsah
a formu. Doporuãení Komise není ov‰em závazné.

Dohody lze uzavfiít nejen ke zlep‰ení stavu emisní a imisní situace, ale téÏ o poskytování informací nad rámec da-
n˘ zákony.

Na krajské úrovni jsou environmentální dohody doporuãovány jako jeden z nástrojÛ pro fie‰ení problému v ob-
lasti ochrany ovzdu‰í.

Pfiíprava environmentální dohody vyÏaduje podrobnûj‰í vyjednávání, aby byly odstranûny konfliktní averze a by-
la provedena objektivní anal˘za moÏností (alternativ), jimiÏ by bylo dosaÏeno zam˘‰leného cíle dohody.

Environmentální dohody neomezují pÛsobnost orgánÛ státní správy, ale napomáhají jí nalézt v rámci jejích kom-
petencí alternativní fie‰ení. RovnûÏ v rámci podniku mÛÏe jednání k environmentální dohodû vést k nalezení rÛzn˘ch
alternativních fie‰ení.

Environmentální dohody na úrovni kraje uzavírá s podnikem (nebo podniky) Krajsk˘ úfiad, dohody na úrovni re-
publiky uzavírá Ministerstvo Ïivotního prostfiedí s asociacemi, sdruÏeními nebo jin˘mi profesními organizacemi
a svazy majícími celorepublikovou pÛsobnost.
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P¤ÍLOHA  G

EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO DOSAÎENÍ CÍLÒ PROGRAMU SNIÎOVÁNÍ EMISÍ A PROGRAMU

ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

1.  MoÏnosti financování projektÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í

K získání financí na projekty t˘kající se kvality ovzdu‰í je moÏné vyuÏít tûcho moÏností:
A) STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHOPROST¤EDÍ
B) KOMERâNÍ FINANCOVÁNÍ
C) FINANCE EVROPSKÉ UNIE.

A) STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHOPROST¤EDÍ
Pravidla ãerpání financí z tohoto fondu udává Smûrnice Ministerstva Ïivotního prostfiedí o poskytování finanã-

ních prostfiedkÛ ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âeské republiky a její pfiílohy (plné znûní této smûrnice vãet-
nû pfiíloh a formuláfiÛ lze nalézt na internetov˘ch stránkách www.sfzp.cz).

B) KOMERâNÍ MOÎNOSTI FINANCOVÁNÍ
Hlavní pfiekáÏky komerãního financování souvisejí jak s investory, tak i s projekty.Ty obvykle nevyÏadují tak vel-

ké investice, aby pro nû bylo moÏno vyuÏít standardní zpÛsoby financování. Pfiesto v˘nosy projektÛ musí postaãovat
na zaji‰tûní návratnosti vloÏeného kapitálu nebo na splacení pÛjãek v pfiípadû úvûrového financování.

MoÏnosti jsou následující:

– Poskytování domácích investiãních pÛjãek (Banky obvykle vyÏadují pro rozhodnutí o poskytnutí úvûru dokla-
dy t˘kající se: vlastní investice – podnikatelsk˘ zámûr, podnikatelsk˘ plán; klienta a jeho finanãní situace – do-
loÏení existence firmy, ekonomick˘ch v˘sledkÛ, finanãních plánÛ spoleãnosti, dokladÛ o stavu na daÀov˘ch
úãtech, apod.)

– PÛjãky od mezinárodních finanãních institucí (Projekty pfiedkládané pro financování zahraniãními institucemi
musí vûnovat velkou pozornost pfiípravû podnikatelského plánu v návaznosti na studii proveditelnosti. A to
i proto Ïe mezinárodní finanãní instituce se zamûfiují pouze na projekty vût‰ího rozsahu, které i vyhledávají.Ty-
to úvûry jsou spojeny se znaãn˘mi administrativními náklady na pfiípravu a dále jsou i zatíÏeny kursov˘m rizi-
kem.)

– Financování tfietí stranou (vyuÏití EPC, EC) (VyuÏití OZE lze v nûkter˘ch pfiípadech financovat i prostfiednic-
tvím tzv. energetick˘ch sluÏeb. V zásadû existují dvû formy této ”nové” sluÏby, která se v âR rozvíjí od roku
1994. SluÏby naz˘vané EPC (Energy Performance Contracting) zahrnují komplexní sluÏby zejména v oblasti
úspor energie pfii její spotfiebû. EC – Energy Contracting – firma v tomto pfiípadû investuje do obnovy tepel-
ného zdroje, provozuje jej, garantuje dodávky minimálnû sjednaného mnoÏství energie po dobu stanovenou
kontraktem.)

– Spoleãnû realizované projekty (projekty JI) (V souladu s Kjótsk˘m protokolem k Rámcové úmluvû OSN
o zmûnû klimatu schválilo MÎP dne 7.1.2002 ”Pravidla MÎP pro spoleãnû realizované projekty – Joint Imple-
mentation – JI – v âR.”)

C) ZDROJE PODPORY Z PROST¤EDKÒ EU

– Zdroje spravované âR (PHARE, Fond ãistoty ovzdu‰í, ISPA, SAPARD, Strukturální fondy, SOP PrÛmysl,
SOP Îivotní prostfiedí)

– Zdroje podpory spravované Evropskou komisí (SAVE, ALTENER, Inteligentní energie pro Evropu, ·est˘
rámcov˘ program).
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1.1. STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Pravidla ãerpání financí z tohoto fondu udává Smûrnice Ministerstva Ïivotního prostfiedí o poskytování finanã-
ních prostfiedkÛ ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âeské republiky, z jejichÏ pfiíloh jsou dále uvedeny ãásti t˘ka-
jící se zlep‰ení kvality ovzdu‰í (plné znûní této smûrnice vãetnû pfiíloh a formuláfiÛ lze nalézt na internetov˘ch strán-
kách www.sfzp.cz). Pro lep‰í orientaci v plném znûní tûchto pfiíloh, je v citovan˘ch pasáÏích ponecháno pÛvodní
ãíslování.

1.1.1. Specifikace opatfiení, na která bude SFÎP âR pfiijímat Ïádosti
(Pfiíloha ã. I.1)

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotliv˘ch vyhlá‰en˘ch programÛ. V kaÏdém z programÛ bude
proveden samostatn˘ v˘bûr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technick˘mi a ekologick˘mi pod-
mínkami, rozdílnû jsou vymezeny pro jednotlivé programy i moÏnosti poskytnutí podpory z Fondu. Pfii realizaci opat-
fiení s podporou Fondu se doporuãuje vyuÏívat pfiedev‰ím ekologicky ‰etrné v˘robky.

2. OBLAST OCHRANY OVZDU·Í:

Na Fond lze podat Ïádost o podporu na realizaci opatfiení v rámci tûchto programÛ:

PROGRAM SNIÎOVÁNÍ HLAVNÍCH ZNEâI·ËUJÍCÍCH LÁTEK A OCHRANY KLIMATU ZEMù S DÒRA-
ZEM NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ ¤E·ENÍ

Cílem programu je sníÏení emisí látek a CO2 u zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í s dÛrazem na energeticky úsporné fie-
‰ení vãetnû vytváfiení pfiedpokladÛ k rekonstrukci zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í rozvojem infrastruktury v obcích. Do
programu budou zafiazena v‰echna opatfiení splÀující náleÏitosti pfievodu emisních kreditÛ CO2 na zahraniãní subjekt
v rámci spoleãné implementace v souladu s flexibilními mechanizmy Kjótského protokolu bez ohledu na plnûní dal-
‰ích podmínek dále uveden˘ch programÛ. Podmínkou je zájem Ïadatele o podporu z Fondu a kladné Rozhodnutí mi-
nistra stanovující podmínky pfievodu emisních kreditÛ.

2.1. Program sniÏování emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í u zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í provozovan˘ch za úãelem ve-
fiejnû prospû‰n˘ch ãinností

Program je urãen pro provozovatele zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í definovan˘ch v § 4 zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í, v platném znûní, v pfiípadech, kdy je zdroj provozován za úãelem dodávky tepla pro vytápûní
a TUV pro ‰koly, matefiské ‰koly, zdravotnická zafiízení, vefiejnû správní budovy, domovy dÛchodcÛ, ústavy mentálnû
a tûlesnû postiÏen˘ch osob a dal‰í zafiízení s charitativní ãinností. Podmínkou zafiazení do programu je energeticky
úsporné fie‰ení s úsporou ve spotfiebû paliv minimálnû 20 % pfii pfiechodu na jiné palivo nebo zpÛsob spalování.

2.2. Program rekonstrukce zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve smyslu legislativních poÏadavkÛ zákona o ochranû ovzdu‰í

Cílem programu je sníÏení emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í rekonstrukcí stfiedních, velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í definovan˘ch v § 4 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, v platném znûní vãetnû roz-
vodÛ CZT za úãelem plnûní podmínek zákona o ochranû ovzdu‰í a zavádûní nejlep‰ích dostupn˘ch technik. Podmín-
kou zafiazení do programu je prokazatelné neplnûní podmínek vypl˘vajících ze zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í nebo zavádûní nejlep‰í dostupné techniky definované Smûrnicí rady (ES) 96/61/EC z 24. záfií 1996 o integro-
vané prevenci a omezování zneãi‰tûní. V pfiípadû energetick˘ch zafiízení a vyuÏívání odpadního prÛmyslového tepla
u stávajících zafiízení je dále podmínkou zafiazení do programu energeticky úsporné fie‰ení, které sníÏí, pfii nezmûnû-
ném mnoÏství do sítû dodávaného tepla, spotfiebu paliva minimálnû o 20 % pfii pfiechodu na jiné palivo nebo zpÛsob
spalování. Úspora ve spotfiebû paliv bude doloÏena energetick˘m auditem dle zákona ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení
energií a vyhlá‰kou MPO ze dne 14. ãervna 2001 ã. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleÏitostí energe-
tického auditu.
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2.3. Program vyuÏívání kogeneraãních jednotek

Cílem programu je rekonstrukce velk˘ch, stfiedních a mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í definovan˘ch v § 4 zá-
kona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, v platném znûní, na zdroj s kombinovanou v˘robou tepla a elektrické energie.
Podmínkou zafiazení do programu je energeticky úsporné fie‰ení s minimální úsporou primární energie 30 % pfii pfie-
chodu na jiné palivo nebo zpÛsob spalování. Kogeneraãní jednotka bude dosahovat minimálnû 80 % úãinnosti. Úspo-
ra ve spotfiebû paliv bude doloÏena energetick˘m auditem dle zákona ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií a vy-
hlá‰kou MPO ze dne 14. ãervna 2001 ã. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleÏitostí energetického auditu.

2.4. Program rozvoje infrastruktury mal˘ch obcí

Program je urãen pro obce do 1000 obyvatel a ãásti obcí do 1000 obyvatel, pokud jsou souãástí vût‰ích obcí a zá-
kladní sídelní jednotky tûchto ãástí (urbanistické obvody a sídelní lokality) jsou od okolní zástavby oddûleny nezasta-
vûn˘mi plochami (nikoliv pouze hranicemi katastrálních území) ve smyslu vyhlá‰ky ã. 120/1979 Sb. v platném znûní.

Jedná se zejména o tato opatfiení:

■ v˘stavba vefiejn˘ch ãástí pfiípojek a STL plynovodÛ;
■ v˘stavba vefiejn˘ch ãástí pfiípojek a sítí CZT.

Podmínky zafiazení do programu jsou následující:

■ zpracování ãástí územní energetické koncepce dle zákona ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií a nafiízení vlády
ã. 195/2001 Sb., kter˘m se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce podle poÏadavkÛ MÎP
a SFÎP vyjadfiujících
– prokazatelné úspory energie, vãetnû navazujících úsporn˘ch opatfiení spojen˘ch s realizací akce a maximálním

vyuÏitím energetického potenciálu z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie minimálnû o 25 %;
– energetick˘ potenciál pro zásobování teplem z obnoviteln˘ch zdrojÛ v fie‰eném území;
– anal˘zu moÏností následného vyuÏití energetického potenciálu z obnoviteln˘ch zdrojÛ v fie‰eném území.

V pfiípadû dostateãného ekonomicky vyuÏitelného energetického potenciálu pro zásobování teplem z obnovitel-
n˘ch zdrojÛ energie v fie‰eném území bude toto fie‰ení upfiednostnûno v pfiípadû podpory prostfiednictvím pfiíslu‰n˘ch
programÛ Fondu.

V souvislosti s pfiípravou a realizací regionálních programÛ ochrany ovzdu‰í budou podmínky programu upfies-
Àovány a podpora rozvoje infrastruktury obcí uskuteãÀována pouze na základû územních programÛ sniÏování emisí
a imisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í (program 2.7.1).

PROGRAM K PLNùNÍ PROTOKOLU K ÚMLUVù O DÁLKOVÉM ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í EHS – OSN
A RELEVANTNÍCH SMùRNIC EU, T¯KAJÍCÍCH SE SNIÎOVÁNÍ EMISÍ TùKAV¯CH ORGANICK¯CH
SLOUâENIN (VOC)

2.5. Program sníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch slouãenin

Cílem programu je sníÏení zneãi‰Èování ovzdu‰í emisemi tûkav˘ch organick˘ch slouãenin z ãinností a zafiízení
technologick˘ch procesÛ pouÏívajících organická rozpou‰tûdla, zneãi‰Èování ovzdu‰í, definovan˘ch v § 4 zákona
ã. 86/2000 Sb., o ochranû ovzdu‰í v platném znûní.

Jedná se napfi. o opatfiení u tûchto technologií a ãinností:

■ technologie naná‰ení nátûrov˘ch hmot,
■ polygrafie,
■ ãi‰tûní povrchÛ,
■ chemické ãi‰tûní,
■ nátûry vozidel,
■ jiné nátûry jako kÛÏe, kovÛ, plastÛ, textilu a tkanin, filmu, papíru, dfievûn˘ch povrchÛ, navíjen˘ch drátÛ…,
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■ impregnace dfieva,
■ laminování dfieva a plastÛ,
■ v˘roba nátûrov˘ch hmot, pfiípravkÛ, lakÛ a tiskafisk˘ch barev a adheziv,
■ v˘roba farmaceutick˘ch produktÛ,
■ extrakce a rafinace rostlinn˘ch olejÛ a Ïivoãi‰n˘ch tukÛ

Podporovány budou zejména technologie a zafiízení uplatÀující nízkoemisní techniky a nátûrové hmoty v oblasti
jejich aplikace.

PROGRAM K PLNùNÍ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH PO·KOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU
VRSTVU ZEMù

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Zemû

Cílem programu je komplexní zabezpeãení zne‰kodnûní odpadÛ obsahujících regulované látky po‰kozující nebo
ohroÏující ozónovou vrstvu Zemû. Jedná se o látky uvedené v pfiíloze zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í.

Program je urãen pro obce, sdruÏení obcí a pro dal‰í rozpoãtové nebo pfiíspûvkové organizace. Pfiíjemce podpory
mÛÏe realizovat opatfiení sám nebo prostfiednictvím organizace v souladu se zákonem ã. 199/1994 Sb., o zadávání ve-
fiejn˘ch zakázek, v platném znûní.

Pfiedmûtem podpory je komplexní zaji‰tûní zne‰kodnûní odpadÛ obsahující regulované látky po‰kozující nebo
ohroÏující ozónovou vrstvu Zemû, tj.:

– domácích chladících a klimatizaãních zafiízení,
– hasících pfiístrojÛ,
– dal‰ích odpadÛ obsahujících regulované látky po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu Zemû.

Pojem komplexní zaji‰tûní obsahuje:

1. svoz odpadÛ obsahujících regulované látky po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu Zemû do sbûrného mís-
ta (sbûrné dvory, plochy, budovy, kontejnery zabezpeãené proti zneuÏití),

2. roztfiídûní a skladování odpadÛ obsahujících regulované látky po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu Ze-
mû zaji‰Èující minimální únik regulovan˘ch látek,

3. odsátí regulovan˘ch látek z chladících systémÛ,
4. odvoz corpusÛ odpadÛ neobsahujících regulované látky k se‰rotování,
5. ekologické zne‰kodnûní látek a odpadÛ obsahujících regulované látky po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou

vrstvu Zemû.

Kritéria pro v˘bûr akcí k podpofie v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Zemû jsou stanovena takto:

a) celkové zne‰kodnûní odpadÛ obsahujících regulované látky po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu
Zemû, tj.
– sbûr a svoz odpadÛ obsahujících regulované látky,
– sbûr regulovan˘ch látek,
– zne‰kodÀování regulovan˘ch látek,

b) technické fie‰ení z hlediska ochrany ovzdu‰í a ochrany ozónové vrstvy Zemû,
c) mnoÏství zne‰kodnûn˘ch látek a odpadÛ obsahujících regulované látky,
d) finanãní nároãnost vypoãítaná z celkov˘ch nákladÛ a poÏadované podpory z Fondu
e) splnûní kvalifikaãních poÏadavkÛ pro sbûr regulovan˘ch látek a odpadÛ a jejich zne‰kodnûní.

Îadatelé o podporu musí pfied uzavfiením smlouvy se Státním fondem Ïivotního prostfiedí âR doloÏit poãet
odpadÛ, obsahujících regulované látky po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu Zemû urãen˘ch k zne‰kodnû-
ní. Technické a organizaãní zabezpeãení bude provedeno v souladu se zákonem ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í
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v aktuálním znûní a provádûcími pfiedpisy zejména vyhlá‰kou MÎP ã. 357/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky
ochrany ozónové vrstvy Zemû, zákonem ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, pfiípadnû s právní
úpravou platnou v ãlensk˘ch zemích Evropské unie.

Podpora v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Zemû je poskytována formou:

1. dotace na úhradu nákladÛ spojenou s komplexním fie‰ením zne‰kodnûní odpadÛ obsahující regulované látky
po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu Zemû,

2. dotace, na technické fie‰ení pro komplexní zaji‰tûní zne‰kodnûní odpadÛ obsahujících regulované látky po-
‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu Zemû.

PROGRAM K DOSAÎENÍ KVALITY OVZDU·Í VE VZTAHU K POÎADAVKÒM EVROPSKÉ UNIE

Cílem programu je na základû stanovené kvality ovzdu‰í se zfietelem k lidskému zdraví a Ïivotnímu prostfiedí pfii-
pravit programy ochrany ovzdu‰í a klima Zemû vãetnû jejich postupné realizace.Toho má b˘t dosaÏeno pouÏitím spo-
leãn˘ch metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzdu‰í a udrÏováním kvality ovzdu‰í v místech s pfii-
jateln˘m zneãi‰tûním a zlep‰ování kvality ovzdu‰í v‰ude tam, kde je nadmûrnû zneãi‰tûné.

2.7.1. Územní program sniÏování emisí a imisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í

Cílem programu pro sniÏování emisí a imisí je podpofiit zpracování a aktualizaci takov˘ch územních programÛ,
jejichÏ realizace, pfii respektování poÏadavkÛ zákona o hospodafiení s energií, zajistí v daném území ekonomicky efek-
tivní dosaÏení cílÛ státní politiky Ïivotního prostfiedí v oblasti ochrany ovzdu‰í.

Pfiedmûtem podpory je zpracování územního programu pro sniÏování emisí a imisí v souladu se zákonem
o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb. Následná aktualizace programu v pfiípadû poÏadavku zadavatele bude provádûna
v roãních intervalech do roku 2006 vãetnû.

Program je urãen pro kraje dle novû vzniklého ãlenûní âeské republiky platného od 1.1.2000 a obce do 10 000
obyvatel v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í dle ustanovení § 7 odst. (1) zákona ã. 86/2002 Sb.

PoÏadavky SFÎP na cíle, obsah fie‰ení a v˘stupy jsou souãástí Pfiílohy ã. I.9.

2.7.2. Program realizace územních programÛ sniÏování emisí a imisí zneãi‰Èujících látek

Cílem programu je realizace opatfiení, vedoucích ke sníÏení imisí a emisí zneãi‰Èujících látek, vypou‰tûn˘ch do
ovzdu‰í z tûch místních zdrojÛ, které kvalitu ovzdu‰í kraje v˘znamnû ovlivÀují.

Program bude realizován na základû zpracovan˘ch územních programÛ sniÏování emisní a imisní zátûÏe dle jed-
notné metodiky Fondu ve spolupráci s místnû pfiíslu‰n˘mi orgány, institucemi a obecnû prospû‰n˘mi organizacemi.

Kritéria pro v˘bûr akcí k podpofie v rámci programÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í jsou stanovena takto:

a) úroveÀ koncentrací hlavních zneãi‰Èujících látek v dané lokalitû,
b) vyhodnocení ekonomick˘ch parametrÛ pfiíjemce podpory, zejména ekonomické zpÛsobilosti, dále zaji‰tûní

celkového financování pfiedmûtu podpory po celou dobu v˘stavby (vã. obdrÏení zahraniãní grantové podpo-
ry ãi podpory formou v˘hodné pÛjãky poskytované EBRD, EIB, WB, popfiípadû jinou mezinárodní finanãní
institucí a pod., pokud nejsou fie‰eny podle jiné smûrnice), ekonomika pfiedmûtu podpory,

c) vazba na vyuÏití souãasn˘ch kapacit a regionální politiky,
d) preference opatfiení, která zabezpeãí trvalé sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í na niÏ‰í úroveÀ, neÏ

odpovídá emisním limitÛm pro nové zdroje podle provádûcích pfiedpisÛ k zákonu ã. 86/2002 Sb. v platném
znûní a provozovatel (investor) se zaváÏe v rámci dobrovolné dohody k plnûní pfiísnûj‰ích podmínek provo-
zování tûchto zdrojÛ neÏ je legislativnû stanoveno,

e) mûrná finanãní nároãnost vypoãítaná z nákladÛ na realizaci opatfiení i poÏadované, pfiípadnû navrhované pod-
pory z Fondu, vztaÏená na jednotku odstranûného zneãi‰tûní,

f) zohlednûní potfieb oblastí se zhor‰enou kvalitou Ïivotního prostfiedí v rámci âR i v rámci krajÛ dle ãlenûní
âeské republiky platného od 1.1.2000,

g) vyuÏití nejlep‰ích dostupn˘ch technik, energeticky úsporné fie‰ení a optimální úspora paliv a energie.
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PROGRAM K PLNùNÍ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU K RÁMCOVÉ ÚMLUVù OSN O ZMùNù KLIMATU

Program napomáhá plnûní usnesení vlády ã. 480/1999 k dokumentu “Strategie ochrany klimatického systému Ze-
mû v âeské republice” pro zaji‰tûní hlavních úkolÛ Kjótského protokolu k Rámcové úmluvû OSN o zmûnû klimatu
v souladu se zákonem ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a s Rozhodnutím Rady 1999/296/EC. Cílem programu je po-
souzení navrhovan˘ch opatfiení a na jeho základû stanovení konkrétních podmínek pro realizaci spoleãn˘ch projek-
tÛ v souladu s pfiijat˘mi mezinárodními závazky v rámci Protokolu a mezinárodními poÏadavky na jejich implemen-
taci, které umoÏní následn˘ pfievod sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ za pfiedpokladu plnûní národního redukãního
cíle pro emise skleníkov˘ch plynÛ.

2.8. Program posuzování ekologick˘ch opatfiení vedoucích k v˘znamnému sníÏení skleníkov˘ch plynÛ

Cílem programu je umoÏnit domácím investorÛm pfiím˘ nebo zprostfiedkovan˘ pfievod dohodnutého mnoÏství
skuteãnû realizovaného sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ s vyuÏitím mechanizmÛ Kjótského protokolu pfii realizaci
spoleãn˘ch projektÛ (projektÛ JI) a stanovit podmínky jeho realizace.

Opatfiení navrhovaná k pfievodu emisních kreditÛ na zahraniãní subjekt budou vyhodnocena na základû ekono-
mick˘ch a ekologick˘ch ukazatelÛ a technické úrovnû fie‰ení a musí souãasnû zaji‰Èovat sníÏení emisí skleníkov˘ch
plynÛ z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Opatfiení, s dostateãn˘mi ekologick˘-
mi pfiínosy, které splÀuje podmínku adicionality a je navrhováno ke spoleãné implementaci, bude podpofieno v rám-
ci pfiíslu‰n˘ch investiãních programÛ Fondu. Pfiedpokladem podpory z Fondu je, Ïe Ïadatel prokázal nedostatek dis-
ponibilních finanãních zdrojÛ, ale je ekonomicky zpÛsobil˘ opatfiení provést.

Pfiijímány a posuzovány budou projekty JI pouze investiãního charakteru vedoucí ke sniÏování emisí skleníko-
v˘ch plynÛ a sniÏování ekonomick˘ch nákladÛ, zamûfiené zejména na úspory energie a zvy‰ování energetické úãin-
nosti z následujících prioritních oblastí:

– vytápûní budov ve vefiejném sektoru a obytn˘ch budovách zejména rekonstrukce zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
a rozvodÛ tepla z CZT, zateplování budov a regulace;

– vyuÏívání odpadního prÛmyslového tepla u stávajících zafiízení;
– vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie;
– budování sbûrn˘ch systémÛ skládkového plynu u star˘ch skládek a jeho energetické vyuÏití;
– ekologizace vefiejné dopravy.

Pfiedkládány mohou b˘t rovnûÏ projekty JI investiãního charakteru, které obsahují i dal‰í zafiízení a opatfiení ve-
doucí ke sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ.

Podmínkou zafiazení navrhovaného opatfiení JI do programu a jeho registrace je evidence Ïádosti v odboru eko-
nomiky MÎP.

Opatfiení zafiazená do programu budou Fondem po vyhodnocení pfiedloÏena formou návrhu Rozhodnutí minist-
ra spolu se Souhrnn˘m stanoviskem k Ïádosti Pracovní skupinû pro fie‰ení problematiky zmûny klimatu (PS klima).
PS klima doporuãí ministrovi Ïivotního prostfiedí opatfiení JI k rozhodnutí. Nedílnou souãástí návrhu Rozhodnutí mi-
nistra a Souhrnného stanoviska bude zapracování a pfiiloÏení stanoviska âeské energetické agentury k navrhované-
mu opatfiení.

Kritéria pro v˘bûr akcí k pfievodu emisních kreditÛ jsou stanovena takto:

– celkové a roãní sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ;
– poÏadované mnoÏství emisních kreditÛ urãen˘ch k prodeji;
– nabízená pfiípadnû navrhovaná cena za jednotku redukce emisí, pfiiãemÏ cena bude posuzována v kontextu v˘-

voje ceny tûchto redukcí v mezinárodním kontextu;
– podmínka “dodateãnosti”, tj. takového sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ z dané technologie, ke kterému by bez

realizace projektu nemohlo dojít. Z dal‰ího fiízení budou pfiedem vylouãeny návrhy projektÛ, které budou zamû-
fieny na splnûní podmínek dan˘ch pfiíslu‰n˘mi obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy âeské republiky z oblasti Ïi-
votního prostfiedí;

– soulad s prioritami Státní politiky Ïivotního prostfiedí a s prioritami Státního programu na podporu úspor ener-
gie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie;
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– podmínka “nejlep‰í dostupné techniky” v souladu s pfiijímanou legislativou Evropsk˘ch spoleãenství, hodnocená
ve vztahu k indikátorÛm BAT (váÏen˘ souãet pomûrÛ indikátorÛ charakterizující pfiedmûtnou technologii);

– environmentální aspekty projektu – napfiíklad hospodárné vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ, recyklace odpadÛ, apod.,
doloÏené exaktnû vyjádfien˘mi ekologick˘mi pfiínosy v jednotliv˘ch sloÏkách Ïivotního prostfiedí;

– ekonomické aspekty projektu – napfiíklad nákladovû efektivní fie‰ení, soulad s makroekonomickou politikou na
národní i regionální úrovni (rÛst zamûstnanosti, regionální rozvoj apod.);

– vyhodnocení ekonomick˘ch parametrÛ pfiíjemce podpory, zejména ekonomické zpÛsobilosti, dále návrhy na za-
ji‰tûní celkového financování pfiedmûtu podpory po celou dobu v˘stavby (vã. obdrÏení zahraniãní grantové pod-
pory ãi podpory formou v˘hodné pÛjãky poskytované EBRD, EIB,WB, popfiípadû jinou mezinárodní finanãní in-
stitucí a pod., pokud nejsou fie‰eny podle jiné smûrnice), ekonomika pfiedmûtu podpory;

– úroveÀ koncentrací hlavních zneãi‰Èujících látek a koncentrací skleníkov˘ch plynÛ v dané lokalitû;
– vazba na vyuÏití souãasn˘ch kapacit a regionální politiky;
– preference opatfiení, která zabezpeãí trvalé sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í na niÏ‰í úroveÀ, neÏ od-

povídá emisním limitÛm pro nové zdroje a provozovatel (investor) se zaváÏe v rámci dobrovolné dohody k plnû-
ní tûchto pfiísnûj‰ích limitÛ;

– mûrná finanãní nároãnost vypoãítaná z nákladÛ na realizaci opatfiení a pfiípadnû i podpory z Fondu nutné k rea-
lizaci opatfiení, vztaÏená na jednotku odstranûné emise skleníkov˘ch plynÛ a jednotku odstranûného zneãi‰tûní;

– zohlednûní potfieb oblastí se zhor‰enou kvalitou Ïivotního prostfiedí v rámci âR i v rámci krajÛ;
– energeticky úsporné fie‰ení a optimální úspora paliv a energie.
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4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:

Na Fond lze podat Ïádost o podporu na realizaci opatfiení v rámci následujících programÛ:

4.1. Program podpory sanací a rekultivací star˘ch skládek

Cílem programu jsou sanace a rekultivace star˘ch skládek KO, zejména tûch, které byly provozovány na základû
zvlá‰tních podmínek podle § 15 odst. 1 písm. b) zru‰eného zákona ã. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znûní zákona ã.
300/1995 Sb., zpoplatnûn˘ch dle § 2 zákona ã. 62/1992 Sb. a následnû dle zákona ã. 41/1995 Sb. Technické zabezpeãení
tûchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro Ïivotní prostfiedí. Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech mohou b˘t li-
kvidovány i ãerné skládky zejména v NP a v CHKO. Program je urãen pro obce a mûsta, pfiíspûvkové a rozpoãtové
organizace.

4.2. Program na podporu vyuÏití a zne‰kodnûní odpadÛ

Cílem programu je podpofiit zavádûní Integrovan˘ch systémÛ nakládání s odpady na území krajÛ a obcí, jejichÏ
jednotlivé prvky pfiispívají k vyuÏívání odpadÛ a tím ke sníÏení celkové zátûÏe Ïivotního prostfiedí. Základními prvky
integrovaného systému nakládání s odpady, které budou podporovány, jsou zafiízení v nichÏ jsou provozovány ãin-
nosti uvedené v pfiíloze ã. 3 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech, napfi.:

■ technologické linky na tfiídûní a úpravu odpadÛ;
■ technologické linky na recyklaci a regeneraci odpadÛ;
■ zafiízení na vyuÏívání odpadÛ;
■ a v˘stavba (zfiizování) sbûrn˘ch míst a sbûrn˘ch dvorÛ a pfiekládacích stanic.

Program je urãen pro právnické i fyzické osoby oprávnûné k podnikání, rozpoãtové a pfiíspûvkové organizace,
kraje a obce.

Pfiedmût podpory musí b˘t v souladu s Plánem odpadového hospodáfiství âR a Krajskou koncepcí odpadového
hospodáfiství místnû pfiíslu‰ného kraje, pokud je uveden˘ dokument v dobû podání Ïádosti o podporu schválen.

Kriteria pro v˘bûr akcí k podpofie v rámci programÛ 4.1. a 4.2. jsou stanovena takto:

a) mûrná finanãní nároãnost z celkov˘ch nákladÛ na realizaci akce (v Kã/1m3 uloÏen˘ch odpadÛ a v Kã/1m2 sa-
nované plochy pro program 4.1., nebo v Kã/1t odpadu/rok pro program 4.2. a efektivitou zne‰kodÀování od-
padÛ pro program 4.2),

b) vyhodnocení ekonomick˘ch parametrÛ pfiíjemce podpory, zejména ekonomické zpÛsobilosti, dále zaji‰tûní
celkového financování pfiedmûtu podpory po celou dobu v˘stavby (vã. obdrÏení zahraniãní grantové podpo-
ry ãi podpory formou v˘hodné pÛjãky poskytované EBRD, EIB, WB, popfiípadû jinou mezinárodní finanãní
institucí a pod., pokud nejsou fie‰eny podle jiné smûrnice), ekonomika pfiedmûtu podpory,

c) podíl nenávratné a návratné podpory na celkov˘ch nákladech akce (%),
d) priority akce v rámci kraje nebo âR,
e) úroveÀ technologického fie‰ení, udûlení známky “Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek”,
f) stupeÀ rizikovosti skládky pro program 4.1.,
g) pfiínos navrÏeného zafiízení (fie‰ení) z hlediska úspory primárních surovin a energií,
h) stupeÀ ”itegrovanosti” navrÏeného zafiízení (fie‰ení), napfi. mnoÏství fie‰en˘ch komodit odpadÛ, velikost svo-

zové oblasti apod.
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5. TECHNOLOGIE A V¯ROBA

Na Fond lze podat Ïádost o podporu na realizaci opatfiení v rámci následujících programÛ:

5.1. Program nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT)

Cílem programu je podpora a stimulace zavádûní nejlep‰ích dostupn˘ch technik v ãeském prÛmyslu. Tento pro-
gram navazuje na Program ãist‰í produkce a pfiedstavuje podporu strategie prevence a integrovan˘ch fie‰ení.

Oznaãení “nejlep‰í dostupná technika” (BAT – Best Available Technique) je definováno Smûrnicí rady (ES)
96/61/EC z 24. záfií 1996 o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní (IPPC – Integrated Pollution Prevention and
Control) následnû:

■ pod pojmem “nejlep‰í” se rozumí nejefektivnûj‰í technika z hlediska dosaÏení vysoké úrovnû ochrany Ïivotní-
ho prostfiedí jako celku ;

■ “dostupnou” se rozumí technika, která byla vyvinuta v mûfiítku, jeÏ umoÏÀuje její realizaci v pfiíslu‰ném prÛ-
myslovém oboru za ekonomicky a technicky pfiijateln˘ch podmínek se zfietelem na náklady a pfiednosti, aÈ jiÏ
tato technika je, nebo není v dotyãném ãlenském státû pouÏívána ãi vyrábûna, pokud je provozovateli vhodnû
dostupná ;

■ pod pojmem “technika” se rozumí jak pouÏívaná technologie, tak zpÛsob, jak˘m je zafiízení navrÏeno, vybudo-
váno, provozováno a vyfiazeno z ãinnosti.

Smûrnice IPPC definuje podle prÛmyslov˘ch sektorÛ a kapacity procesÛ (pfiípadnû dal‰ích parametrÛ), které ãin-
nosti pod Smûrnici IPPC spadají.

Indikátory BAT jsou uvedeny v referenãních dokumentech (BREF – BAT Reference Document), které vznika-
jí na úrovni Evropské komise a jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ.

Indikátory BAT jsou mûrné veliãiny, vztaÏené nejãastûji na jednotku produkce. Indikátory mohou charakterizo-
vat zneãi‰tûní (produkce jednotliv˘ch sloÏek emisí, zneãi‰tûní vod a odpadÛ na jednotku produkce) a efektivnost vy-
uÏívání zdrojÛ (spotfieba hlavních surovin, vody a energie na jednotku produkce). Pfii stanovení indikátorÛ zneãi‰tû-
ní se vychází z parametrÛ samotné technologie, nikoliv z parametrÛ pfiípadnû pouÏité koncové technologie.

Z tohoto programu bude podporováno:

■ inovaãní opatfiení technologického rázu, integrovaná do stávajících procesÛ, jejichÏ zavedení umoÏní sníÏení
mnoÏství zneãi‰tûní a souãasné zv˘‰ení ekonomické efektivity procesu,

■ zavádûní nov˘ch technologií, které budou mít parametry nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT).

Kriteria pro v˘bûr akcí k podpofie v rámci programu nejlep‰ích dostupn˘ch technik jsou stanovena takto:

a) porovnání hodnot v‰ech indikátorÛ pfiedmûtné technologie s hodnotami indikátorÛ BAT (základní kriterium
pro dal‰í posuzování Ïádosti),

b) úroveÀ technologie – hodnotí se jako vztah k indikátorÛm BAT (váÏen˘ souãet pomûrÛ v‰ech indikátorÛ cha-
rakterizujících pfiedmûtnou technologii a BAT),

c) ãist˘ pfiínos pro Ïivotní prostfiedí vztaÏen˘ k jednotce rozpoãtov˘ch nákladÛ investice (ãist˘ pfiínos pro Ïivot-
ní prostfiedí je vyjádfien v penûÏních jednotkách jako rozdíl v˘‰e roãních poplatkÛ za zneãi‰Èování Ïivotního
prostfiedí mezi BAT a pfiedmûtnou technologií – poãítá se na základû indikátorÛ),

d) ekonomick˘ pfiínos vztaÏen˘ k rozpoãtov˘m nákladÛm investice (ãist˘ ekonomick˘ pfiínos je vyjádfien jako
ãistá roãní úspora na provozních nákladech vznikl˘ch realizací daného opatfiení),

e) podíl podpory SFÎP âR na rozpoãtov˘ch nákladech investice,
f) stupeÀ zavedení EMS – hodnotí se stupeÀ zavedení environmentálního managementu.
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5.2. Program zavádûní systému fiízení podnikÛ a auditÛ z hlediska Ïivotního prostfiedí

Cílem programu je podpora zavádûní systému fiízení podnikÛ a auditÛ z hlediska Ïivotního prostfiedí pfiedev‰ím
v mal˘ch a stfiedních podnicích a dále ve zdravotnictví a sluÏbách.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je zavedení a certifikace systému:

� EMS podle ISO 14 001;
� EMAS;
� EMS podle ISO 14 001 a zároveÀ EMAS;
� integrovaného systému fiízení jakosti podle nûkteré z norem fiady ISO 9 000 a EMS podle ISO 14 001/EMAS;
� integrovaného systému fiízení jakosti podle nûkteré z norem fiady ISO 9 000 a EMAS;
� integrovaného systému fiízení – kombinace ISO 9 000/ISO a 14 001/EMAS.

Îadatel se mÛÏe ucházet o dotaci na:

� zavádûní systému (krytí ãásti nákladÛ na konzultaãní sluÏby pfiímo smûfiující k zavedení systému a zároveÀ k
� certifikaci/ovûfiení, tj. krytí ãásti nákladÛ na certifikaci/ovûfiení povûfienou organizací), a to i v pfiípadû, Ïe tato

sluÏba bude poskytnuta nûkolika (povûfien˘mi) subjekty. (K tomu mÛÏe dojít zejména v pfiípadû certifikace dle
nûkteré z norem ISO a ovûfiování dle EMAS);

� prokazatelné náklady vzniklé tím, Ïe systém je zavádûn svépomocí jedním nebo více zamûstnanci podniky

Úspû‰ná certifikace/ovûfiení je podmínkou podpory z Programu 5.2.To znamená, Ïe Ïadatel, kter˘ chce pouze za-
vést systém bez certifikace/ovûfiení, nemÛÏe dotaci získat.

Kriteria pro v˘bûr akcí k podpofie v rámci Programu EMAS jsou stanovena takto:

a) mûrné investiãní náklady na zavedení systému EMAS vztaÏené na jednotku zneãi‰tûní (ekologick˘ pfiínos je
vyjádfien v penûÏních jednotkách jako míra odvrácen˘ch poplatkÛ za zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí),

b) velikost podniku s prioritou podnikÛ o velikosti a) 25 – 500 zamûstnancÛ, b) 0 – 25 zamûstnancÛ,
c) regionální priority ochrany Ïivotního prostfiedí.

5.3. Program na podporu plynofikace MHD

Cílem programu je podpora roz‰ífiení mûstské hromadné dopravy provozované na zemní plyn, a to podporou ná-
kupu autobusÛ s pohonem na zemní plyn.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je soulad navrhovaného opatfiení s územním plánem dotãeného území, resp.
s dopravní koncepcí. Program je (prioritnû zamûfien na) urãen pro prostfiedky MHD v˘hradnû vyuÏívané na území
mûst vyÏadujících zvlá‰tní ochranu ovzdu‰í dle platné legislativy.

Program je koncipován jako ãasovû omezen˘ po dobu maximálnû 5 let.
Îadatel je povinen plnit povinnosti dané vyhlá‰kou Ministerstva dopravy a spojÛ ã. 50/1998 Sb., o prokazatelné

ztrátû ve vefiejné linkové dopravû a vytváfiet v souladu s platnou legislativou rezervu na budoucí obnovu vozového
parku i v dal‰ích letech.

Îadatel je povinen mít zaji‰tûn dostateãn˘ zdroj paliva pro autobusy s pohonem na zemní plyn (plniãka zemního
plynu).

Podporu lze poskytnout pouze na autobusy splÀující emisní limity úrovnû EURO 3 a vy‰‰í.
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8. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDùLÁVÁNÍ A OSVùTY

Program neinvestiãní podpory environmentálního vzdûlávání a osvûty

Cílem programu je realizace následujících opatfiení, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzdûlávacích
a osvûtov˘ch programÛ a environmentálního poradenství na celém území âeské republiky.

■ realizace environmentálních vzdûlávacích programÛ pro jednotlivé kategorie zamûstnancÛ vefiejné správy
a pro ãleny samospráv v rámci jejich vzdûlávání podle usnesení vlády âeské republiky ã. 349 ze dne 18. dubna
2001, k Systému vzdûlávání pracovníkÛ ve vefiejné správû a o vefiejné správû, vãetnû pilotních vzdûlávacích pro-
gramÛ pro budoucí ‰kolitele;

■ realizace celostátních, krajsk˘ch, regionálních nebo mûstsk˘ch environmentálních vzdûlávacích a osvûtov˘ch
programÛ;

■ podpora konkrétních akcí ekologického v˘znamu pfiipravovan˘ch regionálními nebo obecními centry a stfie-
disky environmentální v˘chovy a environmentálními poradnami;

■ podpora vydávání odborn˘ch publikací zamûfien˘ch na ekologickou tématiku.

8.2. Program investiãní podpory environmentálního vzdûlávání a osvûty

Cílem programu je zabezpeãení funkãní sítû center a stfiedisek environmentální (ekologické) v˘chovy a environ-
mentálních (ekologick˘ch) poraden za úãelem plo‰né dostupnosti environmentálního vzdûlávání a osvûty a environ-
mentálního poradenství na celém území âR. O podporu je moÏno Ïádat na v˘stavbu, opravy a rekonstrukce nemo-
vitostí, které slouÏí nebo budou slouÏit plnû nebo z pfieváÏné ãásti jako centrum nebo stfiedisko environmentální
v˘chovy nebo environmentální poradna a jsou buì ve vlastnictví Ïadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejménû
15 následujících let).

BliÏ‰í specifikace tohoto programu, odchylky v postupu podávání Ïádostí a v poÏadavcích na doloÏení údajÛ, uve-
den˘ch v Ïádosti, jsou uvedeny v pfiíloze ã. I.8.
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1.1.2. Zásady pro poskytování finanãních prostfiedkÛ ze SFÎP âR dle Pfiílohy I.2
(Pfiíloha ã. I.2)

Typy ÏadatelÛ o podporu:

A – obecnû prospû‰né organizace (zákon ã. 248/1995 Sb., o obecnû prospû‰n˘ch spoleãnostech a o zmûnû a do-
plnûní zákonÛ, v platném znûní);

– nadace a nadaãní fondy (zákon ã. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaãních fondech a o zmûnû a doplnûní zákonÛ,
v platném znûní);

– obce a samosprávné celky (kraje);
– obãanská sdruÏení (zákon ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ) a církve;
– dobrovolné svazky obcí ((dle zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platném znûní));
– právnické osoby zaloÏené nebo zfiízené obcemi nebo kraji (pfiíspûvkové organizace a organizaãní sloÏky);
– organizaãní sloÏky státu mohou pouÏít nerozpoãtované prostfiedky poskytnuté jinou formou neÏ jsou dary od

tuzemsk˘ch právnick˘ch osob pouze v pfiípadû, Ïe jsou urãen˘ na reprodukci majetku;

Poznámka: Pfiímé financování ãinnosti státních pfiíspûvkov˘ch organizací formou dotace nebo pfiíspûvku ze státního
fondu zákon ã. 218/2000 Sb. neumoÏÀuje.
P – podnikatelské subjekty, státní podniky, bytová druÏstva a fyzické osoby – podnikatelé;
E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).

1. Pfiímé finanãní podpory
Pfiímá finanãní podpora na realizaci opatfiení mÛÏe podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové

podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádfiení ze základu pro v˘poãet podpory uvedené v následují-
cí tabulce podle vyhlá‰en˘ch programÛ:

1.A. Pfiímé finanãní podpory
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*) max. ãástka uvedená v mil. Kã = rozumí se celková podpora pfii dodrÏení podílu dotace a pÛjãky podle limitních hodnot
**) max. ãástka uvedená v mil. Kã = rozumí se rozpoãtové náklady
***) Základem pro v˘poãet podpory je prokazateln˘ rozdíl ceny nákupu autobusu na pohon stlaãen˘m zemním plynem proti auto-
busu na pohon motorovou naftou, maximálnû 900 tis. Kã na jeden autobus
2) Maximální v˘‰e podpory bude limitována v˘tûÏností separovan˘ch chladiv na jeden recyklovan˘ v˘robek domácího chlazení.
3) Maximální v˘‰e podpory mÛÏe b˘t sníÏena tak, aby byla v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona ã. 59/2000 Sb., o vefiejné podpo-

fie, v platném znûní.
4) Îadatel prokáÏe, Ïe pfiedmût podpory není vyuÏíván k podnikání.
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Podpora formou pÛjãky

V tabulkách jsou dále uvedeny: maximální doba splatnosti a nejvy‰‰í doba odkladu splatnosti stanovené podle
jednotliv˘ch programÛ.

Nepodnikatelské subjekty, obce a mûsta

1) V pfiípadû kombinované podpory podle ãl. II, odst. 1.3, kdy je vyuÏita moÏnost náhrady dotace nebo její ãásti pÛjãkou, je moÏ-
no v˘‰i pÛjãky upravit tak, aby celková podpora nepfiesáhla maximální limit podpory pro dan˘ program podle tabulky 1.A.

2) Fixní úroková míra mÛÏe b˘t mûnûna podle v˘voje úrokov˘ch sazeb na mezibankovním trhu depozit.
3) V˘‰e pÛjãky se fiídí ãlánkem II tabulkou 1.A
*) max. ãástka uvedená v mil. Kã = rozumí se celková podpora pfii dodrÏení podílu dotace a pÛjãky podle limitních hodnot
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Podnikatelské subjekty

1) V pfiípadû kombinované podpory podle ãl. II, odst. 1.3, kdy je vyuÏita moÏnost náhrady dotace nebo její ãásti pÛjãkou, je moÏ-
no v˘‰i pÛjãky upravit tak, aby celková podpora nepfiesáhla maximální limit podpory pro dan˘ program podle tabulky 1.A.

2) Fixní úroková míra mÛÏe b˘t mûnûna podle v˘voje úrokov˘ch sazeb na mezibankovním trhu depozit.
3) V˘‰e pÛjãky se fiídí ãlánkem II tabulkou 1.A.
4) Maximální v˘‰e podpory mÛÏe b˘t sníÏena tak, aby byla v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona ã. 59/2000 Sb., o vefiejné podpo-

fie, v platném znûní.
*) max. ãástka uvedená v mil. Kã = rozumí se celková podpora pfii dodrÏení podílu dotace a pÛjãky podle limitních hodnot
**) základem pro v˘poãet podpory je prokazateln˘ rozdíl ceny nákupu autobusu na pohon stlaãen˘m zemním plynem proti auto-

busu na pohon motorovou naftou, maximálnû 900 tis. Kã na jeden autobus

1.1.3. Postup a nezbytné doklady, které jsou pfiedkládány jako pfiíloha k Ïádosti o podporu ze SFÎP âR dle Pfiílohy I.5
(Pfiíloha ã. I.5)

Postup a nezbytné doklady k Ïádosti o podporu ze SFÎP âR jsou uvedeny v pfiehledu (postup a nezbytné dokla-
dy k Ïádostem v oblasti ochrany pfiírody, krajiny, ochrany pÛdy jsou uvedeny v samostatné pfiíloze I.7. Îadatel vyplní
Ïádost o podporu z Fondu a pfiedloÏí ji Kanceláfii Fondu. Pokud je vydáno kladné Rozhodnutí ministra Ïivotního pro-
stfiedí o poskytnutí podpory, pfiedloÏí Ïadatel o podporu dal‰í podklady k pfiípravû smlouvy o poskytnutí podpory.
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Nezbytné doklady, které jsou poÏadovány jako pfiíloha k Formuláfii Ïádosti pro vyhodnocení Ïádosti, jsou násle-
dující:

■ Stanovisko místnû pfiíslu‰ného krajského úfiadu (pfiíp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potfieb Ïivotního pro-
stfiedí a územního rozvoje a v souladu se schválenou koncepcí kraje;

■ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita Ïadatele;
■ Dokumentace v takovém stupni pfiípravy, která umoÏní posouzení moÏnosti podpory z technického, ekono-

mického a ekologického hlediska;
■ Stanovisko inspekãního orgánu ÎP;
■ Souhlasné vyjádfiení provozovatele âOV k moÏnosti pfiipojení budované kanalizace a splnûní podmínek nafií-

zení vlády ã. 82/1999 Sb., u akcí z oblasti ochrany vod;
■ Vyjádfiení vodohospodáfiského orgánu, v pfiípadû ochrany zdrojÛ pitné vody doloÏit doklady o vyhlá‰ení pás-

ma ochrany zdrojÛ pitné vody nebo o vyhlá‰ení ochrann˘ch pásem pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ a zdrojÛ mine-
rálních vod podle §21 zákona ã.164/2001 Sb.;

■ Vyjádfiení pfiíslu‰ného orgánu státní správy podle § 75 zákona ã.114/1992 Sb., v aktuálním znûní v pfiípadû
ochrany NP a CHKO;

■ Údaje o zdrojích financování – doklady ovûfiující celkové financování pfiedmûtu podpory po celou dobu v˘-
stavby, v pfiípadû úvûru pfiedbûÏné potvrzení subjektu, kter˘ úvûr poskytne, o uvaÏované v˘‰i a podmínkách
úvûru;

■ Doklady o ekonomické a dÛchodové situaci Ïadatele;
■ PfiedbûÏn˘ návrh na zástavu ãi jinou formu zaji‰tûní pÛjãky;
■ Územní rozhodnutí – pokud realizace opatfiení podléhá územnímu a stavebnímu fiízení;
■ Prohlá‰ení Ïadatele, zda je ãi není plátcem DPH;
■ V˘poãet ukazatele dluhové sluÏby podle metodiky vydané Fondem;
■ Doklad, kter˘m je urãena osoba povûfiená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 obãanského zá-

koníka pro pracovníka povûfieného jednáním s Fondem (doporuãuje se, aby osoba povûfiená jednáním
s Fondem byla u obcí ãlenem zastupitelstva a u spoleãností a organizací zamûstnancem dané spoleãnosti,
resp. organizace);

■ Prohlá‰ení mezinárodní spolupracující instituce o udûlení grantu, resp. v˘hodné pÛjãky a o podmínkách vyuÏí-
vání tûchto prostfiedkÛ v pfiípadû obdrÏení zahraniãní grantové podpory ãi podpory formou v˘hodné pÛjãky
poskytované EBRD, EIB, WB, popfi. jinou v˘znamnou mezinárodní finanãní institucí.

Nezbytné doklady, které jsou poÏadovány jako pfiíloha k Formuláfii Ïádosti v programu 2.8. pro vyhodnocení Ïá-
dosti, jsou následující:

■ stanovisko místnû pfiíslu‰ného krajského úfiadu (pfiíp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potfieb Ïivotního pro-
stfiedí a územního rozvoje;

■ doklady, z kter˘ch je patrná právní subjektivita Ïadatele i zahraniãního investora;
■ dokumentace v takovém stupni pfiípravy, která umoÏní posouzení moÏnosti realizace projektu JI z technické-

ho, ekonomického a ekologického hlediska, základní informace o projektu a technickém fie‰ení budou zpraco-
vány podle vzorového formuláfie (Pfiíloha ã. I.11);

■ stanovisko inspekãního orgánu ÎP;
■ údaje o zdrojích financování – návrhy, pfiípadnû doklady ovûfiující celkové financování projektu JI po celou do-

bu v˘stavby, v pfiípadû úvûru pfiedbûÏné potvrzení subjektu, kter˘ úvûr poskytne, o uvaÏované v˘‰i a podmín-
kách úvûru;

■ doklady o ekonomické a dÛchodové situaci Ïadatele;
■ pfiedbûÏn˘ návrh na zástavu ãi jinou formu zaji‰tûní pÛjãky v pfiípadû uvaÏované realizace projektu JI s podpo-

rou Fondu;
■ územní rozhodnutí – pokud realizace opatfiení podléhá územnímu a stavebnímu fiízení;
■ prohlá‰ení Ïadatele, zda je ãi není plátcem DPH;
■ v˘poãet ukazatele dluhové sluÏby – vybrané ukazatele plnûní rozpoãtu obcí a okresního úfiadu;



Strana 897 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

■ prohlá‰ení mezinárodní spolupracující instituce o udûlení grantu, resp. v˘hodné pÛjãky a o podmínkách vyuÏí-
vání tûchto prostfiedkÛ v pfiípadû obdrÏení zahraniãní grantové podpory ãi podpory formou v˘hodné pÛjãky
poskytované EBRD, EIB, WB, popfi. jinou v˘znamnou mezinárodní finanãní institucí*);

■ prohlá‰ení zahraniãního partnera o úãasti na projektu a úhradû jeho podílu*);
■ stanovisko vlády (resp.pfiíslu‰né autority ãi administrátora) zemû zahraniãního partnera*);
■ transparentní v˘poãet referenãní (pÛvodní) úrovnû emisí skleníkov˘ch plynÛ (tzv. baseline), u novû budova-

n˘ch zdrojÛ tepla a energie se referenãní úroveÀ stanoví hypoteticky;
■ roãní redukce emisí skleníkov˘ch plynÛ;
■ celkovou redukci emisí skleníkov˘ch plynÛ dosaÏen˘ch bûhem doby Ïivotnosti opatfiení, která navazuje na rea-

lizaci projektu;
■ poÏadované mnoÏství emisních kreditÛ k pfievodu na zahraniãní subjekt ve sledovaném období (pfiedpokláda-

né období je v letech 2008 aÏ 2012);
■ cenu za jednotku redukce emisí (cenu za 1 t CO2 ekv.);
■ energetick˘ audit (je-li pro dan˘ projekt JI a danou fázi reálné jeho zpracování) v souladu se zákonem

ã. 406/2000 Sb., o hospodafiení energií, a s vyhlá‰kou MPO ze dne 14. ãervna 2001 ã.213/2001 Sb., kterou se vy-
dávají podrobnosti náleÏitostí energetického auditu;

■ zdÛvodnûní ekonomické efektivnosti projektu JI doloÏené finanãní anal˘zou;
■ odborn˘ posudek ve smyslu ãlánku 3, odst. 2 Smûrnice MÎP âR o poskytování finanãních prostfiedkÛ ze SFÎP

âR s ovûfiením transparentního v˘poãtu referenãní (pÛvodní) úrovnû emisí skleníkov˘ch plynÛ (tzv. baseline).

U jednotliv˘ch programÛ je Fond oprávnûn stanovit dal‰í poÏadavky na doloÏení údajÛ uveden˘ch v Ïádosti spe-
cifick˘mi doklady (program 4.1. – riziková anal˘za, program 4.2. – marketingová studie, program 5.1. – stanovisko
âeského centra ãist‰í produkce).

Îádost o podporu bude odbornû posouzena a pfiedloÏena se stanoviskem Fondu k projednání Radû Fondu.
O druhu a v˘‰i podpory rozhodne ministr Ïivotního prostfiedí âR.

Îadatel v pfiípadû vydání kladného „Rozhodnutí“ ministra pfiedloÏí Kanceláfii Státního fondu Ïivotního prostfie-
dí âR podklady pro uzavfiení písemné smlouvy o podpofie.

Doklady, které jsou poÏadovány pro uzavfiení písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

■ Dokumentace v takovém stupni, která umoÏní prÛbûÏnou i závûreãnou kontrolu podporovaného opatfiení
z technického, ekonomického a ekologického hlediska;

■ Stavební povolení a vodohospodáfiské rozhodnutí;
■ Odborn˘ posudek – v pfiípadû, Ïe je opatfiení realizováno u ‰koly, matefiské ‰koly, zdravotnického zafiízení, do-

mova dÛchodcÛ, ústavu mentálnû a tûlesnû postiÏen˘ch osob a dal‰ích zafiízení s charitativní ãinností, nahrazu-
je odborn˘ posudek stanovisko inspekãního orgánu Ïivotního prostfiedí. Dále je nutné pfiedloÏit potvrzení zfii-
zovatele o dal‰ím pÛsobení tohoto zafiízení;

■ Údaje o zdrojích financování – v pfiípadû úvûru potvrzení subjektu, kter˘ úvûr poskytl;
■ Návrh na zástavu ãi jinou formu zaji‰tûní pÛjãky;
■ Vyjádfiení pfiíslu‰ného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko-ekonomickému fie‰ení pfiedmûtné-

ho opatfiení v roce dokonãení stavby v pfiípadû realizace opatfiení vyÏadujícího napojení na stávající vefiejné
energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítû;

■ Doklady prokazující dodrÏení zákona ã. 199/1994 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek, v aktuálním znûní a kopie
dodavatelsk˘ch smluv.

*) informace o zahraniãním investorovi pfiípadnû stanovisko pfiíslu‰né vlády se dokládají pouze v pfiípadû, pokud je zahraniãní investor pfiedem znám
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Nezbytné doklady, které jsou poÏadovány jako pfiíloha k Formuláfii závûreãného vyhodnocení akce (ZVA), jsou
následující:

■ Soupis faktur vãetnû jejich vûcné náplnû, kopie pfiíslu‰n˘ch faktur a odpovídajících bankovních v˘pisÛ, popfi.
úãetní doklady;

■ Protokol o pfiedání staveni‰tû, pfiíp. v˘pis ze stavebního deníku;
■ Protokol o pfiedání a pfievzetí dokonãené stavby, pfiíp. v˘pis ze stavebního deníku nebo doklad o dokonãení vy-

pl˘vající z podmínek SOD;
■ Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního fiízení, u programu 3.1. vyjádfiení orgánu

státní správy;
■ Stanovisko âeské inspekce Ïivotního prostfiedí k dokonãené akci, pokud se jedná o plo‰nou plynofikaci dolo-

Ïit poãet objektÛ, u kter˘ch byla k termínu ve smlouvû provedena zmûna vytápûní z tuh˘ch paliv na plyn, po-
tvrzením plynárenského podniku o poãtu pfiihlá‰ek k odbûru (% z poãtu objektÛ pfiedpokládan˘ch k napoje-
ní);

■ Stanovisko projektanta k dokonãené stavbû, u programu 3.1. stanovisko k realizaci akce dle projektu;
■ Vyhodnocení zku‰ebního provozu jako podklad k prokázaní ekologick˘ch efektÛ;
■ âestné prohlá‰ení Ïadatele, Ïe po celou dobu realizace akce nebyl plátce DPH;
■ U akcí plo‰né plynofikace, je tfieba doloÏit smlouvu s plynárensk˘m podnikem o provozování nebo pronájmu

vybudovaného zafiízení s platností 10 let po pfiedloÏení fiádného ZVA.

U opatfiení, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytn˘ch dokladÛ Fond (napfi. vyjádfiení orgánu stát-
ní správy). U jednotliv˘ch programÛ je Fond oprávnûn stanovit dal‰í poÏadavky na doloÏení údajÛ.

1.1.4. Specifikace opatfiení v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ ener-
gie, na která bude SFÎP âR pfiijímat Ïádosti
(Pfiíloha ã. II.1)

Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotliv˘ch vyhlá‰en˘ch programÛ. V kaÏdém z programÛ
bude proveden samostatn˘ v˘bûr a hodnocení akcí, pfiiãemÏ vzájemné porovnávání Ïádostí o podporu bude prová-
dûno pouze u technicky a ekonomicky srovnateln˘ch Ïádostí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technick˘mi a eko-
logick˘mi podmínkami, rozdílnû jsou vymezeny pro jednotlivé programy i moÏnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Environmentálnû ‰etrn˘m zpÛsobem vytápûní nebo v˘roby elektrické energie se rozumí vytápûní nebo v˘roba
elektrické energie pomocí moderních technologií vyuÏívajících obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Obnoviteln˘m energe-
tick˘m zdrojem je vyuÏiteln˘ energetick˘ zdroj, jehoÏ energetick˘ potenciál se obnovuje pfiírodními procesy. Jedná se
zejména o energetick˘ potenciál sluneãního záfiení, biomasy, vody, vûtru, horninového prostfiedí a ovzdu‰í. Tomuto
potenciálu odpovídají technologie, které jsou pfiedmûtem podpory: termosolární systémy pro ohfiev vody a pro pfiitá-
pûní, moderní technologie pro energetické vyuÏití biomasy v‰ech v˘konÛ, malé vodní elektrárny, vûtrné elektrárny
a tepelná ãerpadla.

Základní typy opatfiení, která budou podporována:

A. Podpora investiãních projektÛ na vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

1.A. Investiãní podpora environmentálnû ‰etrn˘ch zpÛsobÛ vytápûní a ohfievu vody pro byty a rodinné domy pro fy-
zické osoby.

Jde v˘hradnû o lokální systémy vyuÏívající sluneãní energii nebo energii biomasy (tepelná ãerpadla jsou podpo-
rována v samostatném podprogramu 4.A.), zaji‰Èující dodávku tepla a / nebo ohfiev vody pro jeden objekt nebo ma-
lou skupinu objektÛ pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoãtovan˘ch prostfied-
kÛ Fondu na dan˘ rok.

1.A.a. Kotle na biomasu. Podpora bude poskytována pouze na jiÏ ukonãené akce. Podmínkou získání podpory je splnû-
ní kritérií stanoven˘ch v pfiíloze II.7. a pfiedloÏení posudku dle pfiílohy II.6. Îádosti neuspokojené z dÛvodu nedostatku
finanãních prostfiedkÛ budou vráceny ÏadatelÛm. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v pfiíloze ã. II.7.
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1.A.b. Solární systémy na celoroãní ohfiev vody. Podpora bude poskytována pouze na jiÏ ukonãené akce. Podmínkou
získání podpory je splnûní kritérií stanoven˘ch v pfiíloze II.7. a pfiedloÏení posudku dle pfiílohy II.6. Îádosti neuspo-
kojené z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ budou vráceny ÏadatelÛm. Podrobnosti o poskytování podpory
jsou uvedeny v pfiíloze ã. II.7.

1.A.c Solární systémy na pfiitápûní a na celoroãní ohfiev vody. Podpora bude poskytována pouze na jiÏ ukonãené ak-
ce. Podpora se vztahuje i na systémy kombinující rÛzné obnovitelné zdroje v rámci tohoto programu (kombinace so-
lárního systému a kotle na biomasu). Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií uveden˘ch v osnovû energetic-
kého auditu (viz pfiíloha ã. II.6.) a v pfiíloze II.7. Îádosti neuspokojené z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ
budou vráceny ÏadatelÛm. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v pfiíloze ã. II.7.

Îadatel mÛÏe v rámci programu 1.A. poÏádat o podporu pouze v pfiípadû, Ïe systém na kter˘ Ïádá o podporu je
jiÏ prokazatelnû v trvalém provozu, maximálnû v‰ak do 9 mûsícÛ od data uvedení do trvalého provozu.

V rámci programu 1.A. mohou b˘t formou vy‰‰ího maximálního limitu podpory zv˘hodnûni Ïadatelé o podporu,
ktefií hodlají instalovat systém vyuÏívající solární sytém ãi kotel na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokaza-
telnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002.

2.A. Investiãní podpora environmentálnû ‰etrn˘ch zpÛsobÛ zásobování energií v obcích a ãástech obcí

Program se vztahuje jak na v˘stavbu nov˘ch systémÛ vyuÏívajících obnovitelné zdroje, tak na pfiechod stávajících
systémÛ vyuÏívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje (dále rekonstrukce). Jde o instalaci systémÛ vyuÏívajících
biomasu, solárních systémÛ a tepeln˘ch ãerpadel s v˘jimkou jednotek slouÏících k vytápûní a pfiípravû teplé vody
v pfiípadech, kdy Ïadatelem je fyzická osoba (viz dílãí programy 1.A. a 4.A. ). Podpora bude poskytována v závislosti
na objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.

V komunální sféfie se jedná zejména o systémy pro zásobování teplem a teplou vodou vyuÏívající biomasu, pfii-
ãemÏ se podpora vztahuje i na soustavu rozvodÛ tepla. Podpora se vztahuje i na systémy se spoleãnou v˘robou tepla
a elektrické energie, slouÏí-li tento systém pro centrální zásobování teplem, pfiíp. teplou vodou, a není-li vhodnûj‰í
pouÏití podpory v rámci programu 7.A. Pfiedmûtem podpory jsou jak centrální tak i decentralizované systémy vyuÏí-
vající obnovitelné zdroje energie. Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií uveden˘ch v osnovû energetického
auditu (viz pfiíloha ã. II.6.). Podpora v˘stavby systémÛ CZT se vztahuje na obce nebo jejich ãásti. Obce by mûly i na-
dále zÛstat vlastníky minimálnû rozvodn˘ch sítí tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoÀ spoluvlastníky zdrojov˘ch ãás-
tí (v kombinaci s producenty biomasy, pfiípadnû vût‰ími odbûrateli). Vlastní chod systému lze pak zajistit prostfied-
nictvím úãelovû vytvofien˘ch subjektÛ nebo na komerãní bázi.

V pfiípadû decentralizovan˘ch systémÛ mÛÏe b˘t pfiedmûtem podpory také v˘stavba v˘robny paliva. Podpora se
nevztahuje na tepelná ãerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í.

V rámci dílãího programu 2.A budou v pfiípadû vyuÏívání energetick˘ch rostlin jako paliva pfiednostnû podporo-
vány projekty na vyuÏívání biomasy v lokalitách, kde bude cílevûdomé pûstování energetick˘ch rostlin fie‰it obecné
problémy zemûdûlství v marginálních podmínkách a v˘stavba zdroje vyuÏívajícího takto vypûstovanou biomasu vy-
fie‰í zásobování teplem oblasti mimo ekonomick˘ dosah jin˘ch zdrojÛ.

3.A. Investiãní podpora environmentálnû ‰etrn˘ch zpÛsobÛ vytápûní a pfiípravy teplé vody ve ‰kolství, zdravotnictví,
v objektech sociální péãe a v úãelov˘ch zafiízeních neziskového sektoru.

Jedná se o náhradu nebo ãásteãnou náhradu vytápûní, vãetnû pfiípravy teplé vody zafiízeními na vyuÏívání obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie (kotle na biomasu, tepelná ãerpadla, solární systémy), pfiípadnû o zavedení tûchto zafiízení
na vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ tepla v novû budovan˘ch objektech. Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií
uveden˘ch v osnovû energetického auditu (viz pfiíloha ã. II.6.). Podpora bude pfiednostnû poskytována na objekty,
splÀující souãasnû platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu
rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok. Podpora se nevztahuje na tepelná ãerpadla, obsahující látky, uvede-
né v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í.

Podmínkou pro poskytnutí finanãní podpory pro ‰kolská zafiízení je doloÏení stanoviska zfiizovatele o perspekti-
vû ‰kolského zafiízení.
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4.A. Investiãní podpora vytápûní tepeln˘mi ãerpadly v obytn˘ch budovách, vãetnû rodinn˘ch domÛ pro fyzické osoby.

Jde v˘hradnû o lokální tepelná ãerpadla pro vytápûní jednoho nebo malé skupiny objektÛ pfiípadnû v kombina-
ci s jin˘m zdrojem pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného ãerpadla vyvolá potfiebu posílení pfiípojky na elekt-
rorozvodnou síÈ, náklady na toto nebudou souãástí základu pro v˘poãet podpory. Pfiedmûtem podpory nejsou inves-
tice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tûlesa). Podpora bude poskytována v závislosti na
objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.

V pfiípadû investic do vytápûní tepeln˘mi ãerpadly v novû budovan˘ch objektech je moÏná kombinace tepelné-
ho ãerpadla s jin˘m zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnoviteln ,̆ jsou základem pro v˘poãet podpo-
ry ve v‰ech pfiípadech kombinací v˘hradnû náklady na vlastní tepelné ãerpadlo a jeho instalaci (vãetnû provedení vr-
tÛ, poloÏení zemních kolektorÛ apod.).

Podpora bude poskytována pouze na jiÏ ukonãené akce. Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií uvede-
n˘ch v osnovû energetického auditu (viz pfiíloha ã. II.6.) a v pfiíloze II.7. Îádosti neuspokojené z dÛvodu nedostatku
finanãních prostfiedkÛ budou vráceny ÏadatelÛm. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v pfiíloze ã. II.7.

Objekty v nichÏ jsou instalována teplená ãerpadla s podporou Fondu musí splÀovat souãasnû platné standardy te-
pelné ochrany budov.

Podpora se nevztahuje na tepelná ãerpadla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í.

Îadatel mÛÏe poÏádat o podporu pouze v pfiípadû, Ïe systém na kter˘ Ïádá o podporu je jiÏ prokazatelnû v trva-
lém provozu, maximálnû v‰ak do 9 mûsícÛ od data uvedení do trvalého provozu.

V rámci programu 4.A. mohou b˘t formou vy‰‰ího maximálního limitu podpory zv˘hodnûni Ïadatelé o podporu,
ktefií hodlají instalovat tepelné ãerpadlo v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002.

5.A. Investiãní podpora v˘stavby mal˘ch vodních elektráren.

Podpora se vztahuje na v˘stavbu a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného v˘konu. Tento program se
vztahuje na v‰echny subjekty (obce, rozpoãtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby, právnické
osoby). Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií uveden˘ch v osnovû energetického auditu (viz pfiíloha ã. II.6.).
Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.

6.A. Investiãní podpora v˘stavby vûtrn˘ch elektráren.

Tento program se vztahuje na v‰echny subjekty (obce, rozpoãtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fy-
zické osoby a právnické osoby). Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií uveden˘ch v osnovû energetického au-
ditu (viz pfiíloha ã. II.6.). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na da-
n˘ rok.

7.A. Investiãní podpora v˘stavby zafiízení pro spoleãnou v˘robu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu.

V tomto programu jde o v˘stavbu kogeneraãních jednotek, kde palivem je biomasa, resp. bioplyn vznikající fer-
mentací zemûdûlsk˘ch odpadÛ a biologicky rozloÏiteln˘ch (tfiídûn˘ch) odpadÛ. Dále se jedná napfi. o systémy s ter-
mick˘m zplyÀováním dfieva, parním kotlem, parní turbínou atd. Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií uve-
den˘ch v osnovû energetického auditu (viz pfiíloha ã. II.6.). V pfiípadû, Ïe energetick˘ audit prokáÏe efektivitu
takového zafiízení, mÛÏe b˘t podpofiena i pouze v˘roba elektrické energie (napfi. ostrovní provozy, záloÏní zdroje
apod.). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.

V rámci dílãího programu 7.A budou pfiednostnû podporovány projekty na vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ ener-
gie v lokalitách, kde bude cílevûdomé pûstování energetick˘ch rostlin fie‰it obecné problémy zemûdûlství v marginál-
ních podmínkách a v˘stavba zdroje vyuÏívajícího takto vypûstovanou biomasu vyfie‰í zásobování teplem (pfiípadnû
elektrickou energií) oblasti mimo ekonomick˘ dosah jin˘ch zdrojÛ.

V souladu s rozhodnutím Úfiadu pro hospodáfiskou soutûÏ mÛÏe b˘t v pfiípadû potfieby podpora poskytnuta i na
náklady za pfievod technologie na základû získání provozních licencí ãi patentovaného nebo nepatentovaného know-
how, za pfiedpokladu, Ïe tato nehmotná aktiva budou vyuÏívána v˘hradnû pfiíjemcem podpory, bude na nû pohlíÏeno
jako na neamortizované statky, budou zahrnuta do aktiv pfiíjemce podpory a budou pouÏívána pfiíjemcem podpory
nejménû po dobu 5 let.
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8.A. Investiãní podpora environmentálnû ‰etrn˘ch zpÛsobÛ vytápûní a pfiípravy teplé vody v úãelov˘ch zafiízeních.

Jde o instalaci solárních systémÛ, tepeln˘ch ãerpadel a systémÛ vyuÏívajících biomasu s v˘jimkou jednotek slou-
Ïících k vytápûní a pfiípravy teplé vody v pfiípadech, kdy Ïadatelem je fyzická osoba (viz dílãí programy 1.A. a 4.A.).
V úvahu pfiicházejí napfiíklad vefiejné bazény a koupali‰tû (kapalinové kolektory), zafiízení sportovi‰È, dále su‰iãky
(pfiedev‰ím se sezónním provozem s vyuÏitím horkovzdu‰n˘ch kolektorÛ), objekty zemûdûlské v˘roby, vyuÏití od-
padního tepla z chladících zafiízení odpadních vod, kanalizací a rovnûÏ náhrada spalování fosilních paliv biomasou
nebo vyuÏití nekontaminované biomasy z v˘roby. Podmínkou získání podpory je splnûní kritérií uveden˘ch v osnovû
energetického auditu (viz. pfiíloha ã. II.6.). V pfiípadû obytn˘ch, kanceláfisk˘ch budov apod., bude podpora pfiednost-
nû poskytována na objekty, splÀující souãasnû platné standardy pro tepelnou izolaci budov Podpora bude poskyto-
vána v závislosti na objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok. Podpora se nevztahuje na tepelná ãer-
padla, obsahující látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í.

9.A. Investiãní podpora environmentálnû ‰etrné v˘roby elektrické energie ze sluneãní energie

Jde o instalace fotovoltaick˘ch zafiízení pfiipojen˘ch k síti (on grid) o v˘konech do 2 kWp pro domácnosti (kate-
gorie fyzické osoby nepodnikající) a o v˘konech do 20 kWp pro ostatní Ïadatele. Podmínkou získání podpory je spl-
nûní kritérií uveden˘ch v osnovû energetického auditu (viz v pfiíloha II.6.). Podpora bude poskytována v závislosti na
objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.

10.A. Slunce do ‰kol

Jde o instalace fotovoltaick˘ch nebo fototermick˘ch zafiízení mal˘ch v˘konÛ ve ‰kolsk˘ch zafiízeních. Úãelem to-
hoto programu je pfiedev‰ím demonstrace moÏností získávání energie ze sluneãního záfiení pro Ïáky a studenty zá-
kladních a stfiedních ‰kol jako souãást osvûty a vzdûlávacího procesu. Podpora bude poskytována v závislosti na ob-
jemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.

Doporuãená maximální velikost zafiízení je u fotovoltaick˘ch zafiízení omezena instalovan˘m v˘konem 220 Wp

u fototermick˘ch zafiízení plochou kolektorÛ 4 m2.
V odÛvodnûn˘ch pfiípadech (specializované stfiední ‰koly napfiíklad elektrotechnického, stavebního zamûfiení,

spádové základní nebo v‰eobecné stfiední ‰koly) budou podporována i fotovoltaická zafiízení vût‰ího rozsahu, maxi-
málnû v‰ak do instalovaného v˘konu 1200 Wp.

Podmínkou pro získání podpory je pfiedloÏení posudku zpracovaného energetick˘m konzultaãním a informaãním
stfiediskem nebo energetick˘m auditorem, kter˘ potvrdí následující minimální parametry demonstraãního systému:

– pouÏití certifikovan˘ch fotovoltaick˘ch panelÛ ãi solárních kolektorÛ s certifikátem státní zku‰ebny nebo jiného
uznávaného referenãního centra (v˘zkumn˘ ústav, vysoká ‰kola apod.),

– vhodné umístûní panelÛ ãi kolektorÛ (jak z hlediska maximalizace vyuÏití sluneãního záfiení, tak z hlediska vidi-
telnosti pro úãely demonstrace),

– existenci mûfiícího zafiízení udávajícího okamÏit˘ v˘kon systému a mnoÏství vyrobené energie a vyvedení tûchto
údajÛ na dostateãnû velk˘ a pfiehledn˘ displej umístûn˘ ve vstupní hale ‰koly,

– existenci komunikaãního adaptéru, umoÏÀujícího napojení systému a pfienos dat na osobní poãítaã (není souãás-
tí systému),

– u fotovoltaického systému buì autonomní systém s akumulátorem elektfiiny (vãetnû zapojení do systému vhod-
n˘ch nízkonapûÈov˘ch spotfiebiãÛ – napfiíklad ventilátor, úsporné záfiivky), které jsou souãástí systému a pfied-
mûtem podpory, nebo napojení do elektrické sítû prostfiednictvím stfiídaãe mûnícího stejnosmûrné napûtí panelÛ
na stfiídavé napûtí sítû (230 V),

– u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro pfiípravu teplé vody (viz 1.A.b.),
– modulovou konstrukci zafiízení (t. j. moÏnost dal‰ího roz‰ifiování systému),
– budou podporovány pouze systémy pro celoroãní provoz, coÏ v pfiípadû fototermick˘ch aplikací znamená reali-

zaci se zásobníkem uvnitfi budovy.

Dále se jedná o instalaci fotovoltaick˘ch zafiízení pro specializované vysoké ‰koly za úãelem v˘uky, pfiípadnû pro
vûdecko-v˘zkumné úãely. Maximální instalovan˘ v˘kon tûchto zafiízení je 20 kWp.

Podmínkou pro poskytnutí finanãní podpory pro ‰kolská zafiízení je doloÏení stanoviska zfiizovatele o perspekti-
vû existence ‰kolského zafiízení.
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11.A. Obnova nebo rekonstrukce zafiízení na vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie v území postiÏeném povodnûmi

Program se t˘ká pouze území postiÏen˘ch povodnûmi v srpnu 2002, ve kter˘ch byl vyhlá‰en nouzov˘ stav. Cílem
programu je podpora realizace opatfiení na obnovu ãi rekonstrukci zafiízení na vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ ener-
gie, která byla po‰kozena nebo zniãena tûmito povodnûmi, pfiednostnû ve vazbû na obnovu nebo rekonstrukci ostat-
ní infrastruktury.

B. Podpora vybran˘ch neinvestiãních projektÛ v oblasti vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

1.B. Podpora vzdûlávání, propagace, osvûty a poradenství v rámci celostátní strategické kampanû na podporu vyuÏívá-
ní obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

Cílem programu je posílení osvûty vedoucí k vy‰‰ímu vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie v souladu s pro-
gramy environmentální osvûty, v˘chovy a vzdûlávání (EOVV). Osvûta mÛÏe b˘t zabezpeãována ‰kolsk˘mi úfiady,
‰kolami v‰ech úrovní, vûdeckov˘zkumn˘mi pracovi‰ti, správami NP a CHKO, regionálními rozvojov˘mi agenturami,
regionálními energetick˘mi agenturami, nevládními organizacemi, profesními sdruÏeními, konzultaãními stfiedisky
apod., a to napfiíklad prostfiednictvím:
– zabezpeãení informaãní kampanû pro ‰koly (organizování v˘stav a soutûÏí, pfiíprava pomÛcek a pfiedmûtÛ vyuÏi-

teln˘ch pfii pfiípravû kampanû)
– organizování odborn˘ch kursÛ, semináfiÛ a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové

skupiny vefiejnosti
– informaãních a propagaãních materiálÛ (roz‰ifiování zku‰eností z demonstraãních projektÛ, pfienos poznatkÛ

a zku‰eností ze zahraniãí, zv˘‰ení informovanosti v regionech a obcích o moÏnostech vyuÏívání obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie atd.)

Podpora bude téÏ poskytována na semináfie nebo odborné vzdûlávací kursy zab˘vající se obnoviteln˘mi zdroji
energie, které budou pofiádat ‰kolská zafiízení, pfiípadnû sdruÏení ‰kol, pro jiná ‰kolská zafiízení.

Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovnû zpracovatele materiálÛ, resp. pofiadatele akcí

a prokázání pouÏitelnosti materiálÛ, resp. aktivit pro stanovené cíle. Poskytnutí podpory je dále vázáno na prokázání
úãelu vynaloÏen˘ch nákladÛ akce a doloÏení poãtu úãastníkÛ, resp. osloven˘ch ãlenÛ cílov˘ch skupin dané akce.

2.B. Podpora vydávání kniÏních publikací

Cílem programu je posílení vzdûlávání, osvûty, poradenství, propagace a informovanosti v oblasti obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie a obecn˘ch souvislostech jejich vyuÏívání prostfiednictvím publikaãní ãinnosti, tj. kniÏních publikací
s vlastním ISBN. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ Fondu na dan˘ rok.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro dan˘ typ ãinnosti, pfiípadnû moÏ-
nost pfiístupu k potfiebnému technickému vybavení a prokázání pouÏitelnosti publikací pro stanovené cíle

1.1.5. Zásady pro poskytování finanãních prostfiedkÛ ze SFÎP âR dle Pfiílohy II.2
(Pfiíloha ã. II.2)

Typy ÏadatelÛ o podporu:

A – obecnû prospû‰né organizace (zákon ã. 248/1995 Sb., o obecnû prospû‰n˘ch spoleãnostech a o zmûnû doplnûní
zákonÛ, v platném znûní)

– nadace a nadaãní fondy (zákon ã. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaãních fondech a o zmûnû a doplnûní zákonÛ,
v platném znûní)

– obce a samosprávné celky (kraje)
– obãanská sdruÏení (zákon ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ) a církve
– dobrovolné svazky obcí ((dle zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platném znûní))
– právnické osoby zaloÏené nebo zfiízené obcemi nebo kraji (pfiíspûvkové organizace a organizaãní sloÏky), or-

ganizaãní sloÏky státu mohou pouÏít nerozpoãtované prostfiedky poskytnuté jinou formou neÏ jsou dary od tu-
zemsk˘ch právnick˘ch osob pouze v pfiípadû, Ïe jsou urãeny na reprodukci majetku
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Poznámka: Pfiímé financování ãinnosti státních pfiíspûvkov˘ch organizací formou dotace nebo pfiíspûvku ze státního
fondu zákon ã. 218/2000 Sb. neumoÏÀuje.

P – podnikatelské subjekty, bytová druÏstva, státní podniky

E – fyzické osoby, vãetnû fyzick˘ch osob podnikajících, pokud pfiedmût podpory nevyuÏívají pfii podnikatelské ãin-
nosti

âlánek II
1. Pfiímé finanãní podpory

Pfiímá finanãní podpora na realizaci opatfiení mÛÏe podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové
podpory/maximální hranice pfiíspûvku v procentuálním vyjádfiení ze základu pro v˘poãet podpory uvedené v násle-
dující tabulce podle vyhlá‰en˘ch programÛ:

1.a. Pfiímé finanãní podpory – podíl

Za environmentálnû ‰etrn˘ zpÛsob v˘roby tepla a elektrické energie se zásadnû povaÏuje vyuÏití obnoviteln˘ch zdro-
jÛ energie
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Ve v‰ech programech u typu ÏadatelÛ A se bude Fond podílet na úhradû energetického auditu do v˘‰e 50 % cel-
kov˘ch nákladÛ, v pfiípadû Ïadatele E v programech 1.A.c. a 4.A se bude podílet na úhradû auditu do v˘‰e 50 % cel-
kov˘ch nákladÛ, maximálnû do v˘‰e 10 tis. Kã. Posudek pro programy 1.A.a. a 1.A.b. je Fondem hrazen plnû, maxi-
málnû v‰ak do v˘‰e 3 tis. Kã. V pfiípadû programu Slunce do ‰kol se bude podílet na úhradû vyjádfiení EKIS apod.
maximálnû do v˘‰e 5 tis. Kã.

1/ Maximální v˘‰e pfiíspûvku na jednu akci ãiní 50 tis. Kã.

2/ Maximální v˘‰e pfiíspûvku na jednu akci ãiní 100 tis. Kã.

3/ V pfiípadû instalace solárního systému pfiípadnû kotle na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní
v srpnu 2002 se maximální limit podpory zvy‰uje na 80/80, maximálnû v‰ak 150 tis. Kã.

4/ V pfiípadû instalace tepelného ãerpadla v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002 se maximální
limit podpory zvy‰uje na 60/60, maximálnû v‰ak 200 tis. Kã.

5/ Uveden˘ procentní limit v˘‰e podpory platí pouze po dobu úãinnosti v souãasnosti platného cenového rozhodnutí Energetické-
ho regulaãního úfiadu ã. 1/2002 o v˘kupních cenách elektrické energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ.

6/ V pfiípadû ÏadatelÛ typu E (fyzické osoby) se pro malé vodní elektrárny podpora vztahuje pouze na zafiízení do jmenovitého v˘-
konu 50 kW vãetnû a pro vûtrné elektrárny na zafiízení o jmenovitém v˘konu do 35 kW vãetnû.

7/ V˘‰e podpory pro subjekty typu P vychází z rozhodnutí Úfiadu pro hospodáfiskou soutûÏ. V souladu s tímto rozhodnutím platí
uveden˘ limit podpory 55/30 pouze pro NUTS II region Praha, a to pouze v pfiípadech, kdy Ïadatelem je subjekt, kter˘ nenaplÀuje
definiãní znaky malého a stfiedního podnikání (dle zákona ã. 47/2002 Sb., o podpofie malého a stfiedního podnikání a o zmûnû záko-
na ã. 2/1969 Sb.), a kdy toto zafiízení nebude fie‰it zásobování teplem, respektive elektfiinou, oblasti mimo ekonomick˘ dosah jin˘ch
zdrojÛ energie. Ve v‰ech ostatních pfiípadech je maximální v˘‰e podpory stanovena na 60% s moÏností pfiíspûvku do 35 % a pÛjãky
do 25 % základu pro v˘poãet podpory (60/35).

8/ Maximální v˘‰e pfiíspûvku na jednu akci pro Ïadatele typu E ãiní 300 tis. Kã.

9/ Doporuãená maximální velikost zafiízení je u fotovoltaick˘ch zafiízení omezena instalovan˘m v˘konem 220 Wp u fototermick˘ch
zafiízení plochou kolektorÛ 4 m2.Maximální v˘‰e pfiíspûvku je pro tyto fotovoltaické i fototermické systémy 100 tis. Kã.

10/ Pro specializované stfiední ‰koly apod. je v pfiípadû instalace fotovoltaick˘ch zafiízení s instalovan˘m v˘konem 221 Wp aÏ 1200
Wp maximální v˘‰e podpory (pfiíspûvku) ze základu pro v˘poãet podpory omezena na 90 %.

11/ Pro specializované vysoké ‰koly za úãelem v˘uky, pfiípadnû pro vûdecko-v˘zkumné úãely a pro maximální instalovan˘ v˘kon fo-
tovoltaick˘ch zafiízení 20 kWp je maximální v˘‰e podpory (pfiíspûvku) stanovena na 70% s moÏností pÛjãky do 20% základu pro v˘-
poãet podpory (90/70).

12/ V pfiípadû mal˘ch vodních elektráren se tento program vztahuje i na Ïadatele typu E – nepodnikající fyzické osoby.

13/ Na semináfie nebo odborné vzdûlávací kursy zab˘vající se obnoviteln˘mi zdroji energie, které budou pofiádat ‰kolská zafiízení
pfiípadnû sdruÏení ‰kol pro jiná ‰kolská zafiízení, je maximální v˘‰e podpory (pfiíspûvku) stanovena na 100 % základu pro v˘poãet
podpory (100/100), maximálnû v‰ak 150 tis. Kã na jednu akci.

14/ Maximální v˘‰e pfiíspûvku na jeden titul ãiní 250 tis. Kã. Základ pro v˘poãet podpory je stanoven jako poãet v˘tiskÛ násoben˘
koneãnou cenou jedné publikace.

Podpora formou pÛjãky

Kategorie A ÏadatelÛ o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a mûsta atd.)
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Kategorie P ÏadatelÛ o podporu (bytová druÏstva, podnikatelské subjekty)

Fyzické osoby

1/ Uveden˘ procentní limit v˘‰e pÛjãky platí pouze po dobu úãinnosti v souãasnosti platného cenového rozhodnutí Energetického
regulaãního úfiadu ã. 1/2002 o v˘kupních cenách elektrické energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ.
2/ Platí pro fotovoltaická zafiízení s maximálním instalovan˘m v˘konem 20 kWp pro specializované vysoké ‰koly za úãelem v˘uky,
pfiípadnû pro vûdecko-v˘zkumné úãely.
3/ V pfiípadû ÏadatelÛ typu E (fyzické osoby) se pro malé vodní elektrárny podpora vztahuje pouze na zafiízení do jmenovitého v˘-
konu 50 kW vãetnû

1.1.6. Postup a nezbytné doklady které jsou pfiedkládány jako pfiíloha k Ïádosti o podporu ze SFÎP âR dle pfiílohy II.5
(Pfiíloha ã. II. 5)

Pro pfiedkládání Ïádosti o podporu fyzick˘ch osob a uzavírání smluv v programech na vyuÏití biomasy, tepeln˘ch
ãerpadel a solárních systémÛ (programy 1.A., 4.A.) a program 10.A (Slunce do ‰kol) platí zjednodu‰en˘ postup, kte-
r˘ je uveden v Pfiíloze ã. II. 7. Îadatel vyplní Formuláfi Ïádosti o podporu ze SFÎP âR a pfiedloÏí ji se stanoven˘mi
doklady Kanceláfii SFÎP âR.

Doklady, které jsou poÏadovány jako pfiíloha k Formuláfii Ïádosti pro vyhodnocení Ïádosti:

■ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita Ïadatele
■ Doklad, kter˘m je urãena osoba povûfiená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 obãanského záko-

níku pro pracovníka povûfieného jednání s Fondem
■ Dokumentace v takovém stupni pfiípravy, která umoÏní posouzení moÏnosti podpory z technického, ekono-

mického a ekologického hlediska
■ Stanovisko âeské inspekce Ïivotního prostfiedí – platí pro podporu v˘stavby MVE, vûtrn˘ch elektráren

a u technologií vyuÏívajících spalovací procesy o v˘konech 200 kWt a vy‰‰ích, není vyÏadováno u Ïádostí v rám-
ci programu 11.A.

■ Stanovisko krajského úfiadu z hlediska potfieb Ïivotního prostfiedí a územního rozvoje – net˘ká se programÛ
1.A., 4.A., 10.A., 1.B., a 2.B., u ostatních programÛ je vyÏadováno.
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■ Energetick˘ audit – na základû zákona 406/2000 Sb., o hospodafiení energií, hlava IV., § 9, ve znûní vyhlá‰ky
213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleÏitostí energetického auditu,. není vyÏadován u Ïádostí v rám-
ci programu 11.A.

■ Údaje o zdrojích financování – doklady ovûfiující celkové financování pfiedmûtu podpory po celou dobu v˘-
stavby, v pfiípadû úvûru pfiedbûÏné potvrzení subjektu, kter˘ úvûr poskytne, o uvaÏované v˘‰i a podmínkách
úvûru

■ Doklady o ekonomické a dÛchodové situaci Ïadatele
■ Územní rozhodnutí – pokud realizace opatfiení podléhá územnímu a stavebnímu fiízení.
■ PfiedbûÏn˘ návrh na zástavu ãi jinou formu zaji‰tûní pÛjãky – vãetnû pfiibliÏné ceny nemovitosti
■ Stanovisko stavebního úfiadu, Ïe pfiíslu‰né zafiízení bylo zniãeno povodní roku 2002. T̆ ká se pouze programu

11.A. a stanoven˘ch pfiípadÛ v rámci programÛ 1.A. a 4.A.
■ Prohlá‰ení Ïadatele, zda je ãi není plátcem DPH
■ U jednotliv˘ch programÛ je Fond oprávnûn stanovit dal‰í poÏadavky na doloÏení údajÛ uveden˘ch v Ïádosti

specifick˘mi doklady (u investiãních akcí vût‰ího rozsahu apod.)

Îadatel v pfiípadû vydání kladného „Rozhodnutí“ ministra pfiedloÏí Kanceláfii Státního fondu Ïivotního prostfie-
dí âR podklady pro uzavfiení písemné smlouvy o podpofie.

Doklady, které jsou poÏadovány pro uzavfiení písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

■ Dokumentace v takovém stupni, která umoÏní prÛbûÏnou i závûreãnou kontrolu podporovaného opatfiení
z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

■ Odborn˘ posudek je nahrazen energetick˘m auditem nebo vyjádfiením kompetentního subjektu (viz pfiíloha II.6.).
■ Údaje o zdrojích financování: v pfiípadû úvûru potvrzení subjektu, kter˘ úvûr poskytl.
■ Návrh na zástavu ãi jinou formu zaji‰tûní pÛjãky
■ Stavební povolení, respektive vyjádfiení stavebního úfiadu k pfiedmûtu podpory.
■ Doklady prokazující dodrÏení zákona ã. 199/1994 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek v platném znûní
■ Kopie dodavatelsk˘ch smluv vãetnû rozpoãtu.
■ Doklad prokazující zaji‰tûní odbûru vyrobeného tepla a dlouhodobé zaji‰tûní dodávky paliva (t˘ká se dílãího

programu 2.A.) – Ïadatel o podporu musí prokázat, Ïe má odbûr smluvnû zaji‰tûn (napfiíklad smlouvou o bu-
doucí smlouvû, vybráním finanãní zálohy od zájemcÛ o pfiipojení atd.).

1.1.7. Podpora Státního fondu Ïivotního prostfiedí pro fyzické osoby na projekty zabezpeãující náhradu fosilních pa-
liv a pfiímotopÛ a pro program Slunce do ‰kol, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuÏití obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie
(Pfiíloha ã. II. 7)

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR povûfiilo realizací ãásti B Státního programu na podporu úspor energie a vy-
uÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie Státní fond Ïivotního prostfiedí. Pro obyvatelstvo (zejména fyzické osoby nepod-
nikající) jsou vyhlá‰eny dva specializované programy s tfiemi podprogramy, na které Fond poskytuje podporu.

1.A. Investiãní podpora environmentálnû ‰etrn˘ch zpÛsobÛ vytápûní a ohfievu teplé vody pro byty a rodinné domy pro
fyzické osoby

1.A.a. Kotle na biomasu.
1.A.b. Solární systémy na celoroãní pfiípravu teplé vody.
1.A.c Solární systémy s celoroãním pfiitápûním a pfiípravou teplé vody

4.A.Investiãní podpora vytápûní tepeln˘mi ãerpadly v obytn˘ch budovách, vãetnû rodinn˘ch domÛ pro fyzické osoby.

Vedle tûchto programÛ je v rámci programu Slunce do ‰kol poskytována podpora i na instalace fotovoltaick˘ch
a fototermick˘ch zafiízení ve ‰kolsk˘ch zafiízeních.

Podpora v rámci programÛ 1.A.a., 1.A.b. 1.A.c. a 4.A. bude poskytována pouze na jiÏ ukonãené akce (tj. na jiÏ in-
stalovaná zafiízení). O podporu v‰ak lze Ïádat maximálnû do 9 mûsícÛ po uvedení zafiízení do trvalého provozu.
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Îádosti o podporu na opatfiení podle Státního programu na podporu úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdro-
jÛ energie se pfiedkládají pfiímo ve formû Îádosti (tiskopis Fondu) s následujícími podklady.

1. Biomasa

Jde v˘hradnû o lokální systémy zaji‰Èující dodávku tepla nebo teplé uÏitkové vody pro jeden nebo malou skupi-
nu objektÛ. V rámci tohoto dílãího programu bude poskytována podpora na jiÏ ukonãené akce na základû splnûní
pfiedem stanoven˘ch kritérií. Pfiedmûtem podpory je i automatizovan˘ systém podávání paliva ze skladi‰tû paliva do
kotle. Îádosti neuspokojené z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ budou vráceny ÏadatelÛm. Podmínkou zís-
kání podpory v rámci programu je splnûní tûchto kritérií:

pfiedloÏení odborného posudku nebo energetického auditu zpracovan˘ch dle poÏadavkÛ uveden˘ch v pfiíloze
II.6.; energetick˘ audit je posudkem nahrazován v pfiípadû samostatn˘ch kotlÛ na biomasu o instalovaném v˘ko-
nu do 100 kWt

ovûfiená likvidace pÛvodního zafiízení pro vytápûní, doloÏená ãestn˘m prohlá‰ením investora

❑ instalace kotle s garantovan˘mi parametry spalování a minimální úãinností 80 % pfii jmenovitém v˘konu (doloÏe-
no certifikátem státní zku‰ebny nebo jiného uznávaného referenãního centra – vysoká ‰kola, v˘zkumn˘ ústav apod)

závazek provozovatele provozovat zafiízení po dobu nejménû 10 let.

Formou vy‰‰ího maximálního limitu podpory mohou b˘t zv˘hodnûni Ïadatelé o podporu, ktefií hodlají instalovat
systém vyuÏívající kotel na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002.

2. Solární systémy

V oblasti solárních systémÛ budou podporovány dva typy opatfiení:
a) PouÏití solárních systémÛ pouze pro celoroãní pfiípravu teplé vody
b) PouÏití solárních systémÛ pro celoroãní pfiitápûní a pfiípravu teplé vody

Na solární systémy pouze pro celoroãní pfiípravu teplé vody bude poskytována podpora na jiÏ ukonãené akce na
základû splnûní pfiedem stanoven˘ch kritérií. Îádosti neuspokojené z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ bu-
dou vráceny ÏadatelÛm. Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnûní tûchto kritérií:

❑ pfiedloÏení odborného posudku zpracovaného dle poÏadavkÛ uveden˘ch v pfiíloze II.6.

❑ pouÏití cerifikovan˘ch komponentÛ systému splÀujících platné normy a pfiedpisy

pouÏití technologie s kolektory vhodn˘mi pro celoroãní provoz.

Na solární systémy pro celoroãní pfiitápûní a pfiípravu teplé vody bude poskytována podpora na jiÏ ukonãené ak-
ce na základû splnûní pfiedem stanoven˘ch kritérií. Podpora se vztahuje i na systémy kombinující rÛzné obnovitelné
zdroje v rámci tohoto programu (kombinace solárního systému a kotle na biomasu). Îádosti neuspokojené z dÛvodu
nedostatku finanãních prostfiedkÛ budou vráceny ÏadatelÛm. Podmínkou získání podpory v rámci programu je spl-
nûní tûchto kritérií:

pfiedloÏení energetického auditu zpracovaného dle poÏadavkÛ uveden˘ch v pfiíloze II.6.

pouÏití technologie s kolektory vhodn˘mi pro celoroãní provoz

❑ pouÏití cerifikovan˘ch komponentÛ systému splÀujících platné normy a pfiedpisy

podpora bude pfiednostnû poskytována na objekty, splÀující souãasnû platné standardy pro spotfiebu tepla v bu-
dovách.

Formou vy‰‰ího maximálního limitu podpory mohou b˘t zv˘hodnûni Ïadatelé o podporu, ktefií hodlají instalovat
solární systém v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002.
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3. Tepelná ãerpadla

Jde v˘hradnû o tepelná ãerpadla pro vytápûní jednoho nebo malou skupinu objektÛ pfiípadnû v kombinaci s ji-
n˘m zdrojem.

V rámci tohoto dílãího programu bude poskytována podpora na jiÏ ukonãené akce na základû splnûní pfiedem
stanoven˘ch kritérií. Îádosti neuspokojené z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ budou vráceny ÏadatelÛm.
Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnûní tûchto kritérií:

pfiedloÏení energetického auditu zpracovaného dle poÏadavkÛ uveden˘ch v pfiíloze II.6.;

audit zároveÀ musí potvrdit, Ïe budova, v níÏ bude tepelné ãerpadlo instalováno, splÀuje tepelnû technické para-
metry v hodnotû max. 60% pfiíslu‰né hodnoty mûrné spotfieby tepla (eVA, resp. eVN) udávan˘ch vyhlá‰kou Minis-
terstva prÛmyslu a obchodu ã.291/2001 Sb. ze dne 27. ãervence 2001, kterou se stanoví podrobnosti úãinnosti uÏi-
tí energie pfii spotfiebû tepla v budovách (tato podmínka neplatí v pfiípadû, Ïe je tepelné ãerpadlo instalováno
v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002)

pouÏití technologie s garantovan˘mi parametry a minimálním prÛmûrn˘m roãním topn˘m faktorem 3,0 (v‰e mu-
sí b˘t doloÏeno certifikátem státní zku‰ebny nebo jiného uznávaného referenãního centra – v˘zkumn˘ ústav, vy-
soká ‰kola apod.);

pouÏití tepeln˘ch ãerpadel neobsahujících látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í.

závazek provozovatele provozovat zafiízení po dobu nejménû 10 let.

Formou vy‰‰ího maximálního limitu podpory mohou b˘t zv˘hodnûni Ïadatelé o podporu, ktefií hodlají instalovat
tepelné ãerpadlo v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002.

4. Slunce do ‰kol

Doporuãená maximální velikost zafiízení je u fotovoltaick˘ch zafiízení omezena instalovan˘m v˘konem 220 Wp

u fototermick˘ch zafiízení plochou kolektorÛ 4 m2. Ve v˘jimeãn˘ch a odÛvodnûn˘ch pfiípadech (napfiíklad specializo-
vané stfiední ‰koly elektrotechnického, stavebního zamûfiení, spádové základní nebo v‰eobecné stfiední ‰koly) budou
podporována i fotovoltaická zafiízení vût‰ího rozsahu, maximálnû v‰ak do instalovaného v˘konu 1200 Wp. Podmínkou
pro získání podpory je pfiedloÏení posudku zpracovaného energetick˘m konzultaãním a informaãním stfiediskem ne-
bo energetick˘m auditorem, kter˘ potvrdí následující minimální parametry demonstraãního systému:

pouÏití fotovoltaick˘ch panelÛ ãi solárních kolektorÛ s certifikátem státní zku‰ebny nebo jiného uznávaného re-
ferenãního centra (v˘zkumn˘ ústav, vysoká ‰kola apod.),

vhodné umístûní panelÛ ãi kolektorÛ (jak z hlediska maximalizace vyuÏití sluneãního záfiení, tak z hlediska vidi-
telnosti pro úãely demonstrace),

existenci mûfiícího zafiízení udávajícího okamÏit˘ v˘kon systému a mnoÏství vyrobené energie a vyvedení tûchto
údajÛ na dostateãnû velk˘ a pfiehledn˘ displej umístûn˘ ve vstupní hale ‰koly,

existenci komunikaãního adaptéru, umoÏÀujícího napojení systému a pfienos dat na osobní poãítaã (poãítaã není
souãástí systému),

u fotovoltaického systému buì autonomní systém s akumulátorem elektfiiny (vãetnû zapojení do systému vhod-
n˘ch nízkonapûÈov˘ch spotfiebiãÛ – napfiíklad ventilátor, úsporné záfiivky v systému nouzového osvûtlení), které
jsou souãástí systému a pfiedmûtem podpory, nebo napojení do elektrické sítû prostfiednictvím stfiídaãe mûnícího
stejnosmûrné napûtí panelÛ na stfiídavé napûtí sítû (230 V),

u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro pfiípravu teplé vody (viz 1.A.b.),

modulovou konstrukci zafiízení (t. j. moÏnost dal‰ího roz‰ifiování systému),

budou podporovány pouze systémy pro celoroãní provoz, coÏ v pfiípadû fototermick˘ch aplikací znamená reali-
zaci se zásobníkem uvnitfi budovy.
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Podmínkou pro poskytnutí finanãní podpory pro ‰kolská zafiízení je doloÏení stanoviska zfiizovatele o perspekti-
vû existence ‰kolského zafiízení.

Îádosti na v‰echny uvedené programy budou registrovány pouze pfii splnûní vyhlá‰en˘ch kritérií. Îádosti v rám-
ci programÛ 1.A.a., 1.A.b., 1.A.c. a 4.A. zároveÀ budou registrovány aÏ po ukonãení dané investiãní akce. Îádosti
v rámci programÛ 1.A., 4.A. a 10.A. budou hodnoceny zjednodu‰en˘m postupem (ekologické pfiínosy a náklady na
odstranûní jednotky zneãi‰tûní). Îádosti o podporu v rámci programÛ 1.A. a 4.A se pfiijímají v˘hradnû na krajsk˘ch
pracovi‰tích Fondu. Rada Fondu doporuãí a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry pro programy 1.A.,
4.A. a 10.A. Pfii splnûní schválen˘ch parametrÛ Fond vyfiizuje Ïádosti prÛbûÏnû. Îádosti, které na základû vyhodno-
cení nebudou navrÏeny ke kladnému nebo zápornému fie‰ení, mohou nadále zÛstat v evidenci Fondu, nejdéle v‰ak po
dobu 12 mûsícÛ. Pro v‰echny uvedené programy platí, Ïe na podporu není právní nárok.

Fond si vyhrazuje právo vyÏádat si i dal‰í podklady pro upfiesnûní Ïádosti v období vyhodnocovacího procesu, ze-
jména podklady t˘kající se pfiedmûtu podpory, finanãního základu pro v˘poãet podpory, stanovení úvûrové zpÛsobi-
losti Ïadatele, jakoÏ i v˘‰e a formy podpory.

Podpory se poskytují na základû Rozhodnutí ministra Ïivotního prostfiedí o poskytnutí podpory ze Státního fon-
du Ïivotního prostfiedí âR a fiádnû uzavfien˘ch smluv mezi Fondem a pfiíjemcem podpory.

Îádosti v programech 1.A. a 4.A. komplexnû zabezpeãují krajská pracovi‰tû Fondu. Komplexním zabezpeãením
je my‰leno pfiijímání, registrace, zpracování – pfiíprava pro rozhodnutí Radu fondu a ministra, vyhodnocení akce,
smlouva o podpofie a pokyn k uvolnûní podpory.

Maximální v˘‰e pfiíspûvek, uvedená v procentech ze základu pro v˘poãet podpory (Základem pro v˘poãet pod-
pory jsou náklady na pofiízení, pfiípadnû instalaci zdroje tepla, vãetnû pfiíslu‰enství (bez otopn˘ch soustav v objek-
tech)).

1/ Fond se bude v programech 1.A.c. a 4.A podílet na úhradû energetického auditu do v˘‰e 50% celkov˘ch nákladÛ, maximálnû do
v˘‰e 10 tis. Kã. Posudek pro programy 1.A.a. a 1.A.b. je Fondem hrazen plnû, maximálnû v‰ak do v˘‰e 3 tis. Kã. V pfiípadû programu
Slunce do ‰kol se bude podílet na úhradû vyjádfiení EKIS maximálnû do v˘‰e 5 tis. Kã.

2/ V programu 1.A.a. 1.A.b. ãiní maximální v˘‰e pfiíspûvku na jednu akci 50 tis. Kã.

3/ V pfiípadû instalace solárního systému pfiípadnû kotle na biomasu v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní
v srpnu 2002 se maximální limit podpory zvy‰uje na 80/80, maximálnû v‰ak 150 tis. Kã.

4/ V programu 1.A.c. a 4. A. ãiní maximální v˘‰e pfiíspûvku na jednu akci 100 tis. Kã

5/ V pfiípadû instalace tepelného ãerpadla v objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002 se maximální
limit podpory zvy‰uje na 60/60, maximálnû v‰ak 200 tis. Kã.

6/ Maximální velikost zafiízení (tj. velikost uznatelná jako základ pro v˘poãet podpory) je u fotovoltaick˘ch zafiízení omezena insta-
lovan˘m v˘konem 220 Wp u fototermick˘ch zafiízení plochou kolektorÛ 4 m2. Maximální v˘‰e podpory je pro tyto fotovoltaické i fo-
totermické systémy 100 tis. Kã.

7/ Pro specializované stfiední ‰koly je v pfiípadû instalace fotovoltaick˘ch zafiízení s instalovan˘m v˘konem 221 Wp aÏ 1200 Wp ma-
ximální v˘‰e podpory (pfiíspûvek) ze základu pro v˘poãet podpory omezena na 90 %.
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Postup a nezbytné doklady k Ïádosti o podporu ze SFÎP âR:

âást I – pro programy 1.A.a., 1.A.b.1.A.c. a 4.A.

Îadatel vyplní Formuláfi Ïádosti o podporu ze SFÎP âR a pfiedloÏí jej se stanoven˘mi doklady Fondu. Do desek
formuláfie bude vloÏen téÏ odborn˘ posudek se stanoven˘mi doklady (viz ãást II pfiílohy II.6.). Pfievzetí formuláfie
a dal‰ích stanoven˘ch dokladÛ potvrdí pracovník Fondu razítkem a podpisem na kopii dokumentu nebo samostat-
n˘m potvrzením. Îádost se podává aÏ po ukonãení realizace akce. Îádost o podporu lze podat nejdfiíve po uvedení
zafiízení do trvalého provozu a nejpozdûji 9 mûsícÛ ode dne uvedení zafiízení do trvalého provozu. Îádosti nesplÀují-
cí tento poÏadavek nebudou registrovány. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichÏ realizace byla zahájena po 1. 1.
2002 a které nabyly podpofieny ze SFÎP dfiíve.

Doklady, které jsou poÏadovány jako pfiíloha k Formuláfii Ïádosti:

1/ Doklad, kter˘m je urãena osoba povûfiená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s § 31 obãanského zákoníka
pro pracovníka povûfieného jednání s Fondem

2/ Dokumentace v takovém rozsahu, která umoÏní posouzení moÏnosti podpory z technického, ekonomického a eko-
logického hlediska.

3/ Energetick˘ audit nebo odborn˘ posudek (dle osnovy uvedené v pfiíloze ã. II.6.),

4/ Pfiedávací protokol o provedené topné zkou‰ce a uvedení do trvalého provozu, popfiípadû kolaudaãní rozhodnutí

5/ Fakturaci / úhradu nákladÛ dle rozpoãtu

6/ âestné prohlá‰ení o vlastních zdrojích financování a o tom, Ïe objekt neslouÏí a ani v budoucnu nebude slouÏit ani
z ãásti k podnikání minimálnû po dobu 10 let po realizaci dané investice

7/ Tfii barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zafiízení.

8/ Vyjádfiení pfiíslu‰ného stavebního úfiadu – stavební povolení, ohlá‰ení stavebních úprav

9/ Doklady prokazující dodrÏení zákona ã. 199/94 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek v platném znûní

10/ Kopie dodavatelsk˘ch smluv vãetnû rozpoãtu

U jednotliv˘ch programÛ je Fond oprávnûn stanovit dal‰í poÏadavky na doloÏení údajÛ uveden˘ch v Ïádosti spe-
cifick˘mi doklady.

âást II – pro program 10.A.

Îadatel vyplní Formuláfi Ïádosti o podporu ze SFÎP âR a pfiedloÏí jej se stanoven˘mi doklady Fondu.
Doklady, které jsou poÏadovány jako pfiíloha k Formuláfii Ïádosti:

1/ Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita Ïadatele.

2/ Dokumentace v takovém stupni pfiípravy, která umoÏní posouzení moÏnosti podpory z technického, ekonomické-
ho a ekologického hlediska.

3/ Posudek systému (viz v˘‰e).

4/ âestné prohlá‰ení o vlastních zdrojích financování, platbû DPH a o tom, Ïe v objektu se nepodniká; prohlá‰ení
o tom, Ïe Ïadatel nemá nedoplatky vÛãi státu (sociální nebo zdravotní poji‰tûní atd.).
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Îadatel v pfiípadû vydání kladného „Rozhodnutí“ ministra pfiedloÏí Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí âR pod-
klady pro uzavfiení písemné smlouvy o podpofie.

Doklady, které mohou b˘t napfiíklad Fondem poÏadovány pro uzavfiení písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

Doklady prokazující dodrÏení zákona ã. 199/94 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek v platném znûní

Kopie dodavatelsk˘ch smluv.

DÛleÏité upozornûní: Ve smlouvû o podpofie bude stanovena podmínka, Ïe investor obdrÏí podporu aÏ poté co
prokáÏe v˘pisem z úãtu, Ïe na uvedenou akci proinvestoval poÏadované mnoÏství rozpoãtovan˘ch nákladÛ. Pfii v˘bû-
ru zafiízení budou preferována zafiízení nesoucí znaãku „ekologicky ‰etrn˘ v˘robek“.

Po ukonãení akce se pro závûreãné vyhodnocení pfiedkládají následující doklady: Fakturaci / úhradu nákladÛ dle
rozpoãtu; pfiedávací protokol po topné zkou‰ce nebo (a) zku‰ebním provozu; tfii barevné fotografie formátu 9x13 cm
dokládající realizaci zafiízení.
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PRO OBYVATELSTVO, FYZICKÉ OSOBY, JSOU VYHLÁ·ENY PROGRAMY, NA KTERÉ FOND POSKY-
TUJE PODPORU:

BIOMASA
ekologicky ‰etrné zpÛsoby vytápûní a ohfiev vody pro byty a rodinné domy pomocí biomasy. Jde v˘hradnû o lo-

kální systémy zaji‰Èující dodávku tepla a/ nebo ohfiev vody pro jeden nebo malou skupinu objektÛ.

TEPELNÁ âERPADLA
ekologicky ‰etrné zpÛsoby vytápûní a ohfievu vody tepeln˘mi ãerpadly v obytn˘ch budovách, vãetnû rodinn˘ch

domÛ pro fyzické osoby. Jde v˘hradnû o tepelná ãerpadla pro vytápûní jednoho nebo malé skupiny objektÛ.

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ekologicky ‰etrné zpÛsoby vytápûní a/nebo ohfiev vody v obytn˘ch budovách, vãetnû rodinn˘ch domÛ pro fyzic-

ké osoby na solární systémy.
Podporovány budou dva typy opatfiení:

� pouÏití solárních systémÛ pouze pro celoroãní pfiípravu teplé vody
� pouÏití solárních systémÛ pro celoroãní pfiitápûní a pfiípravu teplé vody

ZPÒSOB POSKYTOVÁNÍ P¤ÍSPùVKU
Podpora bude poskytována pouze na ukonãené akce, které byly zahájeny po 1. 1. 2002. O podporu je moÏno Ïá-

dat maximálnû do 9 mûsícÛ po uvedení zafiízení do trvalého provozu (od nabytí právní moci kolaudaãního rozhod-
nutí, popfi. od data pfiedání zafiízení od dodavatele do trvalého uÏívání). Îádosti se pfiijímají do 30. 9. daného roku na
místnû pfiíslu‰ném krajském pracovi‰ti Fondu.

V¯·E P¤ÍSPùVKU
U programÛ, kde je ekologicky ‰etrn˘ zpÛsob vytápûní fie‰en vyuÏitím:

� biomasy a solárních systémÛ na pfiípravu teplé vody poskytuje Fond pfiíspûvek aÏ do v˘‰e 30 % (maximálnû v‰ak
50 000 Kã)

� u tepeln˘ch ãerpadel ãiní pfiíspûvek max. 30 % (maximálnû v‰ak 100 000 Kã)
� u solárních systémÛ na pfiitápûní a pfiípravu teplé vody tvofií pfiíspûvek max. 50 % (maximálnû v‰ak 100 000 Kã).

V objektu nahrazujícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002 lze poskytnout:

� pfii instalaci kotle na biomasu nebo solárních systémÛ pfiíspûvek aÏ do v˘‰e 80 % (maximálnû v‰ak 150 000 Kã)
� pfii instalaci tepeln˘ch ãerpadel pfiíspûvek max. 60 % (maximálnû v‰ak 200 000 Kã).

Základem pro v˘poãet pfiíspûvku jsou náklady na pofiízení, pfiípadnû instalaci zdroje tepla, vãetnû pfiíslu‰enství
(bez otopn˘ch soustav v objektech).

Fond se bude rovnûÏ podílet na úhradû energetického auditu do v˘‰e 50 % celkov˘ch nákladÛ na audit, maxi-
málnû do v˘‰e 10 000 Kã. Posudek pro kotle na biomasu a solární systémy pro pfiípravu teplé vody je Fondem hrazen
plnû, maximálnû v‰ak do v˘‰e 3 000 Kã.

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY K ÎÁDOSTI O PODPORU:
Îadatel vyplní Formuláfi Ïádosti o podporu ze SFÎP âR a pfiedloÏí ji se stanoven˘mi doklady na místnû pfiíslu‰-

ném krajském pracovi‰ti Fondu.
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Doklady, které jsou poÏadovány jako pfiíloha k Formuláfii Ïádosti:

– Doklad, kter˘m je urãena osoba povûfiená jednáním s Fondem
– Dokumentace
– Energetick˘ audit nebo odborn˘ posudek, vãetnû dokladu o jeho zaplacení
– Pfiedávací protokol o provedené topné zkou‰ce a uvedení zafiízení do trvalého provozu, popfiípadû kolaudaãní

rozhodnutí.
– Fakturaci (originály faktur)/úhradu nákladÛ dle rozpoãtu.
– âestné prohlá‰ení o vlastních zdrojích financování a o tom, Ïe objekt neslouÏí a ani v budoucnu nebude slouÏit

ani z ãásti k podnikání minimálnû po dobu 10 let po realizaci dané investice (potvrdí Ïadatel podpisem ve For-
muláfii Ïádosti).

– Tfii barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zafiízení
– Vyjádfiení pfiíslu‰ného stavebního úfiadu – stavební povolení, popfi. ohlá‰ení stavebních úprav
– Kopie dodavatelsk˘ch smluv vãetnû rozpoãtu.
– Certifikát instalovaného zafiízení
– Stanovisko stavebního úfiadu, Ïe pfiíslu‰né zafiízení bylo zniãeno povodní roku 2002 (pouze v pfiípadech nahrazu-

jícím objekt prokazatelnû zniãen˘ povodní v srpnu 2002)

U jednotliv˘ch programÛ je Fond oprávnûn stanovit dal‰í poÏadavky na doloÏení údajÛ uveden˘ch v Ïádosti spe-
cifick˘mi doklady.
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1.1.8. Adresáfi

STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ âR

Státní fond Ïivotního prostfiedí âR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Tel.: 267 994 300 – 367, fax: 272 936 597 e-mail: kancelar@sfzp.cz
http://www.sfzp.cz

Státní fond Ïivotního prostfiedí âR, Krajské pracovi‰tû Hradec Králové
Su‰ilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 853 201, fax: 495 853 201 e-mail: madamira@sfzp.cz

Státní fond Ïivotního prostfiedí âR, Krajské pracovi‰tû Pardubice
·trossova 44, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 859 156 e-mail: drychecky@sfzp.cz

âESKÁ INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

âeská inspekce Ïivotního prostfiedí, fieditelství
Na bfiehu 267, 190 00 Praha 9
Tel: 222 860 111 e-mail: public@cizp.cz

âeská inspekce Ïivotního prostfiedí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 49 57 73 111, fax: 49 611 175

SPRÁVA CHRÁNùN¯CH KRAJINN¯CH OBLASTÍ âR

Správa CHKO âR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4
Tel.: 267 994 268, 267 994 247, fax: 79 36 613, mobil: 602 353 107

SCHKO Broumovsko
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 085

SCHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou
Tel.: 494 533 414, fax: 494 533 414

SCHKO Îelezné hory
Námûstí 317, 538 25 Nasavrky
Tel.: 469 677 420 fax: 469 677 729

SCHKO Îìárské vrchy
Brnûnská 39, 591 02 Îìár nad Sázavou
Tel.: 566 653 111, fax: 566 653 116

AGENTURA OCHRANY P¤ÍRODY A KRAJINY âR

Stfiedisko Pardubice
B. Nûmcové 2625, 530 02 Pardubice
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SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKÙ

Správa KRNAP
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
Tel.: 499 456 111
pracovi‰tû v Peci pod SnûÏkou, tel.: 499 962 213

ODBORY V¯KONU STÁTNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Odbor v˘konu státní správy MÎP pro královéhradeckou oblast
Resslova 1229/29, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 212 632, fax: 495 212 817

âESKÉ CENTRUM âIST·Í PRODUKCE

âeské centrum ãist‰í produkce
Dittrichova 6, 120 00 Praha 2
Tel: 224 919 148, fax: 224 912 490 e- mail: org@cpc.cz, christianova@cpc.cz

SEZNAM ST¤EDISEK EKIS

Vysvûtlivky k zamûfiení EKISÛ:
I. Energeticky úsporná opatfiení ke zvy‰ování úãinnosti uÏití energie (zateplovací technologie, mûfiení a regulace v˘roby a do-

dávky tepla a teplé uÏitkové vody)
II. V˘robní a rozvodná zafiízení energie (rozvody tepla a jejich hydraulika, prÛmyslová energetika)
III. Obnovitelné a druhotné zdroje energie
IV. Územní energetické plánování
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1.2. KOMERâNÍ MOÎNOSTI FINANCOVÁNÍ

Hlavní pfiekáÏky komerãního financování souvisejí jak s investory, tak i s projekty.Ty obvykle nevyÏadují tak vel-
ké investice, aby pro nû bylo moÏno vyuÏít standardní zpÛsoby financování. Pfiesto v˘nosy projektÛ musí postaãovat
na zaji‰tûní návratnosti vloÏeného kapitálu nebo na splacení pÛjãek v pfiípadû úvûrového financování.

1.2.1. Podmínky poskytování domácích investiãních pÛjãek
Doklady poÏadované bankovní institucí se mohou li‰it v závislosti na:

– velikosti potfiebného úvûru,
– zku‰enosti banky s obdobn˘mi projekty,
– znalosti banky o klientovi (dlouhodobá správa úãtÛ klienta je v˘hodou),
– typu banky,
– délce úvûru.

Pfiílohy, které banky obvykle vyÏadují pro rozhodnutí o poskytnutí úvûru, se t˘kají:

– vlastní investice (podnikatelsk˘ zámûr, podnikatelsk˘ plán);
– klienta a jeho finanãní situace (doloÏení existence firmy, ekonomick˘ch v˘sledkÛ, finanãních plánÛ spoleãnos-

ti, dokladÛ o stavu na daÀov˘ch úãtech, apod.).

V pfiípadû projektÛ vyuÏití OZE musí b˘t zaji‰tûny rovnûÏ doklady o zaji‰tûní odbytu elektfiiny anebo tepla
(dlouhodobé smlouvy na odbûr ãi prodej, doloÏení povinnosti rozvodn˘ch spoleãností o v˘kupu elektfiiny apod.). Do-
klady o podpofie projektu státem mohou v˘raznû pfiispût k získání úvûru a ke sníÏení jeho poÏadovaného zaji‰tûní.

1.2.2. PÛjãky od mezinárodních finanãních institucí
Projekty pfiedkládané pro financování zahraniãními institucemi musí vûnovat velkou pozornost pfiípravû podni-

katelského plánu v návaznosti na studii proveditelnosti.A to i proto, Ïe stejnû jako dále popsané úvûry EBRD, i ostat-
ní mezinárodní finanãní instituce se zamûfiují pouze na projekty vût‰ího rozsahu, které i vyhledávají. Tyto úvûry jsou
spojeny se znaãn˘mi administrativními náklady na pfiípravu a dále jsou i zatíÏeny kursov˘m rizikem.

– EBRD

EBRD se zaãala orientovat na projekty efektivního vyuÏívání energie v roce 1994. Îadatel mÛÏe pfiedloÏit pro fi-
nancování projekt, ve kterém jsou úspory energie souãástí rozsáhlej‰ího podnikatelského zámûru. Mezi vhodné pro-
jekty patfií i projekty vyuÏití OZE. EBRD obvykle omezuje svou finanãní spoluúãast na 35 % celkov˘ch kapitálov˘ch
nákladÛ projektu. V pfiípadû financování vefiejné infrastruktury mÛÏe poskytnout krytí aÏ 100 %. Obvykle neposky-
tuje pfiímé pÛjãky niÏ‰í neÏ 5 mil. EURO, celkové kapitálové náklady projektu by tedy mûly b˘t vy‰‰í neÏ 15 mil. EU-
RO. K niÏ‰ím pÛjãkám a k vy‰‰ímu krytí projektov˘ch nákladÛ pfiistupuje banka jen v˘jimeãnû. Men‰í projekty lze fi-
nancovat z úvûrov˘ch linek, které EBRD poskytla nûkter˘m místním bankám. EBRD poskytuje finance i formou
kapitálového vstupu. EBRD si i v tomto pfiípadû udrÏuje ve firmû maximálnû 35 % podíl. EBRD nemá zájem b˘t tr-
val˘m vlastníkem, a proto pfiedkladatel projektu musí jako souãást návrhu vypracovat i strategii odstoupení EBRD
od vlastnického podílu. Dal‰í a aktuální informace na internetu:www.ebrd.com.

– IFC

IFC (International Finance Corporation) je ãlenem skupiny Svûtové banky a je nejvût‰ím zdrojem pfiímého fi-
nancování projektÛ soukromého sektoru v rozvojov˘ch zemích a ve stfiední a v˘chodní Evropû. Na rozdíl od Svûtové
banky pÛjãuje IFC pfiímo soukromému sektoru a nevyÏaduje vládní garance hostitelské zemû. Aktuálnû (2003) IFC
vypracovala ve spolupráci s Global Environment Facility (GEF) prÛkopnick˘ záruãní program podpory financování
energeticky úsporn˘ch projektÛ v ‰esti stfiedoevropsk˘ch zemích, vãetnû âeské republiky. Program funguje pod
zkratkou CEEF (Comercialising Energy Efficiency Financing) a spolupracuje s místními finanãními institucemi
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(bankami, leasingov˘mi spoleãnostmi). Prostfiednictvím partnersk˘ch finanãních institucí program poskytuje ãásteã-
né záruky, které by mûly rozloÏit úvûrové riziko finanãní transakce, kterou partnerská finanãní instituce financuje
z vlastních zdrojÛ. Tento záruãní program dále doplÀuje ‰iroce koncipovan˘ program technické pomoci, financovan˘
z rÛzn˘ch sponzorsk˘ch a dotaãních prostfiedkÛ.

Program je moÏné vyuÏít pro investice, které zvy‰ují úãinnost vyuÏití energie v budovách, prÛmyslov˘ch proce-
sech a dal‰ích oblastech koneãné spotfieby energie. Aãkoliv mnohé energeticky úsporné projekty jsou ekonomicky
v˘hodné a lze je navrhnout a strukturovat tak, aby úspory nákladÛ na energii pfiesáhly splátky dluhu, mnohé finanã-
ní instituce zejména na novû vznikajících trzích nejsou pfiíli‰ ochotny tyto transakce financovat, neboÈ se v takov˘ch
projektech pfiíli‰ nevyznají nebo podle nich není klient ãi projekt úvûruschopn .̆ Program je právû takové projekty
pfiipraven podporovat. Dal‰í a aktuální informace na internetu: www.ifc.org.

– OPIC

Nezávislá americká agentura OPIC (Overseas Private Investment Corporation – Spoleãnost pro podporu inves-
tic do Ïivotního prostfiedí) poskytuje poji‰tûní finanãní investice a dal‰í sluÏby pro investory. Finanãní produkty zahr-
nují téÏ podporu soukrom˘m fondÛm pro investice do základního jmûní, budou-li tyto prostfiedky investovány v en-
vironmentálnû zamûfien˘ch podnicích kdekoli ve svûtû, vãetnû stfiední a v˘chodní Evropy a Ruska. OPIC poskytuje
stfiednû- aÏ dlouhodobé financování buì pfiímo anebo prostfiednictvím záruk za pÛjãky. Pfiímé pÛjãky jsou vyhrazeny
pro investice do projektÛ zámofisk˘ch stfiedních a mal˘ch podnikÛ a obvykle se pohybují od 500 tis. do 6 mil. USD.
Agentura se úãastní na projektu do 50 % celkov˘ch nákladÛ u nov˘ch podnikÛ a do 75 % pfii roz‰ifiování stávajících
firem. Dal‰í a aktuální informace na internetu: www.opic.gov.

– BPC

V rámci Svûtové banky pÛsobí centrum obchodních vazeb BPC (Bussiness Partnership Centrum), které slouÏí ja-
ko centralizované kontaktní místo pro ve‰keré dotazy a Ïádosti ohlednû produktÛ a sluÏeb Svûtové banky. Ty zahr-
nují financování pohledávek a vlastního jmûní, syndikované pÛjãky, poji‰tûní politického rizika, záruky, finanãní rizi-
kov˘ management, poradenství a investiãní a marketingové sluÏby. BPC také podporuje propojování rÛzn˘ch
institucí typu hospodáfisk˘ch komor a prÛmyslov˘ch sdruÏení. ·ífie podpor poskytovan˘ch Svûtovou bankou je velmi
velká.V souãasnosti v‰ak dochází pod tlakem vefiejnosti k viditelné restrukturalizaci cílÛ tûchto podpor. Svûtová ban-
ka je tak jednou z relativnû nejdostupnûj‰ích institucí pro získání podpory v oblasti energetické efektivnosti a OZE.
V âR je to ov‰em za cenu znaãn˘ch administrativních i byrokratick˘ch potíÏí. Dal‰í a aktuální informace na interne-
tu: www.worldbank.org.

– Energy Efficiency 2000

Program EHK OSN Energetická efektivnost 2000 (The U.N.ECE Energy Efficiency 2000 Project) je zamûfien na
zv˘‰ení obchodu a spolupráce v oblasti environmentálnû pfiízniv˘ch technologií se vztahem k energetické efektiv-
nosti. V souãasnosti tento projekt pfiechází v program ”The U.N.ECE Energy Efficiency 21 Project”‚ kter˘ by se mûl
úÏeji zamûfiit na podporu investic v tzv. demonstraãních zónách stfiední a v˘chodní Evropy s dÛrazem na sniÏování
emisí skleníkov˘ch plynÛ a pfiinést tak v˘znamn˘ impuls trhu s technologiemi v oblasti energetické efektivnosti
a OZE. Dal‰í a aktuální informace na internetu: www.unece.org, www.ee2000.net.

– GEF

GEF (Global Environment Facility) byl zaloÏen jako program Svûtové banky pro posílení mezinárodní spolu-
práce vedoucí k zamezení aktuálních ohroÏení Ïivotního prostfiedí. Jeho cílem je pak pfiedev‰ím ochrana biodiverzi-
ty, ozónové vrstvy, zemského klimatu (omezení nebezpeãí klimatick˘ch zmûn) a degradaci vod. Do tûchto oblastí pfii-
rozenû spadají i projekty OZE. Program je primárnû zamûfien na podporu rozvojov˘ch zemí, v minul˘ch letech v‰ak
bylo nûkolik projektÛ realizováno i ve stfiední a v˘chodní Evropû, vãetnû âR. Dal‰í a aktuální informace na interne-
tu: www.gefweb.org.
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1.2.3. Financování tfietí stranou (vyuÏití EPC, EC)
VyuÏití OZE lze v nûkter˘ch pfiípadech financovat i prostfiednictvím tzv. energetick˘ch sluÏeb. V zásadû existují

dvû formy této ”nové” sluÏby, která se v âR rozvíjí od roku 1994.
SluÏby naz˘vané EPC (Energy Performance Contracting) zahrnují komplexní sluÏby zejména v oblasti úspor

energie pfii její spotfiebû. Pfii tomto druhu sluÏby je prvotním cílem firmy energetick˘ch sluÏeb realizovat úsporná
opatfiení na stranû spotfieby energie a pokud je to v˘hodné, i opatfiení jako je rekonstrukce zdroje ãi rozvodÛ (zde je
prostor i pro vyuÏití OZE). Klient splácí tyto sluÏby i finanãní prostfiedky, investované do projektu firmou EPC, z do-
saÏen˘ch úspor na platbách za energii. Komplexní sluÏba tohoto typu zahrnuje návrh projektu, jeho realizaci vã. na-
lezení vhodného financování, pravidelnou údrÏbu a mûfiení a vyhodnocování dosaÏen˘ch úspor. (I v âR bylo jiÏ tou-
to formou uskuteãnûno nûkolik desítek projektÛ, z nichÏ lze ãerpat zku‰enosti.).

EC – Energy Contracting má v ãe‰tinû ekvivalenty – napfi. dlouhodob˘ pronájem energetického zdroje, energe-
tické kontrakty, dlouhodobá smlouva o dodávkách energie apod. Firma energetick˘ch sluÏeb v tomto pfiípadû inves-
tuje do obnovy tepelného zdroje, provozuje jej, garantuje dodávky minimálnû sjednaného mnoÏství energie po dobu
stanovenou kontraktem (napfi. 15 let).Tato sluÏba pfiiná‰í zejména garanci ekonomického v˘sledku projektu a mnoh-
dy také jeho financování – buì z vlastních zdrojÛ, nebo ze zdrojÛ získan˘ch jinde – bankovním úvûrem, leasingem ne-
bo kapitálovou investicí. V porovnání s tradiãním fie‰ením realizace projektu poskytuje metoda EPC ãi EC pfiíjemci
zejména následující v˘hody:

– nabídku komplexních, kvalifikovan˘ch sluÏeb;
– minimalizaci rizik pfiíjemce ve v‰ech fázích realizace projektu (eliminace vnitfiních a minimalizace vnûj‰ích ri-

zik);
– úsporu pracovního ãasu zamûstnancÛ pfiíjemce (v˘hodné pfiedev‰ím tam, kde pfiíjemce nemá vlastní kvalifiko-

van˘ personál);
– zaji‰tûní pfiípadné pomoci pfii získání finanãních zdrojÛ nebo financování projektu;
– splácení projektu z dosaÏen˘ch v˘nosÛ projektu;
– záruky dodrÏení projektovan˘ch parametrÛ technick˘ch zafiízení a dosaÏení projektovan˘ch v˘nosÛ.

Ne v‰echny projekty jsou pro tento druh realizace vhodné. V kaÏdém pfiípadû je tfieba poãítat s tím, Ïe pfiíjemce
zaplatí kromû ceny vlastní investice také zaji‰tûní v‰ech sluÏeb a reÏie firmy energetick˘ch sluÏeb – vícenáklady fir-
my energetick˘ch sluÏeb, i kdyÏ z prostfiedkÛ, které mu právû ona pomohla vytvofiit. Realizovat projekt metodou
EPC nebo EC znamená pro firmu energetick˘ch sluÏeb vstoupit do stfiednû aÏ dlouhodobého obchodního vztahu
s pfiíjemcem anebo koneãn˘m uÏivatelem. Proto si firma zji‰Èuje spolehlivost koneãného uÏivatele (pfiíjemce) a jeho
schopnost splácet úvûr a sluÏby po celou dobu financování. Pfiedmûtem zji‰tûní jsou tyto okolnosti:

– vyjasnûnost majetkov˘ch vztahÛ na stranû pfiíjemce;
– finanãní situace pfiíjemce;
– stabilita podnikání pfiíjemce.

1.2.4. Spoleãnû realizované projekty (projekty JI)
V souladu s Kjótsk˘m protokolem k Rámcové úmluvû OSN o zmûnû klimatu schválilo MÎP dne 7.1.2002 ”Pra-

vidla MÎP pro spoleãnû realizované projekty (Joint Implementation – JI) v âR.”
Projektem, vhodn˘m pro financování v rámci JI je investiãní projekt vedoucí k v˘znamnému sníÏení emisí skle-

níkov˘ch plynÛ v âR, realizovan˘ domácím partnerem ve spolupráci se zahraniãním investorem, kdy za skuteãnû
realizované sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ získává zahraniãní investor dohodnuté mnoÏství emisních kreditÛ.
VyuÏívání OZE je první prioritou v projektech JI. Pfii posuzování projektÛ budou hodnocena zejména následující
kritéria:

– celkové a roãní sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ;
– poÏadované mnoÏství emisních kreditÛ;
– nabízená cena za jednotku redukce emisí, pfiiãemÏ cena bude posuzována v kontextu v˘voje ceny tûchto re-

dukcí v mezinárodním kontextu;



Strana 919 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

– podmínka ”dodateãnosti”, tj. takového sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ z dané technologie, ke kterému by bez
realizace projektu nemohlo dojít. Z dal‰ího fiízení budou pfiedem vylouãeny návrhy projektÛ, které budou za-
mûfieny na splnûní podmínek dan˘ch pfiíslu‰n˘mi obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy âR z oblasti Ïivotního
prostfiedí;

– soulad s prioritami Státní politiky Ïivotního prostfiedí a s prioritami Státního programu na podporu úspor ener-
gie a na vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie;

– podmínka ”nejlep‰í dostupné techniky” v souladu s pfiijíman˘mi právními pfiedpisy EU;
– pfiínos pro roz‰ífiení know-how a nov˘ch technologií v âR;
– environmentální aspekty projektu – napfiíklad hospodárné vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ, recyklace odpadÛ, apod.;
– ekonomické aspekty projektu – napfiíklad nákladovû efektivní fie‰ení, soulad s makroekonomickou politikou

na národní i regionální úrovni (rÛst zamûstnanosti, regionální rozvoj apod.).

1.3. ZDROJE PODPORY Z PROST¤EDKÒ EU

1.3.1. Zdroje spravované âR

Fond Phare ESF

Prostfiedky z fondu Phare energetick˘ch úspor (ESF), kter˘ je ustaven MPO a spravován âSOB, jsou poskyto-
vány ve formû mûkké pÛjãky na energeticky úsporné projekty u jiÏ existujících subjektÛ; pÛjãka je splácena zejména
z úspor dosaÏen˘ch z nákladÛ na energii. V rámci modernizací mÛÏe b˘t vyuÏito obnoviteln˘ch ãi druhotn˘ch zdrojÛ
energie.

Úroková sazba na poskytnuté úvûry je plovoucí a je stanovena vÏdy jako polovina sazby Prime Rate âSOB + 3,5 %
max., vût‰inou okolo 1,5 % – marÏe za rizikovost projektu ãi klienta). Úspora nákladÛ na energii musí ãinit nejménû
40 % z celkov˘ch úspor nákladÛ, dosaÏen˘ch realizací projektu.

Velikost projektu je omezena rozsahem 2 – 50 mil. Kã. Klient mÛÏe pÛjãku splácet i z jin˘ch zdrojÛ, jestliÏe doba
návratnosti projektu je del‰í neÏ lhÛta splatnosti pÛjãky. Fond je otevfien v‰em úvûruschopn˘m klientÛm a dozor nad
ním vykonává MPO (do roku 2002 také Evropská komise). Kromû splnûní bûÏn˘ch poÏadavkÛ âSOB musí Ïadatel
o tuto pÛjãku zpracovat „Zprávu o financování projektu“, vycházející z energetického auditu. Smyslem této zprávy je
dokázat, Ïe projekt je technicky, ekonomicky i finanãnû dobr .̆ (âSOB, MPO i klienti musí mít zaruãeno, Ïe projekt je
kvalitní.)

âSOB mÛÏe poÏadovat urãitou finanãní spoluúãast klienta na financování projektu, právû tak je povoleno spo-
lufinancování z jin˘ch zdrojÛ, napfi. grantem od âEA, av‰ak podíl úvûru od âSOB na celkov˘ch investiãních nákla-
dech na projekt musí b˘t min. 60 %.

âSOB nese plné riziko za návratnost ve‰ker˘ch vloÏen˘ch prostfiedkÛ a smluvnû zavazuje klienta k úãelovému
vynakládání finanãních prostfiedkÛ. Zhodnocení projektu pfied a po jeho realizaci je povinné z dÛvodu dodrÏení
smluvních podmínek stanoven˘ch Evropskou komisí pro pouÏití zdrojÛ fondu Phare ESF.

Klientské a úvûrové útvary poboãek âSOB zaji‰Èují ve‰keré obsluÏné ãinnosti ve vztahu k zájemcÛm o úvûry
z fondu Phare ESF v rámci standardních postupÛ banky, vãetnû vedení konkrétních úvûrov˘ch pfiípadÛ. Klienti mají
na poboãkách âSOB k dispozici také Registr energetick˘ch firem, jejichÏ sluÏeb mohou vyuÏít pfii zpracování „Zprá-
vy o financování projektu“. NáleÏitosti zprávy jsou dány metodikou, kterou klient obdrÏí, a její pfiedloÏení a kladné
zhodnocení vybran˘mi formami je podmínkou pro poskytnutí úvûru z ESF.

Fond ãistoty ovzdu‰í

Fond ãistoty ovzdu‰í poskytuje finanãní pomoc pfii realizaci technick˘ch opatfiení, které si kladou za cíl zlep‰it
kvalitu ovzdu‰í tím, Ïe pfiispûjí ke sniÏování emisí ‰kodlivin do ovzdu‰í v pfiíhraniãních oblastech sousedících s Nû-
meckem.

Dotace z tohoto fondu lze poskytovat pouze na investiãní úãely. Nejde o pÛjãku, n˘brÏ o dotaci na splácení úro-
kÛ z pÛjãky od Raiffeisenbank. Prostfiedky tohoto fondu spravuje âeskomoravská záruãní a rozvojová banka
(âMZRB). Celkov˘ objem tûchto prostfiedkÛ ãiní 492.000 euro (15.750.000 Kã) a ãerpat je lze maximálnû po 7 let.
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Grantové pfiíspûvky na sniÏování zneãi‰tûní ovzdu‰í lze poskytnout na:

– pfiestavbu zafiízení na v˘robu tepla (napfi. kotlÛ a ohfiívaãÛ) o v˘konu niÏ‰ím neÏ 50 MW, která jsou rekonstruo-
vána na spalování alternativních zdrojÛ energie;

– montáÏ nov˘ch zafiízení na v˘robu tepla (napfi. kotlÛ a ohfiívaãÛ) s uÏiteãn˘m v˘konem niÏ‰ím neÏ 50 MW s vy-
uÏitím alternativních zdrojÛ energie v souvislosti s náhradou nevyhovujících star˘ch typÛ topeni‰È;

– v˘stavbu nov˘ch zafiízení na v˘robu tepla (napfi. kotlÛ a ohfiívaãÛ) s vyuÏitím sluneãních kolektorÛ v souvislos-
ti s náhradou nevyhovujících star˘ch typÛ topeni‰È.

Pfiedmûtem financování jsou fungující zafiízení na v˘robu tepla, coÏ zahrnuje ve‰keré díly, kter˘ch je zapotfiebí ke
splnûní tohoto úãelu. Îadateli mohou b˘t právnické osoby, obce nebo státní instituce, které mají sídlo v âR, a to pod
podmínkou, Ïe plánovaná investice bude umístûna a cílena do okresÛ pfii hranici s Nûmeckem. Jde o okresy Semily,
Jablonec nad Nisou, Liberec, âeská Lípa, Dûãín, Teplice, Litomûfiice, Ústí nad Labem, Most, Louny, Chomutov, Kar-
lovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov, DomaÏlice, Klatovy a Prachatice.

Z Fondu na sniÏování zneãi‰tûní ovzdu‰í se dotují úroky (3,3 % a.) z bankovní pÛjãky.Tato pomoc se udûluje pou-
ze na období pûti let. JestliÏe na úvûrovém trhu dojde k v˘znamn˘m zmûnám, lze v prÛbûhu doby implementace pro-
gramu pfiesunout dotaci úrokÛ na nové projekty. Do tohoto grantového programu jsou zapojeny v‰echny poboãky
Raiffesisenbank a âMZRB, kde si také lze vyzvednout formuláfi Ïádosti o poskytnutí pÛjãky se zlevnûnou úrokovou
sazbou zároveÀ s dotací na splácení úroku. Dal‰í podrobné informace naleznete na webové stránce âMZRB.

ISPA

Program Evropského spoleãenství ISPA byl zfiízen na základû nafiízení Rady EU ã. 1267/1999 ze dne 21. ãervna
1999, jako program pfiedvstupní pomoci pro kandidátské zemû (dále jen „program ISPA“). Fond ISPA je pfiedvstup-
ním nástrojem pro budoucí vyuÏívání prostfiedkÛ Kohezního fondu EU. V rámci ISPA jsou podporovány projekty
z oblasti environmentální infrastruktury a dopravy. Podporu mohou získat tedy i projekty vyuÏití OZE, pokud splÀu-
jí obecná kriteria poskytování podpory z tohoto programu. Opatfiení, na nûÏ je poÏadována z programu ISPA pod-
pora, musí mít charakter:

– samostatného investiãního projektu, nebo
– finanãnû a technicky samostatné ãásti investiãního projektu, nebo
– skupiny vûcnû souvisejících investiãních projektÛ, nebo
– rámcového investiãního projektu.

Celkové náklady na opatfiení, na nûÏ je poÏadována podpora, nesmí b˘t (s v˘jimkou pfiípravn˘ch studií) niÏ‰í neÏ
5 milionÛ EUR. Podpora v rámci programu ISPA je urãena pfiedev‰ím pro následující právnické subjekty:

– obce;
– sdruÏení obcí;
– subjekty, v nichÏ mají mûsta nebo obce trvale více neÏ 90 % majetkovou úãast;
– organizaãní sloÏky státu;
– státní podniky;
– obchodní spoleãnosti, v nichÏ má stát trvale více neÏ 90 % majetkovou úãast;
– ostatní státní organizace.

Celková v˘‰e podpory poÏadované z prostfiedkÛ programu ISPA formou návratné (teoretická moÏnost – pÛjãky
s niÏ‰ím úrokem anebo s del‰ím splátkov˘m kalendáfiem) ãi nenávratné finanãní v˘pomoci mÛÏe dosáhnout nejv˘‰e
75 % pfiípustn˘ch investiãních nákladÛ (s pfiím˘m vztahem na zlep‰ení Ïivotního prostfiedí). Kromû pfiípadÛ návrat-
né finanãní v˘pomoci je v˘‰e podpory sníÏena o ãástku spolufinancování z jiného zdroje. V˘‰e podpory z programu
ISPA je urãena v˘poãtem zahrnut˘m v ekonomické anal˘ze projektu a zohledÀuje pfiedev‰ím:

– schopnost pfiedkladatele projektu uhradit vlastní podíl financování z v˘nosÛ poplatkÛ stanoven˘ch pro koneã-
né uÏivatele projektu podle principu „zneãi‰Èovatel platí“ pfii zachování ekonomické únosnosti v˘‰e poplatkÛ
pro obyvatelstvo;
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– zaji‰tûní spolufinancování formou nenávratné ãi návratné finanãní podpory od mezinárodních finanãních in-
stitucí a domácích podpÛrn˘ch programÛ a dotaãních titulÛ.

Navrhovaná technická fie‰ení musí kromû hodnot technick˘ch parametrÛ, které jsou uvedeny v pfiíslu‰n˘ch práv-
ních normách âR, splÀovat základní právní poÏadavky EU podle pfiíslu‰n˘ch smûrnic. Prioritní oblasti podpory jsou
stanoveny Národní strategií ISPA (v souãasnosti schválené na období let 2000 aÏ 2002 ). Mezi tûmito prioritními ob-
lastmi jsou i následující:

– podpora energetick˘ch úspor ve vefiejném sektoru;
– podpora vyuÏití alternativních a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie ve vefiejném sektoru;
– podpora vyuÏití odpadního tepla ve vefiejném sektoru.

V oblasti projektÛ pfiedkládan˘ch pro ochranu Ïivotního prostfiedí je správcem programu SFÎP. Jeho samostat-
né oddûlení zahraniãních vztahÛ – vyhla‰uje podmínky a pfiíjem Ïádostí o podporu z programu ISPA, registruje Ïá-
dosti a pfiedbûÏnû je vyhodnocuje podle metodiky uÏívané SFÎP na jím podporované projekty, poskytuje metodic-
kou pomoc a poradenství pro v‰echny zúãastnûné, zejména na místní (municipální) úrovni, udrÏuje databázi v‰ech
projektÛ, zaji‰Èuje publicitu programu ISPA. Více informací, vãetnû „Smûrnice pro pfiedkládání Ïádostí o podporu
z programu evropského spoleãenství ISPA“ a „Provádûcí metodick˘ pokyn Fondu ke Smûrnici ISPA“ naleznete na
adrese: http://www.sfzp.cz/web/sfzp.nsf?Open&smernice. Podrobnûj‰í informace lze nalézt na:
http://www.mmr.cz/cz/eu-funds/ispa, http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ispa_en.htm.

Program SAPARD

SAPARD je speciální pfiedvstupní program pro rozvoj zemûdûlství a venkova. Poskytování finanãních pfiíspûvkÛ
Spoleãenství vypl˘vá z dohody mezi MMR, MZe a MÎP. Název program SAPARD byl vytvofien z poãáteãních pís-
men slov Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, ãesky Speciální pfiedvstupní pro-
gram pro zemûdûlství a rozvoj venkova. Jak bylo navrÏeno Evropskou komisí, program SAPARD bude napomáhat
kandidátsk˘m zemím pfii fie‰ení konkrétních úkolÛ pfii zavádûní legislativy vztahující se ke spoleãné zemûdûlské po-
litice (CAP), strukturálním zmûnám v jednotliv˘ch zemûdûlsk˘ch sektorech a na venkovû.

Kandidátské zemû mohou programu SAPARD vyuÏívat v letech 2000 aÏ 2006, maximálnû v‰ak do konkrét-
ního data vstupu do EU. Priority programu pfiedvstupní pomoci SAPARD v âR byly stanoveny v Programu roz-
voje zemûdûlství a venkova na období 2000 – 2006, projednaném ãeskou 28. ãervence t.r. (usnesení ã. 769/1999),
a jsou k dispozici na internetové stránce MMR. âR má rovnûÏ zaji‰tûny potfiebné finanãní zdroje na spolufinan-
cování programu z národního rozpoãtu. O podporu projektÛ z programu SAPARD mohou Ïádat obce i podnika-
telé. S ohledem na zku‰enosti z Programu obnovy venkova, kter˘ bude dále pokraãovat, i na objem avizovan˘ch
prostfiedkÛ Evropské komise pro program SAPARD (cca 22 mil. EUR roãnû) budou ze strany komunální sféry
vût‰inou pfiijímány jen projekty venkovsk˘ch mikroregionÛ, jeÏ jsou sloÏeny z obcí tvofiících pfiirozen˘ mikrore-
gion. Dále pak projekty obcí t˘kající se konkrétních akcí, jeÏ z tûchto mikroregionálních projektÛ vycházejí. DÛ-
raz bude kladen na vûcnou integraci, coÏ lze vyjádfiit napfi. poÏadavkem na souãasné fie‰ení více priorit Plánu roz-
voje venkova.

Mezi základní kriteria v˘bûru projektÛ patfií ekonomické ukazatele, napfi. vytváfiení nov˘ch pracovních pfiíleÏi-
tostí a sníÏení nezamûstnanosti, zv˘‰ení pfiíjmÛ zemûdûlsk˘ch podnikÛ a rodin pracovníkÛ v zemûdûlství a lesním hos-
podáfiství (právû ty lze vyhodnocovat v rámci vût‰ího celku, neÏ je malá venkovská obec). Podpora projektÛ, které si
vytknou tyto cíle, by mûla napomoci fie‰it klíãov˘ problém utváfiení státního rozpoãtu – sníÏení mandatorních v˘dajÛ,
které stát musí zejména na vyplácení podpor v nezamûstnanosti kaÏdoroãnû vynakládat.

Prioritu mají m.j. i projekty vedoucí k vy‰‰ímu vyuÏívání alternativních a obnoviteln˘ch místních zdrojÛ energie,
vãetnû vyuÏití biomasy (vyuÏívání obnoviteln˘ch místních zdrojÛ energie – konkrétnûji v˘stavba nebo obnova zafií-
zení k vyuÏití OZE – kotelen spalujících biomasu, strojního vybavení, vûtrn˘ch elektráren, sluneãních kolektorÛ, za-
fiízení pro tfiídûní odpadu a pro v˘robu a distribuci bioplynu) – Priorita ã. 2, Opatfiení 2.1b, Opatfiení 2.2. Kromû toho
lze ãerpat prostfiedky na modernizaci objektÛ, vãetnû bytÛ a na rozvoj a obnovu venkovské infrastruktury. (Pfiehled
schválen˘ch projektÛ na uveden˘ch internetov˘ch stránkách poskytuje pfiedstavu o moÏn˘ch investiãních akcích,
podporovan˘ch programem SAPARD.)
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Soubûh s ostatními programy podpory EU je vylouãen. Není v‰ak vylouãen soubûh s podporou programÛ, finan-
covan˘ch z prostfiedkÛ státního rozpoãtu âR (Státní program …) nebo SFÎP. BliÏ‰í informace:
http://www.mmr.cz/cz/eu-funds/sapard/, http://www.mze.cz/sapard/default.htm.

Strukturální fondy – pfiedbûÏná informace

BliÏ‰í informace: V˘klad k tûmto fondÛm lze nalézt zejména na internetov˘ch stránkách MMR, které je povûfie-
no koordinaãní úlohou v této oblasti. Struãn˘ v˘tah lze nalézt i na: www.mpo.cz

Sektorov˘ operaãní program (dále SOP) PrÛmysl (v pfiípravû)

SOP PrÛmysl konkretizuje strategii podpory Národního rozvojového plánu pro první prioritní osu „Rozvoj kon-
kurenceschopnosti prÛmyslu a podnikatelsk˘ch sluÏeb“ a pfiedstavuje plán vyuÏití finanãních prostfiedkÛ z ERDF
v období 2004 – 2006. Z geografického hlediska je SOP PrÛmysl platn˘ pro celé území âR vyjma hlavního mûsta Pra-
hy.Vzhledem k tomu, Ïe referenãní datum pfiistoupení âR k EU je stanoveno na 1. 1. 2004, tj. v polovinû bûÏného pro-
gramovacího období, vypracovan˘ SOP PrÛmysl zahrnuje tzv. zkrácené programovací období. Ve‰keré dokumenty
pfiedkládané âR jsou z tohoto dÛvodu zpracovány na období 2004 – 2006.

Dle souãasného návrhu SOP bude podpora zv˘‰ení úãinnosti získávání, pfiemûn a uÏití energie poskytnuta prÛ-
myslov˘m a podnikatelsk˘m subjektÛm v rámci Priority ã. 3, Opatfiení ã. 3.2 a 3.3. Podpora vyuÏití obnoviteln˘ch
zdrojÛ je zahrnuta zejména pod Opatfiení ã. 3.2. Pfiedpokládaná v˘‰e podpory na projekt je min. 35 % (nevratná do-
tace). ZpÛsob pfiedkládání projektÛ, jejich v˘bûr a zpÛsob financování podléhá kritériím, platn˘m pro opatfiení fi-
nancovaná z Evropského fondu rozvoje regionÛ a pro Ïadatele budou v roce 2003 k dispozici na internetov˘ch strán-
kách MPO, kde je v souãasné dobû zvefiejnûna poslední verze tohoto programu pfied projednáním vládou âR.
Program nebyl doposud schválen vládou âR a není ani k dispozici na stránkách internetu.

Sektorov˘ operaãní program Îivotní prostfiedí (v pfiípravû)

Podporu pro vyuÏívání OZE a pro úspory energie bude moci získat terciární sektor (obce, bytové podniky, druÏ-
stva, drobní podnikatelé, ‰koly, zdravotnická zafiízení) v rámci Priority 3 Ochrana ovzdu‰í a klimatu, Opatfiení 3.3. Ko-
neãná verze bude dostupná na www.env.cz.

1.3.2. Zdroje podpory spravované Evropskou komisí

SAVE

Program SAVE je jedin˘m programem EU zamûfien˘m v˘hradnû na podporu zvy‰ování energetické úãinnosti
a úsporného chování v sektorech prÛmysl, obchod, tercier (domácnosti), doprava.

V roce 2000 se program SAVE stal souãástí Rámcového energetického programu „Energy Framework Pro-
gramme“, kter˘ definuje základní strategii Spoleãenství na období let 1998 – 2002. V dubnu 2002 byl Evropskou ko-
misí schválen návrh nového rámcového programu, do kterého bude program SAVE v dal‰ím období integrován.Ten-
to program se v návrhu jmenuje „Inteligentní energie pro Evropu“, a v souãasné dobû je projednáván na pÛdû
Evropského parlamentu a Rady evropsk˘ch spoleãenství.

Programu se od roku 1997 aktivnû úãastní i âR. V˘bûr projektÛ probíhá jedenkrát ãi dvakrát roãnû ve vefiejné
soutûÏi, hodnotící komise je sestavována Evropskou komisí. Projekty jsou pfiedkládány pro fie‰ení prioritních oblastí
definovan˘ch Evropskou komisí na základû rámcového programu. V˘‰e podpory ãiní 50 aÏ 100 % v závislosti na ty-
pu akce, nezahrnuje investiãní podporu technologiím.

Program SAVE podporuje následující oblasti:

– studie a opatfiení pro implementaci schémat Evropského spoleãenství, jako jsou dobrovolné dohody, legislati-
va zamûfiená na zvy‰ování energetické úãinnosti, studie napomáhající zavést hledisko energetické úãinnosti ja-
ko kriterium pro dal‰í programy Evropského spoleãenství,
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– sektorové pilotní projekty zamûfiené na podporu investic do energetické úãinnosti. Projekty jsou realizovány
vefiejn˘mi i soukrom˘mi organizacemi, pfiiãemÏ dÛleÏit˘m aspektem je ‰iroká spolupráce rÛzn˘ch zájmov˘ch
skupin,

– opatfiení na podporu v˘mûny informací a zku‰eností s cílem zlep‰it spolupráci na mezinárodní, regionální i lo-
kální úrovni,

– monitorování v˘sledkÛ zvy‰ování energetické úãinnosti v kaÏdém z ãlensk˘ch státÛ,
– specifická opatfiení na podporu energetického fiízení mûstsk˘ch a regionálních celkÛ tak, aby se dosahovalo

vût‰í spolupráce mezi ãlensk˘mi státy i regiony v oblasti zvy‰ování energetické úãinnosti.

Hlavním pfiedmûtem podpor programu SAVE jsou:

– budovy,
– doprava,
– prÛmysl,
– KVET,
– Demand Side Management (fiízení strany poptávky),
– energeticky úsporná zafiízení,
– regionální a místní agentury energetického fiízení,
– vzdûlávání, ‰kolení a informace,
– monitorování energetické úãinnosti.

BliÏ‰í údaje o programu SAVE, jeho v˘sledcích, hodnocení, financovan˘ch projektÛ a dal‰í, je moÏné získat na
webov˘ch stránkách http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_save_en.html nebo staÏením anglické verze broÏury
SAVE 2000 For an Energy-Efficient Millennium (download pdf), která struãnû popisuje pozadí, cíle a pilotní projek-
ty programu SAVE.

ALTENER

Program ALTENER je jedin˘m programem EU, kter˘ je v˘luãnû zamûfien na podporu OZE. Má podpofiit jejich
vyuÏívání privátním i vefiejn˘m sektorem. Program je rovnûÏ souãástí Rámcového energetického programu „Energy
Framework Programme“, kter˘ definuje základní strategii Spoleãenství na období let 1998 – 2002 a pro dal‰í období
bude integrován do nového programu „Inteligentní energie pro Evropu, 2003 – 2006“. Programu ALTENER se za-
tím âR nemÛÏe úãastnit. Doporuãujeme v‰ak sledovat pfiíslu‰né webové stránky a dal‰í odpovídající zdroje v âR, zda
nedo‰lo ke zmûnû.

Hlavní cíle programu ALTENER jsou:

– implementace opatfiení Spoleãenství, která jsou zamûfiena na vyuÏití potenciálu OZE,
– podpora harmonizace zafiízení a v˘robkÛ na trhu s OZE,
– podpora rozvoje infrastruktury, která zv˘‰í zájem investorÛ o OZE, podpofií zavádûní technologií, které je vy-

uÏívají a zlep‰í konkurenceschopnost,
– lep‰í ‰ífiení informací a spolupráce na mezinárodní úrovni, v rámci Spoleãenství, na národní, regionální i míst-

ní úrovni, ãímÏ se zv˘‰í zájem investorÛ i prÛnik OZE na trh,
– zv˘‰ení provozní kapacity v˘roby energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ,
– pfiijetí strategie Spoleãenství pro OZE.

Podrobnûj‰í informace lze nalézt na http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_altener_en.html.

Inteligentní energie pro Evropu

V souãasné dobû je navrÏen nov˘ akãní program pro energii s názvem „Inteligentní energie pro Evropu, 2003 –
2006“. Program naváÏe na stávající Rámcov˘ energetick˘ program, kter˘ byl platn˘ do 31.12.2002. Rozpoãet progra-
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mu „Inteligentní energie pro Evropu“ je 215 milionÛ na období let 2003 – 2006 a je nástrojem k realizaci strategie de-
finované v tzv. „Zelené knize – bezpeãnost dodávek energie“, opírající se o OZE a úspory energie. Zejména budou
podpofieny specifické akce s vysokou pfiidanou hodnotou, které by umoÏnily kontrolovat závislost na dovozech ener-
gie a splnit závazky EU v ochranû klimatu (ve sníÏení produkce CO2).

Program klade dÛraz na vût‰í integraci ãinností a sjednocení pfiístupÛ pfii fie‰ení problematiky, na kterou je za-
mûfien. Zv˘‰ena je podpora vyuÏívání OZE (prostfiednictvím programu ALTENER) a úsporám energie (program
SAVE) souãasnû s pfiesmûrováním mezinárodní podpory k tûmto dvûma tématÛm (v programu COOPENER).Akã-
ní program navrhuje podpofiit opatfiení i v novû vymezené oblasti – ve spotfiebû energie v dopravû (prostfiednictvím
programu STEER) a to v souladu s novou spoleãnou dopravní politikou.

Podpora by mûla dosahovat obvykle 50 % celkov˘ch nákladÛ projektu, nûkteré studie ãi projekty iniciované sa-
motnou Komisí mohou b˘t podpofieny i v plné v˘‰i.

Podrobnûj‰í informace lze nalézt na: http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html.

·est˘ rámcov˘ program

·est˘ rámcov˘ program je hlavním nástrojem pro podporu v˘zkumu v Evropû. Je otevfien˘ v‰em osobám, práv-
nick˘m i vefiejn˘m, a ucházet o podporu se mohou i subjekty z âR. Pro období 2003 – 2006 je jeho rozpoãet 17, 5 mld.
Euro. Program je zamûfien mimo jiné i na oblast trvale udrÏitelného rozvoje.V zájmu uplatÀování této filosofie v Ev-
ropû podporuje posilování vûdeck˘ch a technologick˘ch kapacit, tj. integraci environmentálních, ekonomick˘ch a so-
ciálních aspektÛ v˘voje spoleãnosti se vztahem k udrÏitelnému uÏití energie a k udrÏitelné dopravû.
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P¤ÍLOHA  H

Imisní studie

DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í

1. ÚVOD

Imisní studie zpracovává a hodnotí data imisních koncentrací pro následující látky:

• Oxid sifiiãit˘ (SO2)
• Oxidy dusíku (NOx, NO2, NO)
• Suspendované ãástice, frakce PM10
• Ozon (O3)
• Oxid uhelnat˘ (CO)
• Tûkavé organické látky (VOC), benzen (BZN)
• Amoniak (NH3)
• Perzistentní organické polutanty (POPs), benzo(a)pyren (BaP)

Hlavním zdrojem dat je databáze ISKO âHMÚ Praha z let 1992 – 2001 doplnûná o data pravidelného monito-
ringu KHS Hradec Králové v mûstû Hradci Králové a jeho okolí, v Chlumci nad Cidlinou a okrese Trutnov, získaná
z mûfiícího vozu Horiba (116 – SZÚ).

Data jsou dále konfrontována s v˘sledky modelov˘ch v˘poãtÛ a porovnána se star˘mi imisními limity podle
Opatfiení FVÎP k zákonu ã. 309/91 Sb. o ochranû ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, v úplném znûní zákona ã. 211/94
Sb. také s nov˘mi imisními limity dle Nafiízení vlády, kter˘m se stanoví imisní limity a zpÛsob sledování, posuzování,
hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í dle odst. 1 zákona ã. 86/2002 Sb.

Pro automatické monitorovací stanice je vypoãten roãní index kvality ovzdu‰í.

Poznámka: Data byla hodnocena ze v‰ech dostupn˘ch zdrojÛ a pfiedev‰ím databáze ISKO, je v‰ak uÏ známo, Ïe
pod patronací âHMÚ (MÎP) probíhá pfiíprava na rozsáhlou inovaci mûfiící sítû s tím, Ïe bude celá fiada stanic bûhem
roku (nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v celé âR) 2003 utlumena nebo budou vznikat i mûfiící stanice nové s no-
v˘m odpovídajícím vybavením a potfiebn˘m zamûfiením.

V dal‰ím textu, tabulkách a grafech je stanice ISKO ã. 395 uvádûna jako „nám. Osvobození“ nebo „nám. Osvobo-
ditelÛ“.V roãenkách âHMÚ je uvádûn první název, oficiální název z mapov˘ch podkladÛ mûsta je nám. OsvoboditelÛ.
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2. Mù¤ÍCÍ STANICE NA ÚZEMÍ KRAJE – POâTY A CHARAKTERISTIKA

2.1. AUTORIZOVANÁ DATA – DATABÁZE ISKO

Tabulka ã. 1: Struãná charakteristika imisních mûfiicích stanic na území Královéhradeckého kraje evidovan˘ch v da-
tabázi IIS-ISKO (1992 – 2001)
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V tabulce ã. 2 je uvedena klasifikace stanic mûfiících na území Královéhradeckého kraje v roce 2001.

Tato klasifikace stanic pro v˘mûnu informací (EoI) byla poprvé uvedena v Rozhodnutí Rady 97/101/EC a je zá-
vazná pro ãlenské i pfiidruÏené zemû EU.

Úplná klasifikace EoI, která se skládá ze 3 základních písmen oddûlen˘ch lomítkem, je uvedena pouze u tûch sta-
nic, kde byla oficiálnû potvrzena v dané konkrétní lokalitû odborn˘m t˘mem pracovníkÛ. V nûkter˘ch pfiípadech je
uvedena neúplná klasifikace (1–2 písmena), která byla pfieváÏnû odvozena z úãelu zavedení pfiíslu‰né stanice.

Tfiídy lokalit sítû pro v˘mûnu informací
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Tabulka ã. 2 Charakteristika stanic mûfiících na území Královéhradeckého kraje evidovan˘ch v databázi IIS-ISKO
(2001)
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2.2. OSTATNÍ DOSTUPNÁ DATA

1. mûfiení na stacionárních stanicích KHS Hradec Králové z let 1981 – 2002
stanice ã. 395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ

396 Hradec Králové – Sukovy sady
397 Hradec Králové – Pospí‰ilova tfi.

2. mûfiení vozem Horiba v období 1994 – 2002
mûfiící místa: Chlumec nad Cidlinou

Babí u Trutnova
Havlovice u Úpice
„MimoúrovÀová kfiiÏovatka“ u Fakultní nemocnice Hradec Králové
âernilov u Hradce Králové
Plaãice u Hradce Králové
Ploti‰tû u Hradce Králové
TESLA v Hradci Králové
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Na Kalince v Hradci Králové
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3. P¤EHLED MODELOV¯CH V¯POâTÒ PRO ÚZEMÍ KRAJE

Pro území Královéhradeckého kraje byly vypracovány následující studie:

1.) Rozptylová studie mûsta Hradec Králové, ATEM 1996 (k dispozici)

2.) Rozptylová studie – V˘chodoãeské uhelné doly Trutnov, halda dolu Baltazar, Radvanice

3.) Rozptylová studie ·koda auto Kvasiny

4.) Rozptylová studie Cihelna v Kostelci nad Orlicí

5.) Rozptylová studie Mogul Federal Kostelec nad Orlicí
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4. IMISNÍ KONCENTRACE OXIDU SI¤IâITÉHO

4.1. DATABÁZE ISKO

4.1.1. STANICE MONITORINGU OXIDU SI¤IâITÉHO

Na území Královéhradeckého kraje bylo za období 1992 – 2001 v provozu celkem 54 stanic monitorujících kon-
centrace SO2. Provoz tûchto stanic je znázornûn v tabulce ã. 3, kde jsou oznaãeny ãinné stanice v jednotliv˘ch letech.
Nejvy‰‰í poãet stanic byl v provozu v roce 1994 (43 stanic) naopak nejniÏ‰í v roce 2001 (pouze 20 stanic). SniÏování
poãtu ãinn˘ch stanic monitorujících SO2 souvisí s poklesem zájmu o tuto ‰kodlivinu v souvislosti s klesajícím trendem
imisních koncentrací SO2.V hodnoceném období docházelo i k náhradû nûkter˘ch manuálních stanic automatick˘mi
(aÏ na celkov˘ poãet 3 AMS v roce 2001).

Tabulka ã. 1: Imisní monitoring oxidu sifiiãitého v Královéhradeckém kraji (1992 – 2001)
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HK – Hradec Králové
JI – Jiãín
NA – Náchod
RK – Rychnov nad KnûÏnou
TR – Trutnov
M – manuální stanice
AMS – automatická stanice

Za sledované období probíhá mûfiení SO2 nepfietrÏitû na stanicích 395 (Hradec Králové – Nám. OsvoboditelÛ),
396 (Hradec – Králové – Sukovy sady), 397 (Hradec Králové – Pospí‰ilova), 412 (Polánky), 643 (Hradec Králové –
Observatofi), 873 (MÏany/Hnûvãeves), 695 (Holovousy), 539 (Velichovky), 668 (Hony), 349 (Lanovka), 362 (Úpice).
Stanice ã. 396 je automatická, ostatní jsou manuální.
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4.1.2. TREND V âASOVÉ ¤ADù ROâNÍCH PRÒMùRN¯CH KONCENTRACÍ SO2 V LETECH 1992 – 2001

Hodnocení prÛbûhu ãasové fiady mezi jednotliv˘mi roky provádíme proto, abychom mohli nalézt dlouhodobé
trendy v hodnotách imisních koncentrací na jednotliv˘ch stanicích.

V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuta data z databáze ISKO za cel˘ kraj a pro pfiehlednost také v ãle-
nûní podle jednotliv˘ch okresÛ Královéhradeckého kraje. Grafy byly tvofieny pro stanice, ze kter˘ch jsou k dispozici
dlouhodobûj‰í data. Dal‰ím kriteriem pro v˘bûr stanice pouÏité k grafu byl typ stanice – z dÛvodu moÏnosti porov-
nání stanic mûstsk˘ch prÛmyslov˘ch a pozaìov˘ch.

Z následujícího grafu je patrn˘ klesající trend prÛmûrn˘ch roãních koncentrací SO2 pfiibliÏnû od roku 1996, v˘-
jimkou jsou stanice 396 (Hradec Králové – Sukovy sady) a 1302 (Trutnov – Pofiíãí). V prvním pfiípadû jde o dopravní
stanici, ve druhém o stanici prÛmyslovou. Pro tento graf byly vybrány tyto stanice:

396 Hradec Králové – Sukovy sady dopravní, mûstská
1302 Trutnov – Pofiíãí prÛmyslová, pfiedmûstská
395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ pozaìová, mûstská
539 Velichovky pozaìová, venkovská
643 Hradec Králové – Observatofi pozaìová, pfiedmûstská

Graf ã. 1: PrÛmûrné roãní koncentrace SO2
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Okres Hradec Králové

Tabulka ã. 2: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 [mg/m3] v okrese Hradec Králové v letech 1999 – 2001

Zde uvedené stanice jsou ve vût‰inû pfiípadÛ klasifikovány jako pozaìové s v˘jimkou stanic Hradec Králové – Su-
kovy sady a Hradec Králové – Pospí‰ilova, které jsou dopravní mûstské stanice a Nov˘ BydÏov, kde se jedná o prÛ-
myslovou pfiedmûstskou lokalitu. Tato odli‰nost typu stanic je v tabulce zv˘raznûná kurzívou. U stanic Hvozdnice,
Nov˘ BydÏov (588), Libãany, Zábûdov, Chmelovice a Pfiedmûfiice nad Labem nebyl urãen jejich typ.

Uvedené prÛmûrné roãní imisní koncentrace oxidu sifiiãitého se na stanicích v okrese Hradec Králové pohybo-
valy v rozmezí 2,6 – 30 mg.m–3. NejniÏ‰í hodnota byla zji‰tûna na mûstské pozaìové stanici Hradec Králové – nám.
OsvoboditelÛ (2,6 mg.m–3) v roce 2001, na této stanici v‰ak byly podobnû nízké roãní prÛmûry i v letech 1998, 1999
a 2000. Naopak nejvy‰‰í hodnota byla zji‰tûna na stanici Libãany v roce 1993 (30 mg.m–3). Celkovû nejvy‰‰í hodnoty
(12 – 29 mg.m–3) byly na stanici Hradec Králové – Sukovy sady (dopravní mûstská stanice).

Z následujícího grafu je zfiejm˘ klesající trend prÛmûrn˘ch roãních koncentrací na v‰ech stanicích v okrese Hra-
dec Králové.

Graf ã. 2: PrÛmûrné roãní koncentrace SO2 na vybran˘ch stanicích v okrese Hradec Králové
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Okres Jiãín

Tabulka ã. 3: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 [mg/m3] v okrese Jiãín v letech 1999 – 2001

Stanice uvedené v této tabulce jsou hodnoceny jako pozaìové. U stanic Milíãeves a Úlibice nebyl urãen jejich typ.

Koncentrace se zde pohybují v rozmezí 3 – 26 mg.m–3. NejniÏ‰í hodnota byla namûfiena na stanici Îlunice (3 mg.m–3)
v roce 2000, nejvy‰‰í na stanici Úlibice (26 mg.m–3) v roce 1992. Celkovû nejvy‰‰í koncentrace byly na stanici Holo-
vousy (4 – 24 mg.m–3).

Z následujícího grafu je na stanici Holovousy od roku 1996 patrn˘ pokles do roku 2000. V roce 2001 koncentra-
ce SO2 na stanicích Holovousy a Îlunice opût mírnû vzrostly.

Graf ã. 3: PrÛmûrné roãní koncentrace SO2 na vybran˘ch stanicích v okrese Jiãín
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Okres Náchod

Tabulka ã. 4: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 [mg/m3] v okrese Náchod v letech 1999 – 2001

Stanice Velichovky, Hony a Slavn˘ jsou urãeny jako pozaìové venkovské. Stanice Náchod – Nad nemocnicí, Ná-
chod – Plhov a Náchod – Klínek jsou urãeny pouze jako mûstské (jsou znaãeny kurzívou) a ostatní stanice nebyly ur-
ãeny vÛbec.

PrÛmûrné roãní koncentrace SO2 se v okrese Náchod pohybovaly v rozmezí 3 – 33 mg.m–3. Nejvy‰‰í koncentrace
(33 mg.m–3) byla namûfiena v roce 1992 na stanici Náchod – Klínek, nejniÏ‰‰í (3 mg.m–3) na stanicích Velichovky, Hony
a Slavn˘ v roce 2000.

Následující graf potvrzuje klesající trend koncentrací SO2 zejména po roce 1996.V roce 2001 mÛÏeme pozorovat
nepatrn˘ vzestup koncentrací SO2 na stanicích Hony a Slavn .̆

Graf ã. 4: PrÛmûrné roãní koncentrace SO2 na vybran˘ch stanicích v okrese Náchod
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Okres Rychnov nad KnûÏnou

Tabulka ã. 5: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 [mg/m3] v okrese Rychnov nad KnûÏnou v letech 1999 – 2001

Stanice ·erlich (1111) a Rychnov nad KnûÏnou jsou urãeny jako pozaìové a v tabulce jsou oznaãeny kurzívou,
u ostatních nebyl jejich typ urãen .̆

V okrese Rychnov nad KnûÏnou se prÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 pohybovaly v rozmezí 3 – 31 mg.m–3.
NejniÏ‰í hodnota (3 mg.m–3) je ze stanice ·erlich z roku 1999 a nejvy‰‰í (31 mg.m–3) ze stanice Albrechtice nad Orlicí
z roku 1992.

Také následující graf ukazuje klesající trend imisních kncentrací SO2 pfiibliÏnû od roku 1996. Zajímavé je srovná-
ní kfiivek ze stanice ·erlich (modrá a ãervená kfiivka), kde jsou ve stejn˘ch letech mûfiení vy‰‰í koncentrace ze stani-
ce automatické, neÏ ze stanice manuální.

Graf ã. 5: PrÛmûrné roãní koncentrace SO2 na vybran˘ch stanicích v okrese Rychnov nad KnûÏnou
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Okres Trutnov

Tabulka ã. 6: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SO2 [mg/m3] v okrese Trutnov v letech 1999 – 2001

Stanice Lanovka, Úpice, Krkono‰e R˘chory, Trutnov – Louka a Vlãice jsou stanice pozaìové, stanice Trutnov –
Pofiíãí je stanice prÛmyslová (je oznaãena kurzívou). Stanice Trutnov OHS je urãena pouze jako mûstská, ostatní sta-
nice nejsou urãeny vÛbec.

V okrese Trutnov se prÛmûrné roãní imisní koncentrace oxidu sifiiãitého pohybovaly v rozmezí 6 – 63 mg.m–3. Nej-
vy‰‰í hodnota (63 mg.m–3) byla dosaÏena na stanici Lanovka v roce 1992. Celkovû nejvy‰‰í hodnoty byly na stanici
Úpice.

Z následujícího grafu lze vyãíst také pokles roãních imisních koncentrací oxidu sifiiãitého pfiibliÏnû od roku 1996
na v‰ech vybran˘ch stanicích v okrese Trutnov.

Graf ã. 6: PrÛmûrné roãní koncentrace SO2 na vybran˘ch stanicích v okrese Trutnov
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4.1.3. TREND V âASOVÉ ¤ADù PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ OXIDU SI¤IâITÉHO
V LETNÍCH A ZIMNÍCH MùSÍCÍCH

V následujících tabulkách a grafech jsou zachyceny prÛmûrné imisní koncentrace oxidu sifiiãitého v zimním a let-
ním období. Za letní období jsou povaÏovány mûsíce duben aÏ záfií v daném roce, za zimní období jsou povaÏovány
mûsíce fiíjen aÏ bfiezen (napfi. fiíjen 1992 aÏ bfiezen 1993).

Ve statistické roãence âHMÚ za rok 2001 (Zneãi‰tûní ovzdu‰í a atmosférická depozice v datech, âeská republi-
ka, 2001) jiÏ nejsou k dispozici prÛmûrné mûsíãní hodnoty SO2, ze kter˘ch byly spoãítány zimní a letní koncentrace
pro pfiedcházející roky, proto jsou v následujících tabulkách uvedena data pouze do roku 2000.

Tabulka ã. 7: PrÛmûrné letní imisní koncentrace SO2 [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000
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HK – Hradec Králové
JI – Jiãín
NA – Náchod
RK – Rychnov nad KnûÏnou
TR – Trutnov

Tabulka ã. 8: PrÛmûrné zimní imisní koncentrace SO2 [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000
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HK – Hradec Králové
JI – Jiãín
NA – Náchod
RK – Rychnov nad KnûÏnou
TR – Trutnov
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Graf ã. 7: PrÛmûrné letní koncentrace SO2

Graf ã. 8: PrÛmûrné zimní koncentrace SO2

Z porovnání prÛmûrn˘ch hodnot imisních koncentrací oxidu sifiiãitého, které jsou uvedeny v pfiede‰l˘ch tabul-
kách a znázornûny v grafech, vypl˘vá, Ïe hodnoty v zimním období jsou vy‰‰í neÏ v letním období. PrÛmûrné letní
koncentrace se pohybují v rozmezí od 2 – 59 mg/m3, zimní se pohybují v rozmezí od 3 – 74 mg/m3.
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4.1.4. TREND V ROâNÍM CHODU PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ SO2 V ODBODÍ 1992 AÎ
2000

Pro anal˘zu roãního chodu byly vybrány následující stanice jako zástupci rÛzn˘ch typÛ monitorovacích míst:

396 Hradec Králové – Sukovy sady dopravní, mûstská
1302 Trutnov – Pofiíãí prÛmyslová, pfiedmûstská
395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ pozaìová, mûstská
539 Velichovky pozaìová, venkovská
643 Hradec Králové – Observatofi pozaìová, pfiedmûstská

Následující graf umoÏÀuje porovnání prÛbûhu roãních chodÛ imisních koncentrací oxidu sifiiãitého v dlouhodo-
bém prÛmûru za období 1992 – 2000 pro vybrané stanice. Z obrázku jsou patrné rozdíly v úrovních imisních kon-
centrací v zimních a letních mûsících ve sledovaném dlouhodobém prÛmûru. Stejn˘ prÛbûh s minimy v letních a ma-
ximy v zimních mûsících si zachovávají jak mûstské dopravní, prÛmyslové i pozaìové lokality. Rozdíl mezi
zmiÀovan˘mi typy lokalit je v hodnotách prÛmûrn˘ch koncentrací. Zajímavé je, Ïe pozaìová mûstská stanice Hradec
Králové – nám. OsvoboditelÛ má niÏ‰í prÛmûrné koncentrace neÏ pozaìová venkovská stanice Velichovky.

Graf ã. 9: Roãní chody imisních koncentrací SO2
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Statistická anal˘za trendu v ãasov˘ch fiadách imisních koncentrací SO2

Pro nûkteré stanice byly do grafÛ vyneseny ãasové fiady, doplnûné klouzav˘m prÛmûrem a regresní pfiímkou, kte-
ré urãují trendy ve v˘voji zobrazen˘ch hodnot.

Graf ã. 10: Zobrazení ãasové fiady prÛmûrn˘ch mûsíãních imisních koncentrací SO2 na vybran˘ch stanicích

Lineární regresní pfiímka proloÏená ãasov˘mi fiadami prÛmûrn˘ch mûsíãních imisních koncentrací SO2 ukazuje
pro v‰echny vybrané stanice jednoznaãnû klesající dlouhodob˘ trend v hodnotách imisních koncentrací SO2.A to ne-
závisle na typu stanice.

Klesající trend imisních koncentrací SO2 za sledované období je celorepublikov˘ a souvisí se sníÏením poãtu
emisních zdrojÛ SO2 a zavedením opatfiení ke sníÏení emisí.
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4.2. OSTATNÍ DOSTUPNÁ DATA

Mimo data imisního monitoringu, která jsou zafiazována pravidelnû do databáze ISKO, a která byla pouÏita za
období 1992 – 2001 jsou v Královéhradeckém kraji je‰tû dal‰í zdroje a tím jsou data z KHS Hradec Králové za obdo-
bí 1981 – 2002 pro stanice 395 Hradec Králové nám. OsovboditelÛ, 396 Hradec Králové Sukovy sady a 397 Hradec
Králové Pospí‰ilova tfi., a dále data z mûfiícího vozu Horiba KHS Hradec Králové.

4.2.1. DATA ZE STANIC 395, 396 A 397 V OBDOBÍ 1981 – 2002

V následujících tabulkách jsou uvedeny prÛmûrné mûsíãní, roãní a zimní koncentrace oxidu sifiiãitého na stani-
cích 395, 396 a 397 z roku 2002.

Tabulka ã. 9: Mûsíãní a roãní koncentrace SO2 v roce 2002

Tabulka ã. 10: Koncentrace SO2 v zimním období v roce 2002

Následující grafy doplnûné regresní pfiímkou jednoznaãnû znázorÀují klesající trend imisních koncentrací SO2 fiá-
dovû od stovek mg/m3 z 80. let k desítkám aÏ jednotkám mg/m3 v roce 2002 a to na v‰ech tfiech stanicích.
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Graf ã. 11: Koncentrace SO2 na stanici 395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ

Graf ã. 12: Koncentrace SO2 na stanici 396 Hradec Králové – Sukovy sady

Graf ã. 13: Koncentrace SO2 na stanici 397 Hradec Králové – Pospí‰ilova tfi.
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4.2.2. DATA Z Mù¤ENÍ MOBILNÍ STANICÍ HORIBA

Mûfiení mobilní stanicí Horiba KHS Hradec Králové probíhalo v letech 1994 – 2002 a to na rÛzn˘ch místech
a v rÛzn˘ch obdobích. Hlavním dÛvodem mûfiení bylo zji‰tûní vlivu dopravy na kvalitu ovzdu‰í.

Mûfiilo se na tûchto místech:

Chlumec nad Cidlinou
Babí u Trutnova
Havlovice u Úpice
„MimoúrovÀová kfiiÏovatka“ u Fakultní nemocnice HK
âernilov u Hradce Králové
Plaãice u Hradce Králové
Ploti‰tû u Hradce Králové
TESLA v Hradci Králové
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Na Kalince v Hradci Králové.

Z dat získan˘ch z mûfiícího vozu plyne, Ïe prÛmûrné roãní koncentrace mûfiené vozem HORIBA na vybran˘ch
stanovi‰tích jsou mnohem vy‰‰í neÏ hodnoty ze stacionárních stanic, coÏ je zfiejmû zpÛsobeno volbou umístûní sledo-
van˘ch lokalit.

Dále je uveden graf, kter˘ znázorÀuje rozdíl mezi koncentracemi oxidu sifiiãitého na stacionární stanici 396 Hra-
dec Králové Sukovy sady (která v Hradci Králové vychází jako nejzatíÏenûj‰í lokalita ze stacionárních stanic ve mûs-
tû) a lokalitou Kalinka, na které mûfiil vÛz Horiba.

Graf ã. 14: Srovnání koncentrací SO2 na stanicích Kalinka a Sukovy sady
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4.3. MODELOVÁ DATA – ROZPTYLOVÁ STUDIE MùSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Na území mûsta Hradec Králové je moÏné oãekávat pfii nepfiízniv˘ch rozptylov˘ch podmínkách v˘skyt krátko-
dob˘ch maximálních koncentrací SO2 v jednotliv˘ch referenãních bodech v rozmezí 78 – 796 mmg.m–3. Z v˘kresu ã. 6
(Pfiíloha 3) je patrné, Ïe nejvy‰‰í hodnoty IHk SO2 250 – 500 a více mg.m–3 (imis. limit 500 mg.m–3) lze oãekávat v ob-
lastech Ploti‰tû – Plácky (6) (negativní vliv skupiny zdrojÛ âKD Hradec Králové), Nov˘ Hradec Králové – Roudniã-
ka (13) a Plaãice – Bfiezhrad (14). Na rozhraní oblastí Vûko‰e – Pouchov (7) a Rusek – Piletice – Slatina (15), v blíz-
kém okolí v˘znamného zdroje Vojenská správa budov je moÏné v prÛbûhu roku rovnûÏ oãekávat zv˘‰ené
koncentrace IHk SO2 250 – 500 mg.m–3. NejniÏ‰í hodnoty IHk SO2 se vyskytují ve v˘chodní ãásti mûsta 5 – 100 mg.m–3.
Ve zb˘vajícím území pfievaÏují hodnoty v rozmezí 100 – 250 mmg.m–3 (Pfiíloha 3 – V˘kr ã.6).

Nejnázornûji je celková imisní situace IHr SO2 zobrazena na v˘kr. ã. 5 (Pfiíloha 3). Nejvíce zatíÏen˘mi oblastmi
jsou oblasti Nov˘ Hradec Králové – Roudniãka (13) a Plaãice – Bfiezhrad (14), kde hodnoty IHr SO2 dosahují více neÏ
24 mmg.m–3 (cca 40% imisního limitu). NejniÏ‰í hodnoty 5 – 13 mmg.m–3 lze oãekávat na vût‰inû území oblasti Novohra-
decké lesy (12), na v˘chodních okrajích oblasti Rusek – Piletice – Slatina (15) a v západním cípu oblasti Svobodné
Dvory (5).

Dále je uveden graf pro porovnání modelov˘ch hodnot s namûfien˘mi hodnotami. U oxidu sifiiãitého lze zazna-
menat pomûrnû velmi dobrou shodu v obou hodnotách. Hodnoty SO2 je vhodné pouÏít pro posouzení imisní zátûÏe
na rozsáhlej‰ím území.

Rozdíly mezi namûfien˘mi a vypoãten˘mi koncentracemi IHr SO2 jsou minimální a mohou b˘t zpÛsobeny fiadou
zjednodu‰ujících faktorÛ, které je tfieba do modelu zahrnout, napfi. hodnocení lokálních topeni‰È ve ãtvercích, prÛmûr.
v˘‰ka komínu pro plo‰n˘ zdroj apod.

OSV – nám.OsvoboditelÛ, POS – ul.Pospí‰ilova, SUK – Sukovy sady, OBS – hvûzdárna Nov˘ Hradec
Graf ã. 15: Srovnání modelov˘ch hodnot SO2 s namûfien˘mi hodnotami SO2
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4.4. SROVNÁNÍ HODNOT S IMISNÍMI LIMITY PRO SO2

V této kapitole jsou hodnocena data z let 1992 – 2000 vzhledem ke star˘m imisním limitÛm, data z roku 2001 jsou
hodnocena vzhledem k nov˘m imisním limitÛm pro rok 2001 a data z KHS Hradce Králové za rok 2002 jsou hodno-
cena podle nov˘ch imisních limitÛ pro rok 2002.

Hodnoty star˘ch imisních limitÛ udává Opatfiení FVÎP ze dne 1. fiíjna 1991 k zákonu ã. 309/91 Sb. o ochranû
ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, v úplném znûní zákona ã. 211/94 Sb.

Hodnoty nov˘ch imisních limitÛ udává Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky
a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í. Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg/m3

a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K a atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty
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4.4.1. DATA ISKO Z OBDOBÍ 1992 – 2001

Vzhledem k absenci údajÛ o hodinové a 24-hodinové koncentraci bylo moÏné provést srovnání pouze pro údaje
za kalendáfiní rok.

Pro SO2 byl pfiekroãen roãní imisní limit 60 mg/m3 (star˘ limit) na 1 stanici v roce 1992. Jednalo se o stanici ã. 349
Lanovka (okres Trutnov), kde byla prÛmûrná roãní koncentrace rovna 63 mg/m3.

Nov˘ roãní imisní limit pro rok 2001 50 mg/m3 nebyl pfiekroãen nikde.

4.4.2. DATA KHS HRADEC KRÁLOVÉ Z ROKU 2002

Roãní imisní limit pro ochranu zdraví 50 mg/m3 nebyl pfiekroãen na Ïádné ze stanic 395, 396 a 397.

Denní imisní limit pro ochranu zdraví 125 mg/m3 také nebyl pfiekroãen. Roãní imisní limit (limit pro zimní ob-
dobí) pro ochranu ekosystémÛ 20 mg/m3 nebyl pfiekroãen nikde.
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4.5. POROVNÁNÍ IMISNÍ SITUACE V OKRESECH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Tabulka ã. 11: Koncentrace SO2 na vybran˘ch stanicích v jednotliv˘ch okresech Královéhradeckého kraje [mg/m3]

Do tabulky byly vybrány stanice, které byly v provozu v posledních tfiech letech (1999 – 2001, protoÏe hodnocení
situace v jednotliv˘ch okresech bylo provedeno z hodnot za poslední tfii roky.

Z uveden˘ch hodnot ze stacionárních monitorujících stanic plyne, Ïe situace v okresních mûstech, kde mûfiení
v uvedeném období probíhala, jsou prÛmûrné roãní koncentrace srovnatelné, ani hodnoty z dopravnû zatíÏen˘ch ne-
bo prÛmyslov˘ch stanic nejsou v˘raznû vy‰‰í. Co se t˘ká pozaìov˘ch venkovsk˘ch lokalit, zde jsou koncentrace také
podobnû nízké ve v‰ech okresech.

Obecnû lze fiíci, Ïe koncentrace SO2 jsou v celém Královéhradeckém kraji nízké, v souladu s obecn˘m celore-
publikov˘m trendem.
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4.6. ROZBOR IMISNÍ SÍTù NA DOSTATEâNOST POKRYTÍ DANÉHO ÚZEMÍ
A VHODNOST UMÍSTùNÍ Mù¤ÍCÍCH STANIC

Celkov˘ poãet stanic mûfiicích koncentrace SO2 v prÛbûhu období 1992 – 2001 klesl z maximálního poãtu 54 na
20 stanic.Tento pokles koresponduje s poklesem imisních koncentrací SO2 v dÛsledku sníÏení celkov˘ch emisí a tedy
i se sniÏujícím se zájmem o sledováni koncentrací oxidu sifiiãitého v ovzdu‰í. Na stávajících stanicích jsou zji‰tûné prÛ-
mûrné roãní i zimní koncentrace nízké, nepfiekraãují imisní limity pro zdraví lidí a ochranu ekosystémÛ.

Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji není vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochra-
nu zdraví lidí, a nejsou zde sídelní seskupení s poãtem obyvatel vy‰‰ím neÏ 250 000, neplyne z Nafiízení vlády ã.
350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality
ovzdu‰í, povinnost minimálního poãtu mûfiicích bodÛ v této oblasti.

Vzhledem ke klesajícímu trendu koncentrací SO2 a k nízk˘m hladinám zji‰tûn˘ch hodnot lze souãasnou staniãní
síÈ povaÏovat za dostateãnou.
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5. IMÍSNÍ KONCENTRACE OXIDÒ DUSÍKU A OXIDU DUSIâITÉHO

5.1. DATABÁZE ISKO

5.1.1. STANICE MONITORINGU OXIDÒ DUSÍKU A OXIDU DUSIâITÉHO

Oxidy dusíku (NOx)

Na území Královéhradeckého kraje bylo za období 1992–2001 v provozu celkem 25 stanic monitorujících kon-
centrace NOx. Provoz tûchto stanic je znázornûn v tabulce ã. 1, kde jsou oznaãeny ãinné stanice v jednotliv˘ch letech.
Nejvy‰‰í poãet stanic byl v provozu v roce 1997 a 1999 (19 stanic), na konci sledovaného období se poãet stanic sníÏil
na 8. V prÛbûhu hodnoceného období docházelo i k náhradû nûkter˘ch manuálních stanic automatick˘mi.

Tabulka ã. 1: Imisní monitoring oxidÛ dusíku v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001

HK – Hradec Králové
JI – Jiãín
NA – Náchod
RK – Rychnov nad KnûÏnou
TR – Trutnov
M – manuální stanice
AMS – automatická stanice
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Vût‰ina stanic jsou stanice pozaìové, kromû stanic Hradec Králové Sukovy sady, Hradec Králové Pospí‰ilova tfi.,
které jsou urãeny jako dopravní. Stanice Trutnov Pofiíãí je urãena jako stanice prÛmyslová. Stanice Náchod Nad ne-
mocnicí, Náchod Plhov, Náchod Klínek a Trutnov OHS jsou urãeny pouze jako stanice mûstské. Ostatní stanice ne-
jsou urãeny vÛbec.

Oxid dusiãit˘ (NO2)

Se zavádûním automatick˘ch analyzátorÛ na stanice se zaãínají bûÏnû mûfiit imisní koncentrace jednotliv˘ch oxi-
dÛ dusíku. V následující tabulce ã. 2 jsou shrnuty stanice z území Královéhradeckého kraje mûfiící NO2. První údaje
o koncentracích NO2 jsou k dispozici z roku 1994, ze stanice Krkono‰e R˘chory. V posledním roce hodnoceného ob-
dobí (2001) byly na území Královéhradeckého kraje v provozu 3 automatické stanice a 1 manuální, mûfiící koncent-
race NO2.

Tabulka ã. 2: Imisní monitoring oxidu dusiãitého v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001

HK – Hradec Králové
RK – Rychnov nad KnûÏnou
TR – Trutnov
M – manuální stanice
AMS – automatická stanice

Stanice Hradec Králové Sukovy sady je stanice dopravní mûstská, stanice ·erlich a Krkono‰e R˘chory jsou po-
zaìové venkovské a stanice Trutnov Louka je urãena jako pozaìová pfiedmûstská.
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5.1.2. TREND V âASOVÉ ¤ADù ROâNÍCH PRÒMùRN¯CH KONCENTRACÍ NOX A NO2

V LETECH 1992 – 2001

V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuta data z databáze ISKO za cel˘ kraj a pro pfiehlednost také v ãle-
nûní podle jednotliv˘ch okresÛ Královéhradeckého kraje. Grafy byly tvofieny pro stanice, ze kter˘ch jsou k dispozici
dlouhodobûj‰í data. Dal‰ím kriteriem pro v˘bûr stanice pouÏité k grafu byl typ stanice – z dÛvodu moÏnosti porov-
nání stanic mûstsk˘ch prÛmyslov˘ch a pozaìov˘ch.

Z následujícího grafu je patrn˘ stagnující nebo mírnû stoupající trend prÛmûrn˘ch roãních koncentrací NOX, v˘-
jimkou je stanice 1302 (Trutnov – Pofiíãí), kde koncentrace klesají.

Pro tento graf byly vybrány tyto stanice:

396 Hradec Králové – Sukovy sady dopravní, mûstská
1302 Trutnov – Pofiíãí prÛmyslová, pfiedmûstská
395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ pozaìová, mûstská
1113 Îlunice pozaìová, venkovská
643 Hradec Králové – Observatofi pozaìová, pfiedmûstská

Graf ã. 1: PrÛmûrné roãní koncentrace oxidÛ dusíku

RovnûÏ koncentrace NO2 víceménû stagnují. V následujícím grafu jsou uvedeny v‰echny stanice, na kter˘ch ve
sledovaném období probíhal monitoring oxidu dusiãitého. Jedná se o stanice pozaìové, mimo stanici 396 (Hradec
Králové Sukovy sady), coÏ je stanice dopravní.
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Graf ã. 2: PrÛmûrné roãní koncentrace oxidu dusiãitého

Okres Hradec Králové

Tabulka ã. 3: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX [mg/m3] v okrese Hradec Králové v letech 1999 – 2001

Stanice 395 a 643 jsou stanicemi pozaìov˘mi, stanice 396 a 397 jsou pozaìové a stanice 850 není urãena.

Koncentrace NOx se pohybují v rozmezí od 11 do 79 mg/m3. Nejvy‰‰ích koncentrací dosahuje stanice 396 Hradec
Králové Sukovy sady (79 mg/m3), nejmen‰í naopak stanice 643 Hradec Králové Observatofi.
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V následujícím grafu mÛÏeme vidût stoupající koncentrace NOx témûfi na v‰ech stanicích, v˘jimkou je stanice 643
Hradec Králové Observatofi, kde koncentrace mírnû klesají.

Graf ã. 3: PrÛmûrné roãní koncentrace NOx na vybran˘ch stanicích v okrese Hradec Králové

Tabulka ã. 4: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NO2 [mg/m3] v okrese Hradec Králové v letech 1999 – 2001

Oxid dusiãit˘ byl v okrese Hradec Králové mûfien pouze na jedné stanici (dopravní mûstské) v Hradci Králové –
Sukovy sady. Maximum na této stanici bylo dosaÏeno v roce 1997 (48 mg/m3), minimum je z roku 1999 (28 mg/m3).

Okres Jiãín

Tabulka ã. 5: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX [mg/m3] v okrese Jiãín v letech 1999 – 2001

Obû uvedené stanice, na kter˘ch se NOx v okrese Jiãín mûfiily, jsou stanice pozaìové. Na stanici Jiãín AGRO jsou
v˘raznû vy‰‰í koncentrace neÏ na stanici Îlunice, na coÏ bude mít vliv zfiejmû to, Ïe v prvním pfiípadû jde o stanici
mûstskou (obytnou-obchodní), zatímco ve druhém pfiípadû jde o stanici venkovskou (pfiírodní). Maximální koncent-
race byla dosaÏena na stanici Jiãín AGRO v roce 1994 (50 mg/m3), minimální koncentrace byla namûfiena na stanici
Îlunice v roce 1999 (3 mg/m3).
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V následujícím grafu je zachycen chod koncentrací v jednotliv˘ch letech. Zajímav˘ je chod na stanici Jiãín AG-
RO, kde v letech 1992 aÏ 1994 koncentrace oxidÛ dusíku prudce stoupaly a naopak v letech 1998 aÏ 2000 prudce kle-
saly.

Graf ã. 4: PrÛmûrné roãní koncentrace NOx na vybran˘ch stanicích v okrese Jiãín

V okrese Jiãín nebyly mûfieny koncentrace oxidu dusiãitého na Ïádném místû.

Okres Náchod

Tabulka ã. 6: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX [mg/m3] v okrese Náchod v letech 1999 – 2001

Stanice 1354 Slavn˘ je urãena jako stanice pozaìová venkovská, stanice 992, 993 a 994 jsou urãeny pouze jako
mûstské a stanice 1153 Velká Jesenice není urãená vÛbec.

PrÛmûrnû nejvût‰í koncentrace byly namûfieny na stanici 1153 Velká Jesenice (koncentrace v rozmezí 13 – 20
mg/m3), jako nejménû zatíÏené se jeví stanice 993 Náchod – Plhov (koncentrace v rozmezí 8 – 11 mg/m3) a stanice 1354
Slavn˘ (koncentrace v rozmezí 6,4 – 10 mg/m3). PrÛmûrné roãní koncentrace na jednotliv˘ch stanicích zachycuje ná-
sledující graf.
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Graf ã. 5: PrÛmûrné roãní koncentrace NOx na vybran˘ch stanicích v okrese Náchod

Koncentrace NO2 nebyly v okrese Náchod mûfieny na Ïádném místû.

Okres Rychnov nad KnûÏnou

Tabulka ã. 7: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX [mg/m3] v okrese Rychnov nad KnûÏnou v letech 1999 – 2001

Obû stanice jsou hodnoceny jako pozaìové, stanice ·erlich je stanice venkovská pfiírodní, stanice Rychnov nad KnûÏ-
nou je pfiedmûstská obchodní. Stanice Rychnov nad KnûÏnou se také jeví jako zatíÏenûj‰í z hlediska koncentrací NOx.
To jde také vidût v následujícím grafu.

Graf ã. 6: PrÛmûrné roãní koncentrace NOx na vybran˘ch stanicích v okrese Rychnov nad KnûÏnou
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Na stanici ·erlich se také jako na jediném místû v tomto okrese v období 1995 – 2001 mûfiily koncentrace NO2.
NejniÏ‰í koncentrace oxidu dusiãitého zde byla namûfiena v roce 1996 (5 mg/m3), naopak nejvy‰‰í v roce 1999 (9
mg/m3).

Tabulka ã. 8: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NO2 [mg/m3] v okrese Rychnov nad KnûÏnou v letech 1999 – 2001

Okres Trutnov

Tabulka ã. 9: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NOX [mg/m3] v okrese Trutnov v letech 1999 – 2001

NejzatíÏenûj‰í se jeví stanice 570 Trutnov HraniãáfiÛ (koncentrace v rozmezí 22 – 38 mg/m3) a stanice 571 Trutnov
OHS (koncentrace v rozmezí 19 – 43 mg/m3). Naopak jako nejménû zatíÏená se jeví stanice Krkono‰e R˘chory (kon-
centrace v rozmezí 7 – 11 mg/m3). Stanice 570 Trutnov HraniãáfiÛ není urãena, stanice 571 Trutnov OHS je urãena pou-
ze jako mûstská a stanice Krkono‰e R˘chory je stanice pozaìová.

V následujícím grafu jsou vyneseny prÛmûrné roãní koncentrace oxidÛ dusíku na vybran˘ch stanicích okresu.

Graf ã. 7: PrÛmûrné roãní koncentrace NOx na vybran˘ch stanicích v okrese Trutnov
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Od roku 1994 jsou mûfieny koncentrace oxidu dusiãitého na stanici 1110 Krkono‰e R˘chory a od roku 1998 také na
stanici 1301 Trutnov louka, která je urãena jako stanice pozaìová pfiedmûstská obytná. Na stanici Trutnov Louka jsou
také vy‰‰í koncentrace NO2.

Tabulka ã. 10: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace NO2 [mg/m3] v okrese Trutnov v letech 1999 – 2001

5.1.3. TREND V âASOVÉ ¤ADù PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ NOX A NO2 V LETNÍCH
A ZIMNÍCH OBDOBÍCH

V následujících tabulkách a grafech jsou zachyceny prÛmûrné imisní koncentrace oxidÛ dusíku a oxidu dusiãité-
ho v zimním a letním období. Za letní období jsou povaÏovány mûsíce ãerven aÏ záfií v daném roce, za zimní období
jsou povaÏovány mûsíce leden, únor a listopad, prosinec v daném roce.

Ve statistické roãence âHMÚ za rok 2001 (Zneãi‰tûní ovzdu‰í a atmosférická depozice v datech, âeská republi-
ka, 2001) jiÏ nejsou k dispozici prÛmûrné mûsíãní hodnoty NO2, ze kter˘ch byly spoãítány zimní a letní koncentrace
pro pfiedcházející roky, proto jsou v následujících tabulkách uvedena u oxidu dusiãitého data pouze do roku 2000.

Tabulka ã. 11: PrÛmûrné letní imisní koncentrace NOx [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 968

Tabulka ã. 12: PrÛmûrné zimní imisní koncentrace NOx [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001

Graf ã. 8: PrÛmûrné letní koncentrace oxidÛ dusíku
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Graf ã. 9: PrÛmûrné zimní koncentrace oxidÛ dusíku

Tabulka ã. 13: PrÛmûrné letní imisní koncentrace NO2 [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000

Tabulka ã. 14: PrÛmûrné zimní imisní koncentrace NO2 [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000

Graf ã. 10: PrÛmûrné letní koncentrace oxidu dusiãitého
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Graf ã. 11: PrÛmûrné zimní koncentrace oxidu dusiãitého

Z porovnání prÛmûrn˘ch hodnot imisních koncentrací oxidÛ dusíku a oxidu dusiãitého, které jsou uvedeny v pfie-
de‰l˘ch tabulkách a znázornûny v grafech, vypl˘vá, Ïe hodnoty v zimním období jsou vy‰‰í neÏ v letním období.

PrÛmûrné letní koncentrace oxidÛ dusíku se pohybují v rozmezí od 3 – 66 mg/m3, zimní se pohybují v rozmezí od
3 – 97 mg/m3. PrÛmûrné letní koncentrace oxidu dusiãitého se pohybují v rozmezí od 1 – 44 mg/m3, zimní se pohybují
v rozmezí od 9 – 53 mg/m3.

Jako nejzatíÏenûj‰í se jeví lokalita 396 Hradec Králové Sukovy sady, coÏ je dopravní mûstská stanice.

5.1.4. TREND V ROâNÍM CHODU PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ NOX A NO2 V ODBODÍ
1992 AÎ 2001 (U NO2 V ODBOBÍ 1992 AÎ 2000)

Pro anal˘zu roãního chodu NOx byly vybrány následující stanice jako zástupci rÛzn˘ch typÛ monitorovacích míst:

396 Hradec Králové – Sukovy sady dopravní, mûstská
1302 Trutnov – Pofiíãí prÛmyslová, pfiedmûstská
395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ pozaìová, mûstská
1113 Îlunice pozaìová, venkovská
643 Hradec Králové – Observatofi pozaìová, pfiedmûstská



Strana 971 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Následující graf umoÏÀuje porovnání prÛbûhu roãních chodÛ imisních koncentrací NOx v dlouhodobém prÛmû-
ru za období 1992 – 2001 (2000) pro vybrané stanice. Z obrázku jsou patrné rozdíly v úrovních imisních koncentrací
v zimních a letních mûsících ve sledovaném dlouhodobém prÛmûru.

Graf ã. 12: PrÛbûh roãních chodÛ NOx v dlouhodobém prÛmûru

Jako nejzatíÏenûj‰í lokalita se zde opût jeví stanice 396 Hradec Králové Sukovy sady, nejménû zatíÏené jsou sta-
nice pozaìové v pofiadí mûstská (395), pfiedmûstská (643) a venkovská (1113) – od nejvût‰ích koncentrací k nejmen-
‰ím. U pozaìov˘ch stanic 643 a 1113 není zfiejm˘ v˘razn˘ roãní chod koncentrací NOx, pozaìová stanice 395 a prÛ-
myslová stanice 1302 vykazují nepravideln˘ roãní chod. V˘razn˘ roãní chod koncentrací NOx je patrn˘ na dopravní
stanici 396.

Pro anal˘zu roãního chodu NO2 byly vybrány v‰echny stanice, na kter˘ch se koncentrace oxidu dusiãitého v Krá-
lovéhradeckém kraji mûfiily:

396 Hradec Králové – Sukovy sady dopravní, mûstská
1301 Trutnov Louka pozaìová, pfiedmûstská
1111 ·erlich pozaìová, venkovská
1110 Krkono‰e R˘chory pozaìová, venkovská
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Graf ã. 13: PrÛbûh roãních chodÛ NO2 v dlouhodobém prÛmûru

Stanice ·erlich a Krkono‰e R˘chory mají ménû v˘razn˘ roãní chod v koncentracích NO2. V˘raznûj‰í roãní chod
mají stanice Trutnov Louka a Hradec Králové Sukovy sady.

Statistická anal˘za trendu v ãasov˘ch fiadách imisních koncentrací NOx

Pro NOx byly pro nûkteré stanice do grafÛ vyneseny ãasové fiady, doplnûné klouzav˘m prÛmûrem a regresní
pfiímkou, které urãují trendy ve v˘voji zobrazen˘ch hodnot.



Strana 973 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Graf ã. 14: Zobrazení ãasové fiady prÛmûrn˘ch mûsíãních imisních koncentrací NOx

Z tûchto grafÛ je patrné, Ïe nejvût‰í a nejprud‰í pokles koncentrací NOx byl ve sledovaném období na stanici
Trutnov Pofiíãí, v˘raznûj‰í pokles koncentrací NOx byl také na stanici Hradec Králové nám. OsvoboditelÛ. Nepatrn˘
pokles mÛÏeme pozorovat na stanicích Hradec Králové Sukovy sady a ·erlich. Naopak men‰í vzestup je patrn˘ na
stanici Hradec Králové Observatofi (pozaìová stanice).

Statistická anal˘za trendu v ãasov˘ch fiadách imisních koncentrací NO2

Pro v‰echny stanice, na kter˘ch se NO2 mûfiil, byly do grafÛ vyneseny ãasové fiady, doplnûné klouzav˘m prÛmû-
rem a regresní pfiímkou, které urãují trendy ve v˘voji zobrazen˘ch hodnot.

Graf ã. 15: Zobrazení ãasové fiady prÛmûrn˘ch mûsíãních imisních koncentrací NO2

U stanice Hradec Králové Sukovy sady je patrn˘ klesající trend koncentrací oxidu dusiãitého. Na stanici Krko-
no‰e R˘chory koncentrace NO2 klesají jen nepatrnû. Naopak v˘raznûj‰í vzestup koncentrací NO2 je patrn˘ ze stani-
ce Trutnov Louka (pozaìová stanice), velmi mírn˘ vzestup mÛÏeme pozorovat na stanici ·erlich (pozaìová stanice).
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Dále jsou pro srovnání zafiazeny grafy ãasov˘ch fiad pro stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady pro NOx, NO2

a NO, kde nastala zajímavá situace v trendech pro jednotlivé slouãeniny.
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5.2. OSTATNÍ DOSTUPNÁ DATA

Mimo data imisního monitoringu, která jsou zafiazována pravidelnû do databáze ISKO, a která byla pouÏita za
období 1992 – 2001 jsou v Královéhradeckém kraji je‰tû dal‰í zdroje a tím jsou data z KHS Hradec Králové za obdo-
bí 1981 – 2002 pro stanice 395 Hradec Králové nám. OsovboditelÛ, 396 Hradec Králové Sukovy sady a 397 Hradec
Králové Pospí‰ilova tfi., a dále data z mûfiícího vozu Horiba KHS Hradec Králové.

5.2.1. DATA ZE STANIC 395, 396 A 397 V OBDOBÍ 1981 – 2002

V následujících tabulkách jsou uvedeny prÛmûrné roãní a mûsíãní koncentrace oxidÛ dusíku a oxidu dusiãitého
na stanicích 395, 396 a 397 z roku 2002.

Tabulka ã. 15: Mûsíãní a roãní koncentrace NOx v roce 2002

Tabulka ã. 16: Mûsíãní a roãní koncentrace NO2 v roce 2002

* Chybí údaje pro NO2, protoÏe jde o manuální stanice
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Následující grafy doplnûné regresní pfiímkou jednoznaãnû znázorÀují klesající trend imisních koncentrací NOx na
v‰ech tfiech stanicích.

Graf ã. 15: Koncentrace NOx na stanici 395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ

Graf ã. 16: Koncentrace NOx na stanici 396 Hradec Králové – Sukovy sady

Graf ã. 17: Koncentrace NOx na stanici 397 Hradec Králové – Pospí‰ilova tfi.
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5.2.2. DATA Z Mù¤ENÍ MOBILNÍ STANICÍ HORIBA

Z dat získan˘ch z mûfiícího vozu plyne, Ïe prÛmûrné roãní koncentrace mûfiené vozem HORIBA na vybran˘ch
stanovi‰tích jsou mnohem vy‰‰í neÏ hodnoty ze stacionárních stanic, coÏ je zpÛsobeno volbou umístûní sledovan˘ch
lokalit.

Dále je uveden graf, kter˘ znázorÀuje rozdíl mezi koncentracemi oxidÛ dusíku a oxidu dusiãitého na stacionární
stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady (která v Hradci Králové vychází jako nejzatíÏenûj‰í lokalita ze stacionárních
stanic ve mûstû) a lokalitou Kalinka, na které mûfiil vÛz Horiba.

Graf ã. 18: Porovnání koncetnrací NOx na stanicích Kalinka a Sukovy sady
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Graf ã. 19: Porovnání koncetnrací NO2 na stanicích Kalinka a Sukovy sady
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5.3. MODELOVÁ DATA – ROZPTYLOVÁ STUDIE MùSTA HRADCE KRÁLOVÉ

a) prÛmûrné roãní koncentrace

Na území mûsta Hradec Králové lze oãekávat, Ïe nebude pfiekroãen imisní limit IHr NOx 80 mmg.m–3. Obdobnû ja-
ko u jin˘ch zneãi‰Èujících látek lze oãekávat nejniÏ‰í hodnoty IHr NOx v jihov˘chodní ãásti mûsta, pfii v˘chodním, jiÏ-
ním a západním okraji Hradce Králové cca 5 – 7 mg.m–3. S pfiib˘vající koncentrací obyvatelstva a hust‰í dopravní sítí
smûrem do centra mûsta Hradec Králové koncentrace IHr NOx narÛstají, zejména podle polohy sledovaného bodu
vzhledem k dopravní síti. Nejvy‰‰í zatíÏení ovzdu‰í oxidy dusíku lze na území mûsta oãekávat v okolí Goãárova okru-
hu, ulic OkruÏní, Pospí‰ilova, Resslova, hradecká, A. Dvofiáka, Brnûnská a kfiiÏovatky Koutníkova x E 67.

b) krátkodobé koncentrace

Pokud hodnotíme v˘sledky modelov˘ch v˘poãtÛ ve vztahu k imisním limitÛm, pak celková doba pfiekroãení imis-
ního limitu IHk NOx (200 mg.m–3) pfiedstavuje plo‰nû nejrozsáhlej‰í zatíÏení s vy‰‰ím stupnûm zdravotního ohroÏení.
Vzhledem k tomu, Ïe se doba pfiekroãení limitu IHk hodnotí na základû vypoãten˘ch krátkodob˘ch maximálních
koncentrací NOx, je tfieba i tyto imisní hodnoty posuzovat jako orientaãní podklady pfii hodnocení kvality ovzdu‰í.

Nejvy‰‰í hodnoty krátkodob˘ch koncentrací NOx 300 – 766 mmg.m–3 za ‰patn˘ch rozptylov˘ch podmínek lze oãe-
kávat v okolí hlavního nádraÏí, jiÏ zmiÀovaného âKD Hradec Králové a v prostoru sevfieném soutokem Labe s Orli-
cí. Nejvût‰í v˘skyt nadlimitních koncentrací IHk NOx je moÏné v prÛbûhu roku oãekávat v oblastech: Hr.Králové –
stfied (1), Moravské pfiedmûstí (2), Hr.Králové západ – hl.nádraÏí (3), ãásteãnû Svobodné dvory (5), Ploti‰tû – Plácky
(6), Slezské pfiedmûstí (8), jiÏní okraj oblasti Vûko‰e – Pouchov (7) a ãásteãnû oblast Mal‰ovice (10).V uveden˘ch ob-
lastech dochází v jednotliv˘ch referenãních k pfiekroãení imisního limitu IHk NOx 200 mg.m–3. Naopak nejménû zatí-
Ïenou oblastí mûsta Hradec Králové je oblast Novohradecké lesy (12) s nejmen‰ím poãtem obyvatel. Dal‰í ostrÛvky
nízk˘ch hodnot IHk NOx do 50 mg.m–3 jsou patrné v oblastech Mal‰ova Lhota – Svinary (11), Plaãice – Bfiezhrad (14)
a Rusek – Piletice – Slatina (15).

RozloÏení modelového pole maximálních krátkodob˘ch koncentrací NOx odpovídá trasám jednotliv˘ch v˘-
znamn˘ch frekventovan˘ch komunikací.

Zejména hodnoty krátkodob˘ch koncentrací NOx silnû závisejí na poloze referenãního bodu vzhledem ke zdro-
ji. Malé vzdálenostní rozdíly, fiádovû nûkolika desítek metrÛ, mohou zpÛsobit znaãné rozdíly ve v˘sledn˘ch koncent-
racích. Jedním z v˘znamn˘ch faktorÛ ovlivÀujících velikost zneãi‰tûní je i pfiítomnost pfiekáÏky mezi zdrojem a RB
(napfi. budovy, vegetaãní pásy apod.).

Doporuãená hranice celkové doby pfiekroãení krátkodobého limitu NOx je 5 % celkové roãní doby, tj. 438
hod.rok–1.Tato doporuãená hodnota není pfiekroãena na celém území mûsta Hradec Králové. Maximální hodnota do-
by pfiekroãení imisního limitu IHk NOx ãiní 2,8 % celkové roãní doby.

Dále je uveden graf s porovnáním modelov˘ch hodnot s v˘sledky mûfiení. U prÛmûrn˘ch roãních koncentrací
oxidÛ dusíku se vyskytují vy‰‰í rozdíly. Namûfiené hodnoty jsou s v˘jimkou stanice Sukovy sady pfiibliÏnû dvojnásob-
né v porovnání s modelov˘mi hodnotami. Na stanici Sukovy sady jsou namûfiené hodnoty témûfi ãtyfinásobné. Nej-
vy‰‰í absolutní rozdíl mezi obûma hodnotami lze nalézt právû na stanici Sukovy sady, kde jsou shodou okolnosti i nej-
vy‰‰í namûfiené hodnoty v Hradci Králové. NejniÏ‰í hodnota absolutního rozdílu byla zji‰tûna na Novém Hradci na
hvûzdárnû (6 mg.m–3). Pomûrnû vysoké hodnoty absolutních rozdílÛ mezi obûma hodnotami (20–50 mg.m–3) na sta-
nicích nám.OsvoboditelÛ, Pospí‰ilova a Sukovy sady jsou dány v˘hradnû polohou mûfiících kontejnerÛ vÛãi okolním
komunikacím.V˘bûr lokalit byl v minulosti ovlivnûn snahou o získání údajÛ o vysokém zneãi‰tûní jako dÛsledku pro-
vozu motorov˘ch vozidel ve mûstû.

Pokud bychom porovnali namûfiené hodnoty IHr NOx na stanici Sukovy sady s 22 mûfiícími stanicemi v Praze, pak
jen na 6 stanicích umístûn˘ch blízko vût‰ích komunikací (nám. Republiky, Sokolovská, Vr‰ovice) byly v r. 1994 na-
mûfieny vy‰‰í koncentrace, neÏ na mûfiící stanici v Hradci Králové.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 980

Vliv provozu na komunikacích velice rychle klesá se vzdáleností od vozovek. Vzhledem k tomu, Ïe v‰echny tfii
stanice umístûné v centru mûsta se nalézají ve vzdálenostech od vozovek nejv˘‰e 50 metrÛ, je vliv automobilové do-
pravy zcela evidentní. Modelové hodnocení pracuje s krokem sítû 250x300 metrÛ, coÏ je témûfi o fiád více a tudíÏ ne-
mÛÏe reagovat na malé zmûny prostorového mûfiítka a zachytit vliv takov˘ch faktorÛ, jako je místní vzdálenost od ko-
munikace. Rozhodnû má v pfiípadû koncentrací oxidÛ dusíku modelová hodnota získaná v nûkolika okolních
referenãních bodech vy‰‰í vypovídací schopnost pro vybrané území mûsta neÏ hodnota namûfiená pouze v jediném
bodû v blízkosti frekventované ulice, která podává informaci o imisní zátûÏi do vzdálenosti nûkolika jednotek nebo
desítek metrÛ v okolí mûfiící stanice.

OSV – nám.OsvoboditelÛ, POS – ul.Pospí‰ilova, SUK – Sukovy sady, OBS – hvûzdárna Nov˘ Hradec
Graf ã. 20: Porovnání modelov˘ch hodnot a namûfien˘ch hodnot oxidÛ dusíku



Strana 981 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

5.4. SROVNÁNÍ HODNOT S IMISNÍMI LIMITY PRO NOx a NO2

V této kapitole jsou hodnocena data z let 1992 – 2000 vzhledem ke star˘m imisním limitÛm, data z roku 2001 jsou
hodnocena vzhledem k nov˘m imisním limitÛm pro rok 2001 a data z KHS Hradce Králové za rok 2002 jsou hodno-
cena podle nov˘ch imisních limitÛ pro rok 2002.

Hodnoty star˘ch imisních limitÛ udává Opatfiení FVÎP ze dne 1. fiíjna 1991 k zákonu ã. 309/91 Sb. o ochranû
ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, v úplném znûní zákona ã. 211/94 Sb.

Hodnoty nov˘ch imisních limitÛ udává Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky
a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í. Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg/m3

a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K a atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty
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5.4.1. DATA ISKO Z OBDOBÍ 1992 – 2001

Vzhledem k absenci údajÛ o hodinové a 24-hodinové koncentraci bylo moÏné provést srovnání pouze pro údaje
za kalendáfiní rok.

Pro NOx nebyl pfiekroãen roãní imisní limit 80 mg/m3 (star˘ limit) na Ïádné stanici v kraji.

Nov˘ roãní imisní limit pro NO2 pro ochranu zdraví pro rok 2001 - 40 mg/m3 (pfiíp. 58 mg/m3 – hodnota limit +
mez tolerance) nebyl pfiekroãen nikde.

Nov˘ roãní imisní limit pro NOx pro ochranu ekosystému pro rok 2001 – 30 mg/m3 byl pfiekroãen na 3 stanicích:
st. ã. 397 Hr. Král. Pospí‰ilova tfi. (58 mg/m3), 396 Hr. Král. Sukovy sady (64 mg/m3) a 395 Hr. Král. Nám. Osvobození
(35 mg/m3).

5.4.2. DATA KHS HRADEC KRÁLOVÉ Z ROKU 2002

Roãní imisní limit pro NO2 ochranu zdraví 40 mg/m3 (pfiíp. 56 mg/m3 – hodnota limit + mez tolerance) nebyl pfie-
kroãen nikde.

Roãní imisní limit pro NOx pro ochranu ekosystému 30 mg/m3 byl pfiekroãen na stanici 396 (67,52 mg/m3), 397
(62,33 mg/m3) i 395 (35,3 mg/m3).
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5.5. POROVNÁNÍ IMISNÍ SITUACE V OKRESECH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Tabulka ã. 17: Koncentrace NOx na vybran˘ch stanicích v jednotliv˘ch okresech Královéhradeckého kraje [mg/m3 ]

Do tabulky byly vybrány stanice, které byly v provozu v posledních tfiech letech (1999 – 2001, protoÏe hodnocení
situace v jednotliv˘ch okresech bylo provedeno z hodnot za poslední tfii roky.

Z uveden˘ch hodnot ze stacionárních monitorujících stanic plyne, Ïe situace v okresních mûstech, kde mûfiení
v uvedeném období probíhala, jsou prÛmûrné roãní koncentrace na pozaìov˘ch stanicích pfiibliÏnû stejné ve v‰ech
okresech, v˘jimkou jsou stanice Jiãín AGRO a Hradec Králové Observatofi, kde jsou hodnoty vy‰‰í oproti ostatním
pozaìov˘m stanicím. Koncentrace na dopravních stanicích jsou také pfiibliÏnû stejné.
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Tabulka ã. 18: Koncentrace NO2 na vybran˘ch stanicích v jednotliv˘ch okresech Královéhradeckého kraje [mg.m–3]

Pfii hodnocení koncentrací NO2 mezi jednotliv˘mi okresy je taky nutné brát v úvahu typ a charakteristiku uveden˘ch
stanic. V okrese Rychnov nad KnûÏnou a Trutnov jsou hodnoty z pozaìov˘ch stanic pfiibliÏnû stejné. Dopravní stani-
ce ã. 396 nelze srovnat s Ïádnou dal‰í stanicí, protoÏe v celém kraji je to jediná dopravní stanice mûfiící koncentrace
NO2.
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5.6. ROZBOR IMISNÍ SÍTù NA DOSTATEâNOST POKRYTÍ DANÉHO ÚZEMÍ
A VHODNOST UMÍSTùNÍ Mù¤ÍCÍCH STANIC

Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji není vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochra-
nu zdraví lidí, a nejsou zde sídelní seskupení s poãtem obyvatel vy‰‰ím neÏ 250 000, neplyne z Nafiízení vlády ã.
350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality
ovzdu‰í, povinnost minimálního poãtu mûfiicích bodÛ v této oblasti.

Na území Královéhradeckého kraje bylo za období 1992–2001 v provozu celkem 25 stanic monitorujících kon-
centrace NOx.

Se zavádûním automatick˘ch analyzátorÛ na stanice se zaãínají bûÏnû mûfiit imisní koncentrace jednotliv˘ch oxi-
dÛ dusíku. První údaje o koncentracích NO2 jsou k dispozici z roku 1994, ze stanice Krkono‰e – R˘chory. V posled-
ním roce hodnoceného období (2001) byly na území Královéhradeckého kraje v provozu 3 automatické stanice a 1
manuální, mûfiící NO2.

Nejvy‰‰í poãet stanic mûfiících NOx byl v provozu v roce 1997 a 1999 –19 stanic.

Koncentrace NOx byly mûfieny ve v‰ech okresních mûstech (v okrese Rychnov nad KnûÏnou se NOx mûfií od ro-
ku 1995, v Náchodû se nemûfiily NOx v roce 2001).

NO2 se vÛbec nemûfiily v okresech Jiãín a Náchod, v okrese Trutnov se mûfií od roku 1994 a v okresech Hradec
Králové a Rychnov nad KnûÏnou od roku 1995.
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6. IMÍSNÍ KONCENTRACE SUSPENDOVAN¯CH âÁSTIC (SPM) 
A FRAKCE PM10

6.1. DATABÁZE ISKO

6.1.1. STANICE MONITORINGU POLÉTAVÉHO PRACHU

V˘voj monitorování imisí suspendovan˘ch ãástic v Královéhradeckém kraji je zfiejm˘ z následujících tabulek,
které zachycují ãinné stanice v jednotliv˘ch letech.

Tabulka ã. 1: Imisní monitoring celkového pra‰ného aerosolu v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001

HK – Hradec Králové
JI – Jiãín
RK – Rychnov nad KnûÏnou
TR – Trutnov
M – manuální stanice
AMS – automatická stanice

Tabulka ã. 2: Imisní monitoring frakce PM10 v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001

HK – Hradec Králové TR – Trutnov
AMS – automatická stanice RK – Rychnov nad KnûÏnou
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Z tabulek je patrné, Ïe aÏ do roku 1995 byly sledovány pouze koncentrace celkového pra‰ného aerosolu, od ro-
ku 1995 se zaãíná sledovat rovnûÏ frakce PM10.

Celkov˘ pra‰n˘ aerosol se sledoval v pfieváÏné vût‰inû na manuálních stanicích, s v˘jimkou stanice ·erlich, která
je automatická a na které se mûfiilo pouze v roce 1995 a staniceKrkono‰e R˘chory, která je také automatická a mûfii-
lo se na ní pouze v roce 1994. V dal‰ích letech tyto dvû stanice pfie‰ly na mûfiení frakce PM10.K tûmto dvûma stanicím
mûfiících koncentrace PM10, pfiibyla v roce 1996 dal‰í automatická stanice – stanice Hradec Králové Sukovy sady. Ty-
to tfii automatické stanice sledovaly koncentrace PM10 nepfietrÏitû aÏ do roku 2001.

6.1.2. TREND V âASOVÉ ¤ADù ROâNÍCH PRÒMùRN¯CH KONCENTRACÍ SUSPENDOVAN¯CH âÁS-
TIC A FRAKCE PM10 V LETECH 1992 – 2001

V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuta data z databáze ISKO nejdfiíve za cel˘ kraj a dále pro celkov˘
pra‰n˘ aerosol pro okresy, ve kter˘ch byl mûfien. Grafy byly tvofieny pro stanice, ze kter˘ch jsou k dispozici dlouho-
dobûj‰í data.

Z následujícího grafu je patrn˘ mírnû klesající trend prÛmûrn˘ch roãních koncentrací SPM, v˘jimkou je stanice
Trutnov Pofiíãí, kde v posledním sledovaném roce koncentrace stouply.

Pro tento graf byly vybrány tyto stanice:

397 Hradec Králové Pospí‰ilova tfi. dopravní, mûstská
1302 Trutnov – Pofiíãí prÛmyslová, pfiedmûstská
395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ pozaìová, mûstská
695 Holovousy pozaìová, venkovská

Graf ã. 1: PrÛmûrné roãní koncentrace SPM

Koncentrace PM10 na stanici Krkono‰e R˘chory klesají, na ostatních dvou stanicích nepatrnû stouply. V následu-
jícím grafu jsou uvedeny v‰echny stanice, na kter˘ch ve sledovaném období probíhal monitoring PM10. Jedná se o sta-
nice pozaìové, mimo stanici 396 (Hradec Králové Sukovy sady), coÏ je stanice dopravní.
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Graf ã. 2: PrÛmûrné roãní koncentrace PM10

Okres Hradec Králové

Tabulka ã. 3: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SPM [mg/m3] v okrese Hradec Králové v letech 1999 – 2001

Stanice 395 a 643 jsou stanicemi pozaìov˘mi, stanice 396 a 397 jsou dopravní stanice.

Koncentrace SPM se pohybují v rozmezí od 25 do 52 mg/m3. Nejvy‰‰ích koncentrací v prvních tfiech letech sledo-
vaného období, kdy se na ní koncentrace SPM sledovaly, dosahuje stanice 396 Hradec Králové Sukovy sady (37 – 52
mg/m3), nejmen‰í naopak stanice 395 Hradec Králové nám. OsvoboditelÛ.

V následujícím grafu mÛÏeme vidût stoupající koncentrace SPM v posledním sledovaném roce na stanici 643
Hradec Králové Observatofi. Na stanici 397 Hradec Králové Pospí‰ilova tfi. koncentrace od roku 1998 so roku 2000
mírnû stoupaly a v posledním sledovaném roce opût mírnû klesly. Na stanici 395 Hradec Králové nám. OsvoboditelÛ
koncentrace mírnû klesají od roku 1998.
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Graf ã. 3: PrÛmûrné roãní koncentrace SPM na stanicích v okrese Hradec Králové

Tabulka ã. 4: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace PM10 [mg/m3] v okrese Hradec Králové v letech 1999 – 2001

Koncentrace PM10 byly v okrese Hradec Králové mûfieny pouze na jedné stanici (dopravní mûstské) v Hradci
Králové – Sukovy sady. Maximum na této stanici bylo dosaÏeno v roce 1996 (42 mg/m3), minimum je z roku 1999
a 2001 (28 mg/m3). Od roku 1996 koncentrace PM10 klesají (vyjma roku 2000, kdy mírnû stouply).

Okres Jiãín

Tabulka ã. 5: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SPM [mg/m3] v okrese Jiãín v letech 1999 – 2001

Obû uvedené stanice, na kter˘ch se NOx v okrese Jiãín mûfiily, jsou stanice pozaìové. Na stanici Jiãín AGRO jsou
v˘raznû vy‰‰í koncentrace neÏ na stanici Holovousy, na coÏ bude mít vliv zfiejmû to, Ïe v prvním pfiípadû jde o stanici
mûstskou (obytnou-obchodní), zatímco ve druhém pfiípadû jde o stanici venkovskou (zemûdûlskou). Maximální kon-
centrace byla dosaÏena na stanici Jiãín AGRO v roce 1998 (76 mg/m3), minimální koncentrace byla namûfiena na sta-
nici Holovousy v roce 2001 (31 mg/m3). Zajímavé je, Ïe na stanici Jiãín AGRO koncentrace stoupaly do roku 1998, kdy
se na ní SPM pfiestaly mûfiit. Naopak na stanici Holovousy koncentrace od roku 1993 klesají.

V následujícím grafu je zachycen chod koncentrací v jednotliv˘ch letech. Zajímav˘ je chod na stanici Jiãín AG-
RO, kde v letech 1994 aÏ 1998 koncentrace SPM stoupaly.
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Graf ã. 4: PrÛmûrné roãní koncentrace SPM na stanicích v okrese Jiãín

V okrese Jiãín nebyly mûfieny koncentrace frakce PM10 na Ïádném místû.

Okres Náchod

V okrese Náchod nebyla ve sledovaném období Ïádná stanice monitorující koncentrace suspendovan˘ch ãástic
ani frakce PM10.

Okres Rychnov nad KnûÏnou

Tabulka ã. 6: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SPM [mg/m3] v okrese Rychnov nad KnûÏnou v letech 1999 – 2001

Koncentrace SPM se v okrese Rychnov nad KnûÏnou se sledovaly pouze v roce 1995 na stanici 1111 ·erlich, coÏ
je stanice pozaìová. V dal‰ích letech pfie‰la tato stanice na monitorování koncentrací PM10. Namûfiené koncentrace
jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka ã. 7: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace PM10 [mg/m3] v okrese Rychnov nad KnûÏnou v letech 1999 – 2001

NejniÏ‰í roãní prÛmûrná koncentrace PM10 zde byla namûfiena v letech 2000 a 2001 (13 mg/m3), naopak nejvy‰‰í
v roce 1998 (22 mg/m3).
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Okres Trutnov

Tabulka ã. 8: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace SPM [mg/m3] v okrese Trutnov v letech 1999 – 2001

NejzatíÏenûj‰í se jeví do roku 1996 stanice 571 Trutnov OHS (koncentrace v rozmezí 44 – 53 mg/m3) a od roku
1997 (rok, kdy se na této stanici zaãínají monitorovat koncentrace SPM) stanice 1347 Vlãice (koncentrace v rozmezí
33 – 46 mg/m3). Naopak jako nejménû zatíÏená se jeví stanice 362 Úpice (koncentrace v rozmezí 36 – 42 mg/m3) v le-
tech 1992 – 1995 a stanice 1374 Úpice (koncentrace v rozmezí 28 – 31 mg/m3) v letech 1997 – 2001. V‰echny stanice
jsou pozaìové.

V následujícím grafu jsou vyneseny prÛmûrné roãní koncentrace SPM na vybran˘ch stanicích okresu.

Graf ã. 5: PrÛmûrné roãní koncentrace SPM na stanicích v okrese Trutnov

Od roku 1996 jsou mûfieny koncentrace PM10 na stanici 1110 Krkono‰e R˘chory, která je urãena jako stanice po-
zaìová venkovská pfiírodní.

Tabulka ã. 9: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace PM10 [mg/m3] v okrese Trutnov v letech 1999 – 2001
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6.1.3. TREND V âASOVÉ ¤ADù PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ SPM A PM10

V LETNÍCH A ZIMNÍCH OBDOBÍCH

V následujících tabulkách a grafech jsou zachyceny prÛmûrné imisní koncentrace suspendovan˘ch ãástic a frak-
ce PM10 v zimním a letním období. Za letní období jsou povaÏovány mûsíce ãerven aÏ záfií v daném roce, za zimní ob-
dobí jsou povaÏovány mûsíce leden, únor a listopad, prosinec v daném roce.

Ve statistické roãence âHMÚ za rok 2001 (Zneãi‰tûní ovzdu‰í a atmosférická depozice v datech, âeská republi-
ka, 2001) jiÏ nejsou k dispozici prÛmûrné mûsíãní hodnoty PM10, ze kter˘ch byly spoãítány zimní a letní koncentrace
pro pfiedcházející roky, proto jsou v následujících tabulkách uvedena u oxidu dusiãitého data pouze do roku 2000.

Tabulka ã. 10: PrÛmûrné letní imisní koncentrace SPM [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001

Tabulka ã. 11: PrÛmûrné zimní imisní koncentrace SPM [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2001
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Graf ã. 6: PrÛmûrné letní koncentrace SPM

Graf ã. 7: PrÛmûrné zimní koncentrace SPM

Tabulka ã. 12: PrÛmûrné letní imisní koncentrace PM10 [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000

Tabulka ã. 13: PrÛmûrné zimní imisní koncentrace PM10 [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000
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Graf ã. 8: PrÛmûrné letní koncentrace PM10

Graf ã. 9: PrÛmûrné zimní koncentrace PM10

Vût‰ina stanic vykazuje zv˘‰ení koncentrací SPM i PM10 v zimû, coÏ souvisí s lokálními topeni‰ti a hor‰ími roz-
ptylov˘mi podmínkami v tomto období. Naopak pozaìové stanice ·erlich a Krkono‰e R˘chory vykazují vy‰‰í kon-
centrace SPM i PM10 v letním období, coÏ dokumentují následující tabulky. Pro SPM jsou uvedeny pro srovnání také
dal‰í dvû stanice, které jsou urãeny jako pozaìové venkovské pfiírodní, stejnû jako ·erlich a R˘chory.
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Tabulka ã. 14: Porovnání letních a zimních prÛmûrn˘ch koncentrací SPM na vybran˘ch stanicích

Tabulka ã. 15: Porovnání letních a zimních prÛmûrn˘ch koncentrací PM10 na vybran˘ch stanicích

PrÛmûrné letní koncentrace SPM se pohybují v rozmezí od 14 – 78 mg/m3, zimní se pohybují v rozmezí od 
12 – 88 mg/m3. PrÛmûrné letní koncentrace PM10 se pohybují v rozmezí od 5 – 37 mg/m3, zimní se pohybují v rozmezí
od 11 – 55 mg/m3.

Jako nejzatíÏenûj‰í se vzhledem k letním a zimním koncentracím SPM jeví lokalita 614 Jiãín AGRO, kde se letní
koncentrace pohybují v rozmezí 42 – 78 mg/m3 a zimní v rozmezí 60 – 88 mg/m3. Naopak nejménû zatíÏená je lokalita
395 Hradec Králové nám. OsvoboditelÛ, kde se letní koncentrace pohybují v rozmezí 14 – 42 mg/m3 a zimní v rozme-
zí 27 – 54 mg/m3.

Jako nejzatíÏenûj‰í se vzhledem k letním a zimním koncentracím PM10 jeví lokalita 396 Hradec Králové Sukovy
sady, kde se letní koncentrace pohybují v rozmezí 26 – 37 mg/m3 a zimní v rozmezí 29 – 55 mg/m3. Naopak nejménû za-
tíÏená je lokalita 1110 Krkono‰e R˘chory, kde se letní koncentrace pohybují v rozmezí 14 – 19 mg/m3 a zimní v roz-
mezí 12 – 21 mg/m3.

6.1.4. TREND V ROâNÍM CHODU PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ SPM A PM10

V ODBODÍ 1992 AÎ 2001

Pro anal˘zu roãního chodu SPM byly vybrány následující stanice jako zástupci rÛzn˘ch typÛ monitorovacích
míst:

397 Hradec Králové – Pospí‰ilova tfi. dopravní, mûstská
1302 Trutnov – Pofiíãí prÛmyslová, pfiedmûstská
395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ pozaìová, mûstská
695 Holovousy pozaìová, venkovská
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Následující graf umoÏÀuje porovnání prÛbûhu roãních chodÛ imisních koncentrací SPM v dlouhodobém prÛmû-
ru za období 1992 – 2001 (2000) pro vybrané stanice.

Graf ã. 10: PrÛbûh roãních chodÛ SPM v dlouhodobém prÛmûru

Pro stanice 695 Holovousy, 397 Hradec Králové Pospí‰ilova a 395 Hradec Králové nám. OsvoboditelÛ je zvlá‰tní
zv˘‰ení koncentrací SPM v mûsících srpnu a listopadu.

Pro anal˘zu roãního chodu PM10 byly vybrány v‰echny stanice, na kter˘ch se koncentrace této frakce v Králové-
hradeckém kraji mûfiily:

396 Hradec Králové – Sukovy sady dopravní, mûstská
1111 ·erlich pozaìová, venkovská
1110 Krkono‰e R˘chory pozaìová, venkovská

Graf ã. 11: PrÛbûh roãních chodÛ PM10 v dlouhodobém prÛmûru

Stanice ·erlich a Krkono‰e R˘chory mají obrácen˘ roãní chod neÏ stanice Hradec Králové Sukovy sady.
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Statistická anal˘za trendu v ãasov˘ch fiadách imisních koncentrací SPM

Pro SPM byly pro nûkteré stanice do grafÛ vyneseny ãasové fiady, doplnûné klouzav˘m prÛmûrem a regresní
pfiímkou, které urãují trendy ve v˘voji zobrazen˘ch hodnot.

Z tûchto grafÛ je patrné, Ïe nejvût‰í a nejprud‰í pokles koncentrací SPM byl ve sledovaném období na stanici
Trutnov Pofiíãí. Také na ostatních stanicích je patrn˘ pokles v koncetracích SPM.
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Statistická anal˘za trendu v ãasov˘ch fiadách imisních koncentrací PM10

Pro v‰echny stanice, na kter˘ch se koncentrace PM10 mûfiily, byly do grafÛ vyneseny ãasové fiady, doplnûné klou-
zav˘m prÛmûrem a regresní pfiímkou, které urãují trendy ve v˘voji zobrazen˘ch hodnot.

U v‰ech tûchto stanic je patrn˘ klesající trend koncentrací suspendovan˘ch ãástic – frakce PM10. Na pozaìov˘ch
stanicích Krkono‰e R˘chory a ·erlich koncentrace PM10 klesají mírnûji neÏ na stanici Sukovy sady, coÏ je stanice do-
pravní.
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6.2. OSTATNÍ DOSTUPNÁ DATA

Mimo data imisního monitoringu, která jsou zafiazována pravidelnû do databáze ISKO, a která byla pouÏita za
období 1992 – 2001 jsou v Královéhradeckém kraji je‰tû dal‰í zdroje a tím jsou data z KHS Hradec Králové za obdo-
bí 1981 – 2002 pro stanice 395 Hradec Králové nám. OsovboditelÛ, 396 Hradec Králové Sukovy sady a 397 Hradec
Králové Pospí‰ilova tfi., a dále data z mûfiícího vozu Horiba KHS Hradec Králové.

6.2.1. DATA ZE STANIC 395, 396 A 397 V OBDOBÍ 1981 – 2002

V následujících tabulkách jsou uvedeny prÛmûrné roãní a mûsíãní koncentrace oxidÛ dusíku a oxidu dusiãitého
na stanicích 395, 396 a 397 z roku 2002.

Tabulka ã. 16: Mûsíãní a roãní koncentrace SPM v roce 2002

* Chybí údaje pro SPM, protoÏe jde o stanici, na které se mûfií pouze koncentrace PM10

Tabulka ã. 17: Mûsíãní a roãní koncentrace PM10 v roce 2002
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Následující grafy doplnûné regresní pfiímkou jednoznaãnû znázorÀují klesající trend imisních koncentrací celko-
vého pra‰ného aerosolu fiádovû od sta mg/m3 z 80. let k desítkám mg/m3 v roce 2002 a to na v‰ech tfiech stanicích.

Graf ã. 12: Koncentrace TSP na stanici 395 Hradec Králové – nám. OsvoboditelÛ

Graf ã. 13: Koncentrace TSP na stanici 396 Hradec Králové – Sukovy sady

Graf ã. 14: Koncentrace TSP na stanici 397 Hradec Králové – Pospí‰ilova tfi.
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6.2.2. DATA Z Mù¤ENÍ MOBILNÍ STANICÍ HORIBA

Z dat získan˘ch z mûfiícího vozu plyne, Ïe prÛmûrné roãní koncentrace mûfiené vozem HORIBA na vybran˘ch
stanovi‰tích jsou mnohem vy‰‰í neÏ hodnoty ze stacionárních stanic, coÏ je zfiejmû zpÛsobeno volbou umístûní sledo-
van˘ch lokalit.

Dále je uveden graf, kter˘ znázorÀuje rozdíl mezi koncentracemi celkového pra‰ného aerosolu a suspendova-
n˘ch ãástic frakce PM10 na stacionární stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady (která v Hradci Králové vychází jako
nejzatíÏenûj‰í lokalita ze stacionárních stanic ve mûstû) a lokalitou Kalinka, na které mûfiil vÛz Horiba.

Graf ã. 15: Porovnání koncentrací na stanici Kalinka a Sukovy sady
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6.3. MODELOVÁ DATA – ROZPTYLOVÁ STUDIE MùSTA HRADCE KRÁLOVÉ

a) prÛmûrné roãní koncentrace

Nejvy‰‰í hodnoty IHr PP (více neÏ 15 mg.m–3) ze oãekávat v oblastech Hr. Králové západ – hl. nádraÏí (3) a Plo-
ti‰tû – Plácky (6). Zcela nejvy‰‰í hodnoty 20 mmg.m–3 se vyskytují na rozhraní obou uveden˘ch oblastí. Projevuje se zde
pfiedev‰ím vliv zdrojÛ REZZO I ã.11, ã.12 (FOMA, ECOL) a zdroje REZZO II ã.3 (âD). K v˘znamnému zatíÏení
rovnûÏ dochází v okolí v˘znamné skupiny bodov˘ch zdrojÛ âKD Ploti‰tû n.L. Ve zb˘vajících oblastech lze oãekávat
hodnoty IHr PP v rozmezí 6 – 18 mmg.m–3. NejniÏ‰í prÛmûrné roãní koncentrace cca 6 mg.m–3 se vyskytují na jihov˘-
chodním okraji mûsta (oblast Novohradecké lesy). Na celém území mûsta Hradec Králové nebude pfiekroãen imisní
limit IHr PP 60 mmg.m–3 (hodnotíme pouze primární pra‰nost).

b) krátkodobé koncentrace

V prÛbûhu roku je moÏné oãekávat, Ïe na území mûsta Hradec Králové bude docházet lokálnû k pfiekroãení imis-
ního limitu IHk – 500 mmg.m–3. Vypoãtené hodnoty IHk PP pfiekraãují imisní limit v jednotliv˘ch referenãních bodech
v oblastech Ploti‰tû – Plácky (6) a Svobodné dvory (5). Nejvy‰‰í hodnoty IHk PP je moÏné oãekávat v okolí RB 1562
(areál âKD, obl. Ploti‰tû– Plácky (6) 7 257 mg.m–3). Ve skuteãnosti budou hodnoty IHk PP na území mûsta vy‰‰í, ne-
boÈ ve v˘poãtu není zohlednûna sekundární pra‰nost.

Maximální doba pfiekroãení imisního limitu IHk PP na území mûsta lokálnû pfiekraãuje limit 5% celkové roãní
doby a dosahuje pfiekroãení imisního limitu IHk aÏ 13% celkové roãní doby, opût v blízkém okolí prÛmyslového are-
álu âKD Hradec Králové. V obytn˘ch ãástech mûsta v‰ak tento limit pfiekraãován nebude.

Dále je uveden graf porovnání modelov˘ch dat a v˘sledkÛ mûfiení. Hodnoty podílu mezi obûma hodnotami se
pohybují v rozpûtí od 2,5 do 3,5.

OSV – nám.OsvoboditelÛ, POS – ul.Pospí‰ilova, SUK – Sukovy sady, OBS – hvûzdárna Nov˘ Hradec
Graf ã. 16: Porovnání modelov˘ch hodnot s namûfien˘mi hodnotami TSP
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6.4. SROVNÁNÍ HODNOT S IMISNÍMI LIMITY PRO SPM a PM10

V této kapitole jsou hodnocena data z let 1992 – 2000 vzhledem ke star˘m imisním limitÛm, data z roku 2001 jsou
hodnocena vzhledem k nov˘m imisním limitÛm pro rok 2001 a data z KHS Hradce Králové za rok 2002 jsou hodno-
cena podle nov˘ch imisních limitÛ pro rok 2002.

Hodnoty star˘ch imisních limitÛ udává Opatfiení FVÎP ze dne 1. fiíjna 1991 k zákonu ã. 309/91 Sb. o ochranû
ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, v úplném znûní zákona ã. 211/94 Sb.

Hodnoty nov˘ch imisních limitÛ udává Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky
a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í. Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg/m3

a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K a atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty
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6.4.1. DATA ISKO Z OBDOBÍ 1992 – 2001

Vzhledem k absenci údajÛ o hodinové a 24-hodinové koncentraci bylo moÏné provést srovnání pouze pro údaje
za kalendáfiní rok.

Pro SPM byl pfiekroãen roãní imisní limit 60 mg/m3 (star˘ limit) na 1 stanici a to opakovanû v letech 1993
(65 mg/m3), 1996 (65 mg/m3), 1997 (68 mg/m3), 1998 (76 mg/m3). V dal‰ích letech nebylo na této stanici provádûno mû-
fiení SPM!!!

Pro PM10 nebyl v celém kraji pfiekroãen nov˘ roãní imisní limit pro ochranu zdraví 40 mg/m3 (pfiíp. 46,4 mg/m3 –
limit + mez tolerance pro rok 2001).

6.4.2. DATA KHS HRADEC KRÁLOVÉ Z ROKU 2002

Roãní imisní limit pro PM10 pro ochranu zdraví 40 mg/m3 (pfiíp. 44,8 mg/m3 – hodnota limit + mez tolerance) ne-
byl pfiekroãen nikde.

Denní imisní limit pro PM10 pro ochranu zdraví 50 mg/m3 (pfiíp. 65 mg/m3 – hodnota limit + mez tolerance) byl
pfiekroãen v 8,9 % denních mûfiení (pfiíp. 2,2 %) na stanici 396, ve 2,02 % (pfiíp. 0,81 %) na stanici 395 a 6,4 % (pfiíp.
1,2 %) na stanici 397.
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6.5. POROVNÁNÍ IMISNÍ SITUACE V OKRESECH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Tabulka ã. 18: Koncentrace SPM na vybran˘ch stanicích v jednotliv˘ch okresech Královéhradeckého kraje [mg/m3 ]

Do tabulky byly vybrány stanice, které byly v provozu v posledních tfiech letech (1999 – 2001, protoÏe hodnocení
situace v jednotliv˘ch okresech bylo provedeno z hodnot za poslední tfii roky.

Z uveden˘ch hodnot plyne, Ïe situace je podobná ve v‰ech okresech, kde se suspendované ãástice monitorují.

Tabulka ã. 19: Koncentrace PM10 na vybran˘ch stanicích v jednotliv˘ch okresech Královéhradeckého kraje [mg.m–3]

Pfii hodnocení koncentrací PM10 mezi jednotliv˘mi okresy je také nutné brát v úvahu typ a charakteristiku uve-
den˘ch stanic. V okrese Rychnov nad KnûÏnou a Trutnov jsou hodnoty z pozaìov˘ch stanic pfiibliÏnû stejné. Do-
pravní stanice ã. 396 nelze srovnat s Ïádnou dal‰í stanicí, protoÏe v celém kraji je to jediná dopravní stanice mûfiící
koncentrace PM10.
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6.6. ROZBOR IMISNÍ SÍTù NA DOSTATEâNOST POKRYTÍ DANÉHO ÚZEMÍ
A VHODNOST UMÍSTùNÍ Mù¤ÍCÍCH STANIC

Ve ãtyfiech okresech Královéhradeckého kraje jsou stanice na mûfiení imisních koncentrací suspendovan˘ch lá-
tek umístûny následovnû:

Okres Hradec Králové:

• Stanice Hradec Králové nám. OsvoboditelÛ, mûfií SPM – pozaìová, mûstská
• Stanice Hradec Králové Pospí‰ilova tfi., mûfií SPM – dopravní, mûstská
• Stanice Hradec Králové Observatofi, mûfií SPM – pozaìová, pfiedmûstská
• Stanice Hradec Králové Sukovy sady, mûfií PM10 – dopravní, mûstská

Okres Jiãín:

• Stanice Holovousy, mûfií SPM – pozaìová, venkovská

Okres Rychnov nad KnûÏnou:

• Stanice ·erlich, mûfií PM10 – pozaìová, venkovská

Okres Trutnov:

• Stanice Trutnov Pofiíãí, mûfií SPM – prÛmyslová, pfiedmûstská
• Stanice Vlãice, mûfií SPM – pozaìová, venkovská
• Stanice Úpice, mûfií SPM – pozaìová, venkovská
• Stanice Krkono‰e R˘chory, mûfií PM10 – pozaìová, venkovská

Z v˘ãtu vypl˘vá, Ïe:

• V okrese Hradec Králové je dostateãn˘ poãet monitorovacích bodÛ jak na pozaìov˘ch, tak i dopravních lokali-
tách.

• V okrese Jiãín je pouze jedna stanice – pozaìová, chybí zastoupení dopravní stanice.
• V okrese Náchod monitoring suspendovan˘ch ãástic chybí zcela.
• V okrese Rychnov nad KnûÏnou okrese je pouze jedna pozaìová stanice na ·erlichu, chybí stanice dopravní.
• V okrese Trutnov jsou zastoupeny pouze pozaìové stanice a jedna prÛmyslová, chybí stanice dopravní.

Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji není vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro sus-
pendované látky, neplyne z Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledová-
ní, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í povinnost minimálního poãtu mûfiících bodÛ v této oblasti.
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7. IMISNÍ KONCENTRACE OZONU

7.1. DATABÁZE ISKO

7.1.1. STANICE MONITORINGU OZONU

Na území Královéhradeckého kraje byly za období 1992 – 2001 v provozu celkem 4 stanice monitorující kon-
centrace ozonu. Provoz tûchto stanic je znázornûn v tabulce ã. 3, kde jsou oznaãeny ãinné stanice v jednotliv˘ch le-
tech. Monitoring ozonu probíhal v Královéhradeckém kraji od roku 1995, kdy byly v provozu 3 automatické stanice,
od roku 1996 pfiibyla jedna stanice manuální. V dal‰ích letech se jiÏ poãet stanic mûfiících ozon nezmûnil.

Tabulka ã. 1: Imisní monitoring ozonu v Královéhradeckého kraje (1992 – 2001)

HK – Hradec Králové
RK – Rychnov nad KnûÏnou
TR – Trutnov
M – manuální stanice
AMS – automatická stanice

Stanice 396 Hradec Králové Sukovy sady je stanice dopravní mûstská, ostatní stanice jsou pozaìové (stanice 643
je pfiedmûstská, stanice 1111 a 1110 jsou venkovské pfiírodní).

7.1.2. TREND V âASOVÉ ¤ADù ROâNÍCH PRÒMùRN¯CH KONCENTRACÍ OZONU 
V LETECH 1992 – 2001

V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuta data z databáze ISKO za cel˘ kraj i pro jednotlivé okresy Krá-
lovéhradeckého kraje.

Z následujícího grafu vypl˘vá, Ïe nejvíce zatíÏenûj‰í jsou lokality pozaìové, naopak nejménû zatíÏená je lokalita
396 Hradec Králové Sukovy sady.Tato stanice je dopravní a jsou na ní mûfieny vy‰‰í koncentrace NOx, které zde zfiej-
mû sniÏují koncentrace ozonu. Dále je vloÏen také graf koncentrací NOx pro stejné stanice. Stanice, na kter˘ch jsou
nejvy‰‰í koncentrace NOx, mají nejniÏ‰í koncentrace ozonu. Pro tyto grafy byly vybrány v‰echny stanice, na kter˘ch
se monitorují koncentrace ozonu:

396 Hradec Králové – Sukovy sady dopravní, mûstská
1111 ·erlich pozaìová, venkovská
1110 Krkono‰e R˘chory pozaìová, venkovská
643 Hradec Králové – Observatofi pozaìová, pfiedmûstská
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Graf ã. 1: PrÛmûrné roãní koncentrace ozonu

Okres Hradec Králové

Tabulka ã. 2: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace ozonu [mg/m3] v okrese Hradec Králové v letech 1999 – 2001

Uvedené prÛmûrné roãní imisní koncentrace ozonu se na stanicích v okrese Hradec Králové pohybovaly v roz-
mezí 38 – 66 mg.m–3.

Okres Jiãín

V okrese Jiãín ve sledovaném období nebyly mûfieny koncentrace ozonu na Ïádné stanici.

Okres Náchod

Také v okrese Náchod nebyly ve sledovaném období na Ïádné stanici mûfieny koncentrace ozonu.

Okres Rychnov nad KnûÏnou

V okrese Rychnov nad KnûÏnou se koncentrace ozonu mûfiily na jedné stanici. PrÛmûrné roãní koncentrace této
stanice jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka ã. 3: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace ozonu [mg/m3] v okrese Rychnov nad KnûÏnou v letech 1999 – 2001

Koncentrace ozonu na této stanici klesají od roku 1998.
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Okres Trutnov

Tabulka ã. 4: PrÛmûrné roãní imisní koncentrace ozonu [mg/m3] v okrese Trutnov v letech 1999 – 2001

Na této stanici koncentrace ozonu klesají od roku 1999.

7.1.3. TREND V âASOVÉ ¤ADù PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ OZONU V LETNÍCH
A ZIMNÍCH MùSÍCÍCH

V následujících tabulkách a grafech jsou zachyceny prÛmûrné imisní koncentrace ozonu v zimním a letním ob-
dobí. Za letní období jsou povaÏovány mûsíce duben aÏ záfií v daném roce, za zimní období jsou povaÏovány mûsíce
fiíjen aÏ bfiezen (napfi. fiíjen 1992 aÏ bfiezen 1993).

Ve statistické roãence âHMÚ za rok 2001 (Zneãi‰tûní ovzdu‰í a atmosférická depozice v datech, âeská republi-
ka, 2001) jiÏ nejsou k dispozici prÛmûrné mûsíãní hodnoty ozonu, ze kter˘ch byly spoãítány zimní a letní koncentra-
ce pro pfiedcházející roky, proto jsou v následujících tabulkách uvedena data pouze do roku 2000.

Tabulka ã. 5: PrÛmûrné letní imisní koncentrace ozonu [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000

Tabulka ã. 6: PrÛmûrné zimní imisní koncentrace ozonu [mg/m3] v Královéhradeckém kraji v letech 1992 – 2000
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Graf ã. 2: PrÛmûrné letní koncentrace ozonu

Graf ã. 2: PrÛmûrné zimní koncentrace ozonu

Z porovnání prÛmûrn˘ch hodnot imisních koncentrací ozonu, které jsou uvedeny v pfiede‰l˘ch tabulkách a zná-
zornûny v grafech, vypl˘vá, Ïe hodnoty v letním období jsou vy‰‰í neÏ v zimním období. PrÛmûrné letní koncentrace
se pohybují v rozmezí od 43 – 96 mg/m3, zimní se pohybují v rozmezí od 21 – 71 mg/m3.

7.1.4. TREND V ROâNÍM CHODU PRÒMùRN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ OZONU 
V OBDODÍ 1992 AÎ 2000

Pro anal˘zu roãního chodu byly vybrány v‰echny stanice, na kter˘ch se imisní koncentrace ozonu ve sledovaném
období monitorovaly.

Následující graf umoÏÀuje porovnání prÛbûhu roãních chodÛ imisních koncentrací ozonu v dlouhodobém prÛ-
mûru za období 1992 – 2000 pro vybrané stanice. Z obrázku jsou patrné rozdíly v úrovních imisních koncentrací v zim-
ních a letních mûsících ve sledovaném dlouhodobém prÛmûru. Stejn˘ prÛbûh s maximy v letních a minimy v zimních
mûsících si zachovávají jak mûstské dopravní tak i pozaìové lokality.
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Graf ã. 3: Roãní chody imisních koncentrací ozonu

Statistická anal˘za trendu v ãasov˘ch fiadách imisních koncentrací ozonu

Pro v‰echny stanice monitorující ozon byly do grafÛ vyneseny ãasové fiady, doplnûné klouzav˘m prÛmûrem a re-
gresní pfiímkou, které urãují trendy ve v˘voji zobrazen˘ch hodnot. Pro porovnání jsou opût zafiazeny také ãasové fia-
dy pro NOx.
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Lineární regresní pfiímka proloÏená ãasov˘mi fiadami prÛmûrn˘ch mûsíãních imisních koncentrací ozonu ukazu-
je pro stanici Hradec Králové Sukovy sady stagnující trend, pro stanici Hradec Králové Observatofi klesající trend
a na stanicích Krkono‰e R˘chory a ·erlich koncentrace ozonu stoupají.
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7.2. OSTATNÍ DOSTUPNÁ DATA

Mimo data imisního monitoringu, která jsou zafiazována pravidelnû do databáze ISKO, a která byla pouÏita za
období 1992 – 2001 jsou v Královéhradeckém kraji je‰tû dal‰í zdroje a tím jsou data z KHS Hradec Králové za obdo-
bí 1981 – 2002 pro stanici 396 Hradec Králové Sukovy a dále data z mûfiícího vozu Horiba KHS Hradec Králové.

7.2.1. DATA ZE STANICE 396 V OBDOBÍ 1981 – 2002

V následujících tabulkách jsou uvedeny prÛmûrné mûsíãní a roãní koncentrace ozonu na stanici 396 z roku 2002.

Tabulka ã. 7: Mûsíãní a roãní koncentrace ozonu v roce 2002

7.2.2. DATA Z Mù¤ENÍ MOBILNÍ STANICÍ HORIBA

Z mûfiení vozem Horiba vypl˘vá, Ïe koncentrace mûfien˘ch ‰kodlivin jsou vy‰‰í na místech, kde mûfií vÛz Horiba
neÏ na stanici Hradec Králové Sukovy sady. U koncentrací pfiízemního ozonu je tomu naopak, coÏ je zpÛsobeno vy‰-
‰ími koncentracemi oxidÛ dusíku (namûfien˘ch Horibou), které pak sniÏují koncentrace ozonu.

Dále je uveden graf, kter˘ znázorÀuje rozdíl mezi koncentracemi ozonu na stacionární stanici 396 Hradec Králo-
vé Sukovy sady a lokalitou Kalinka, na které mûfiil vÛz Horiba.
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Graf ã. 4: Porovnání koncentrací na stanici Kalinka a Sukovy sady
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7.3. SROVNÁNÍ HODNOT S IMISNÍMI LIMITY PRO OZON

Hodnoty star˘ch imisních limitÛ udává Opatfiení FVÎP ze dne 1. fiíjna 1991 k zákonu ã. 309/91 Sb. o ochranû
ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, v úplném znûní zákona ã. 211/94 Sb.

Hodnoty nov˘ch imisních limitÛ udává Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky
a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í. Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg/m3

a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K a atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Cílové imisní limity pro troposférick˘ ozon

*) Splnûní cílového imisního limitu se posuzuje od tohoto data; rok 2010 bude prvním rokem, ve kterém budou úda-
je pouÏity pro v˘poãet plnûní v prÛbûhu následujících 3, popfiípadû 5 let.

**) Pokud nelze vyhodnotit prÛmûrné hodnoty za 3 nebo 5 let na základû úplného uspofiádaného souboru roãních
dat, minimální roãní údaj nutn˘ pro kontrolu splnûní cílov˘ch hodnot je:
a) pro cílovou hodnotu pro ochranu lidského zdraví – platné údaje za 1 rok,
b) pro cílovou hodnotu pro ochranu vegetace – platné údaje za 3 roky.

***) Pro úãely tohoto nafiízení AOT40 znamená souãet rozdílÛ mezi hodinovou koncentrací vût‰í neÏ 80 mg.m–3

(= 40 ppb) a hodnotou 80 mg.m–3 v dané periodû uÏitím pouze 1-hodinov˘ch hodnot zmûfien˘ch kaÏd˘ den mezi
8:00 a 20:00 SEâ (= 7:00 aÏ 19:00 svûtového ãasu (UTC)).

****) Osmihodinové klouzavé prÛmûry se poãítají z hodinov˘ch koncentrací a pfiepoãítávají se kaÏdou hodinu. KaÏd˘
osmihodinov˘ prÛmûr je pfiipsán dni, ve kterém konãí, to jest první v˘poãet je proveden z hodinov˘ch koncent-
rací bûhem periody 17:00 pfiede‰lého dne a 01:00 dne následujícího. Poslední v˘poãet pro dan˘ den se provede
pro periodu od 16:00 do 24:00hodin.
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Dlouhodobé imisní cíle pro troposférick˘ ozon

Vzhledem k absenci údajÛ o hodinové koncentraci nebylo moÏné provést srovnání s imisním limitem pro ochra-
nu zdraví.

Dále je uvedena tabulka hodnot AOT40 v Královéhradeckém kraji z roãenky âHMÚ – Zneãi‰tûní ovzdu‰í a at-
mosférická depozice v datech, âeská republika 2001.

Tabulka ã. 8: Hodnoty AOT40 ze stanic v Královéhradeckém kraji, rok 2001

psáno kurzívou: stanice, kde do‰lo k pfiekroãení limitu 18 000 mg.h/m3

Podle údajÛ z ãasopisu Ochrana ovzdu‰í 3–4/2002, Pfiíloha Kvalita ovzdu‰í v âR z pohledu nové legislativy byl cí-
lov˘ imisní limit ozonu pro ochranu zdraví v roce 2000 pfiekroãen v celém Královéhradeckém kraji na 95,69 % úze-
mí. V jednotliv˘ch okresech byla situace následující:

Hradec Králové 100 % území
Jiãín 100 % území
Rychnov n. Kn. 95,13 % území
Trutnov 95,07 % území
Náchod 89,21 % území.
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7.4. POROVNÁNÍ IMISNÍ SITUACE V OKRESECH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Mûfiení koncentrací pfiízemního ozonu probíhalo ve tfiech okresech Královéhradeckého kraje, na stanicích rÛz-
n˘ch typÛ, proto nelze provést srovnání imisní situace.

Tabulka ã. 9: Koncentrace ozonu na vybran˘ch stanicích v jednotliv˘ch okresech Královéhradeckého kraje [mg/m3 ]
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7.5. ROZBOR IMISNÍ SÍTù NA DOSTATEâNOST POKRYTÍ DANÉHO ÚZEMÍ
A VHODNOST UMÍSTùNÍ Mù¤ÍCÍCH STANIC

V souãasné dobû jsou na území Královéhradeckého kraje v provozu tfii automatické stanice a jedna manuální,
z toho dvû jsou v Hradci Králové (dopravní a pozaìová), jedna pozaìová v Krkono‰ích a jedna pozaìová v Orlick˘ch
horách.

Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji není vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochra-
nu zdraví lidí, a nejsou zde sídelní seskupení s poãtem obyvatel vy‰‰ím neÏ 250 000, neplyne z Nafiízení vlády ã.
350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality
ovzdu‰í, povinnost minimálního poãtu mûfiicích bodÛ v této oblasti.



Strana 1019 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

8. IMISNÍ KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO

8.1. DATA KHS HRADEC KRÁLOVÉ

Na území Královéhradeckého kraje byla za období 1992 – 2001 v provozu pouze 1 stanice monitorující koncent-
race oxidu uhelnatého (CO). Jde o automatickou stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady, která je urãena jako do-
pravní, mûstská. Monitoring CO zde probíhal od roku 2001. Doposud se poãet stanic mûfiících CO nezmûnil.

Pro roz‰ífiení datové základny jsou proto dále pouÏita data KHS Hradec Králové za období 2001 – 2002 pro sta-
nici 396 Hradec Králové Sukovy a dále data z mûfiícího vozu Horiba KHS Hradec Králové.

V následující tabulce jsou uvedeny prÛmûrné mûsíãní a roãní koncentrace oxidu uhelnatého na stanici 396 z let
2001 a 2002.

Tabulka ã. 1: Mûsíãní a roãní koncentrace oxidu uhelnatého v letech 2001 a 2002

V roce 2002 klesly koncentrace CO ve tfiech mûsících oproti roku 2001. SníÏení se projevilo v mûsících ãervenci,
srpnu a fiíjnu. Roãní prÛmûr koncentrací CO je vy‰‰í v roce 2002, za rok 2001 ov‰em chybí údaje za období leden – du-
ben.

Dále je uveden graf, ve kterém jsou znázornûny rozdíly v roãních, letních a zimních koncentracích v letech 2000
a 2001. Z grafu lze vyãíst, Ïe se roãní a zimní koncentrace CO v roce 2002 zv˘‰ily, naopak letní koncentrace se sníÏily.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 1020

Graf ã. 1: PrÛmûrné koncentrace CO

Pro znázornûní roãních chodÛ je uveden následující graf. Opût lze vidût, Ïe minima jsou v letních mûsících, nao-
pak maxima jsou v mûsících zimních.

Graf ã. 2: PrÛbûh roãních chodÛ CO v prÛmûru za dva roky
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8.2. DATA Z Mù¤ENÍ MOBILNÍ STANICÍ HORIBA

Z mûfiení vozem Horiba vypl˘vá, Ïe koncentrace mûfien˘ch ‰kodlivin jsou vy‰‰í na místech, kde mûfií vÛz Horiba
neÏ na stanici Hradec Králové Sukovy sady.

Dále je uveden graf, kter˘ znázorÀuje rozdíl mezi koncentracemi oxidu uhelnatého na stacionární stanici 396
Hradec Králové Sukovy sady a lokalitou Kalinka, na které mûfiil vÛz Horiba.

Graf ã. 3: Porovnání koncentrací na stanici Kalinka a Sukovy sady
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8.3. MODELOVÁ DATA – ROZPTYLOVÁ STUDIE MùSTA HRADCE KRÁLOVÉ

U prÛmûrn˘ch roãních hodnot koncentrací oxidu uhelnatého lze pfiedpokládat zfieteln˘ posun od maximálních
hodnot v centru mûsta a v okolí bodového zdroje âKD Ploti‰tû n.L. k minimálním na okrajích Hradce Králové.

a) prÛmûrné roãní koncentrace

Imisní zatíÏení IHr CO koresponduje s lokálním vytápûním obytné zástavby na území mûsta Hradec Králové
a s hustotou silniãní sítû. Vypoãtené hodnoty nelze porovnat s imisním limitem, neboÈ pro prÛmûrné roãní koncent-
race CO není imisní limit dosud stanoven. Nejvy‰‰í hladiny prÛmûrn˘ch roãních koncentrací jsou podle oãekávání
opût v oblastech Hr.Králové západ – hl.nádraÏí (3), Ploti‰tû – Plácky (6) více neÏ 30 mg.m–3 a dále v oblasti Hr.Králo-
vé – stfied (1) a na jiÏním okraji oblasti Vûko‰e – Pouchov (7) 20 – 30 mg.m–3. Smûrem k okrajÛm mûsta hodnoty IHr
CO postupnû klesají a na vût‰inû území oblasti Novohradecké lesy (12) a na v˘chodním, jiÏním a západním okraji
mûsta nepfiekraãují 6 mg.m–3.

b) krátkodobé koncentrace

I kdyÏ pro krátkodobé koncentrace je stanoven imisní limit (10 000 mg.m–3), k jeho pfiekroãení mÛÏe vût‰inou do-
jít pouze v tûsné blízkosti enormnû zatíÏené komunikace nebo kfiiÏovatky. Na celém území mûsta Hradec Králové by-
la v jediném referenãním bodû vypoãtena hodnota pfiesahující uveden˘ limit, RB 1562 âKD Hradec Králové – 10 973
mg.m–3. Lze oãekávat Ïe na ostatním území mûsta k pfiekroãení imisního limitu nedojde. Pfii hodnocení imisní situace
je nutné obdobnû jako u pfiedchozích ‰kodlivin povaÏovat vypoãtené koncentrace IHk CO jako orientaãní, doplÀují-
cí imisní hodnoty.

Sledujeme-li maximální koncentrace v závislosti na smûru proudûní, je zde opût patrná závislost na tom, ve kte-
rém smûru leÏí obytn˘ stfied mûsta a hlavní liniové zdroje. Z tohoto smûru pfiicházejí nejvy‰‰í koncentrace.
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8.4. SROVNÁNÍ HODNOT S IMISNÍMI LIMITY PRO OXID UHELNAT¯

Hodnoty star˘ch imisních limitÛ udává Opatfiení FVÎP ze dne 1. fiíjna 1991 k zákonu ã. 309/91 Sb. o ochranû
ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, v úplném znûní zákona ã. 211/94 Sb.

Hodnoty nov˘ch imisních limitÛ udává Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky
a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í. Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg/m3

a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K a atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Vzhledem k absenci údajÛ o hodinové koncentraci nebylo moÏné provést srovnání s imisním limitem pro ochra-
nu zdraví.
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8.5. ROZBOR IMISNÍ SÍTù NA DOSTATEâNOST POKRYTÍ DANÉHO ÚZEMÍ
A VHODNOST UMÍSTùNÍ Mù¤ÍCÍCH STANIC

Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji není vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochra-
nu zdraví lidí, a nejsou zde sídelní seskupení s poãtem obyvatel vy‰‰ím neÏ 250 000, neplyne z Nafiízení vlády ã.
350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality
ovzdu‰í, povinnost minimálního poãtu mûfiicích bodÛ v této oblasti.

Pfiesto by bylo vhodné doplnit síÈ alespoÀ o jednu stanici, která by zachytila vliv lokálních topeni‰È monitorující
koncentrace oxidu uhelnatého (viz poznámka v úvodu zprávy).
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9. IMISNÍ KONCENTRACE TùKAV¯CH ORGANICK¯CH LÁTEK 
(VOC), BENZEN (BZN)

9.1. DATA KHS HRADEC KRÁLOVÉ

Na území Královéhradeckého kraje byla za období 1992 – 2001 v provozu pouze 1 stanice monitorující koncent-
race VOC. Jde o automatickou stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady, která je urãena jako dopravní, mûstská. Mo-
nitoring VOC zde probíhal od fiíjna roku 1999. Doposud se poãet stanic mûfiících VOC nezmûnil.

Pro roz‰ífiení datové základny jsou proto dále pouÏita data KHS Hradec Králové za období 1999 – 2002 pro sta-
nici 396 Hradec Králové Sukovy.

V následujících tabulkách jsou uvedeny prÛmûrné mûsíãní a roãní koncentrace tûkav˘ch organick˘ch látek a sa-
mostatnû také benzenu na stanici 396 z let 1999 a 2002.

Tabulka ã. 1: Mûsíãní a roãní koncentrace VOC v letech 1999 a 2002

Tabulka ã. 2: Mûsíãní a roãní koncentrace benzenu v letech 1999 a 2002
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Z údajÛ v tûchto tabulkách byly vytvofieny následující grafy, ve kter˘ch jsou znázornûny roãní, letní a zimní kon-
centrace tûkav˘ch organick˘ch látek a samostatnû také benzenu na stanici 396 z let 1999 a 2002.

Graf ã. 1: PrÛmûrné koncentrace ze sumy VOC

Graf ã. 2: PrÛmûrné koncentrace benzenu
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Pro znázornûní roãních chodÛ je uveden následující graf. Pro sumu VOC nelze urãit jednoznaãn˘ roãní chod, pro-
toÏe koncentrace v jednotliv˘ch mûsících jsou nepravidelné. Samostatn˘ benzen nemá v˘razn˘ roãní chod, jeho kon-
centrace jsou bûhem roku vyrovnané.

Graf ã. 3: PrÛbûh roãního chodu VOC v prÛmûru za nûkolik let

Z posledního uvedeného grafu lze vyãíst mírnû klesající trend imisních koncentrací tûkav˘ch organick˘ch látek,
ale rostoucí trend koncentrací benzenu:

Graf ã.: Zobrazení ãasové fiady prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací VOC a benzenu
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9.2. SROVNÁNÍ HODNOT S IMISNÍMI LIMITY PRO BENZEN

Hodnoty nov˘ch imisních limitÛ udává Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky
a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í. Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg/m3

a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K a atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.

Pro benzen nebyl pfiekroãen nov˘ roãní imisní limit pro ochranu zdraví pro rok 2001 ani 2002 – 5 mg/m3 (pfiíp.
10 mg/m3 – hodnota limit + mez tolerance).
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9.3. ROZBOR IMISNÍ SÍTù NA DOSTATEâNOST POKRYTÍ DANÉHO ÚZEMÍ
A VHODNOST UMÍSTùNÍ Mù¤ÍCÍCH STANIC

Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji není vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochra-
nu zdraví lidí, a nejsou zde sídelní seskupení s poãtem obyvatel vy‰‰ím neÏ 250 000, neplyne z Nafiízení vlády ã.
350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality
ovzdu‰í, povinnost minimálního poãtu mûfiicích bodÛ v této oblasti.

Pfiesto by bylo vhodné doplnit síÈ alespoÀ o jednu pozaìovou stanici monitorující koncentrace tûkav˘ch organic-
k˘ch látek. (viz poznámka v úvodu zprávy).
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10. IMISNÍ KONCENTRACE AMONIAKU

Na území Královéhradeckého kraje nebyly zji‰tûny Ïádné monitorovací aktivity, t˘kající se koncentrací amonia-
ku v ovzdu‰í.

Proto by bylo vhodné zfiídit stabilní monitoring alespoÀ na jedné, venkovské, zemûdûlské lokalitû.
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11. IMISNÍ KONCENTRACE POLYAROMATICK¯CH UHLOVODÍKÒ (PAU),
BENZO (A) PYREN (BAP)

11.1. DATA KHS HRADEC KRÁLOVÉ

Na území Královéhradeckého kraje byla za období 1992 – 2001 v provozu pouze 1 stanice monitorující koncent-
race PAU. Jde o automatickou stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady, která je urãena jako dopravní, mûstská. Mo-
nitoring PAU zde probíhal od roku 1999. Doposud se poãet stanic mûfiících PAU nezmûnil.

Opût jsou pro roz‰ífiení datové základny pouÏita data KHS Hradec Králové za období 1999 – 2002 pro stanici 396
Hradec Králové Sukovy.

V následujících tabulkách jsou uvedeny prÛmûrné mûsíãní a roãní koncentrace polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ
a samostatnû také benzo(a)pyrenu na stanici 396 z let 1999 a 2002.

Tabulka ã. 1: Mûsíãní a roãní koncentrace PAU v letech 1999 a 2002

Tabulka ã. 2: Mûsíãní a roãní koncentrace benzo(a)pyrenu v letech 1999 a 2002
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Z údajÛ v tûchto tabulkách byly vytvofieny následující grafy, ve kter˘ch jsou znázornûny roãní, letní a zimní kon-
centrace PAU a samostatnû také BaP na stanici 396 z let 1999 a 2002.

Graf ã. 1: PrÛmûrné koncentrace ze sumy PAU

Graf ã. 2: PrÛmûrné koncentrace benzo(a)pyrenu
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Pro znázornûní roãních chodÛ je uveden následující graf. Pro sumu PAU lze jednoznaãnû urãit roãní chod, proto-
Ïe kdy koncentrace PAU jsou vy‰‰í v zimních mûsících neÏ v mûsících letních. Samostatn˘ benzo(a)pyren nemá v˘-
razn˘ roãní chod, jeho koncentrace jsou bûhem roku vyrovnané.

Graf ã. 3: PrÛbûh roãních chodÛ PAU a benzo(a)pyrenu v prÛmûru za nûkolik let

Z posledního uvedeného grafu lze vyãíst mírnû stoupající trend imisních koncentrací polyaromatick˘ch uhlovo-
díkÛ a stagnující trend koncentrací benzo(a)pyrenu:

Graf ã. 4: Zobrazení ãasové fiady prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PAU a benzo(a)pyrenu

Dále je uveden graf se 4 polyaromatick˘mi uhlovodíky, které dosahují nejvy‰‰ích koncentrací. Jedná se o fenant-
ren, fluoranten, pyren a chrysen, v pofiadí od nejvût‰ích po nejmen‰í dosahované koncentrace.
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Graf ã. 5: Polyaromáty s nejvy‰‰ími koncentracemi v ovzdu‰í Hradce Králové

Z následujícího grafu lze urãit roãní chod 5 nejvíce toxick˘ch polyaromátÛ, pfiiãemÏ jsou jasnû vidût letní minima
a zimní maxima.

Graf ã. 6: PrÛbûh roãních chodÛ koncentrací nejvíce toxick˘ch PAU v prÛmûru za nûkolik let
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11.2. SROVNÁNÍ HODNOT S IMISNÍMI LIMITY PRO BENZO(a)PYREN

Hodnoty nov˘ch imisních limitÛ udává Nafiízení vlády ã. 350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky
a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í. Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg/m3

a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K a atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.

Pro benzo(a)pyren byl pfiekroãen nov˘ roãní imisní limit pro ochranu zdraví pro rok 2001 – 1 ng/m3 na stanici
ã. 396 (jediná stanice mûfiící tyto látky v celém kraji) v roce 2001 (1,18 ng/m3). Nebyla v‰ak pfiekroãena hodnota limit
+ mez tolerance pro rok 2001 (9 ng/m3).

Roãní imisní limit pro ochranu zdraví pro rok 2002 1 ng/m3 (pfiíp. 9 ng/m3 – hodnota limit + mez tolerance) nebyl
pfiekroãen nikde.
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11.3. ROZBOR IMISNÍ SÍTù NA DOSTATEâNOST POKRYTÍ DANÉHO ÚZEMÍ
A VHODNOST UMÍSTùNÍ Mù¤ÍCÍCH STANIC

Vzhledem k tomu, Ïe v Královéhradeckém kraji není vymezena oblast s pfiekroãen˘m imisním limitem pro ochra-
nu zdraví lidí, a nejsou zde sídelní seskupení s poãtem obyvatel vy‰‰ím neÏ 250 000, neplyne z Nafiízení vlády ã.
350/2002, kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality
ovzdu‰í, povinnost minimálního poãtu mûfiicích bodÛ v této oblasti.

Pfiesto by bylo vhodné doplnit síÈ alespoÀ o jednu mûstskou stanici monitorující koncentrace polyaromatick˘ch
uhlovodíkÛ a benzo(a)pyrenu v obci s pfievaÏujícím vytápûním pomocí tuh˘ch paliv v pfiípadû, Ïe se neuvaÏuje ply-
nofikace.
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12. INDEX KVALITY OVZDU·Í NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
(podle Michalík, 1998; Kotlík, 1997)

Hodnocení kvality ovzdu‰í oddûlenû pro jednotlivé ‰kodliviny je sice ve vztahu k platn˘m imisním limitÛm správ-
né, velmi v˘znamné je v‰ak rovnûÏ hodnocení vlivu více zneãi‰Èujících látek souãasnû, vzhledem k vy‰‰í vypovídací
schopnosti tohoto pfiístupu. Jedním z takov˘ch komplexních ukazatelÛ kvality ovzdu‰í je index kvality ovzdu‰í (IKO),
jehoÏ metodika byla vypracována Kotlíkem (1997) ve Státním zdravotním ústavu v Praze. I pfies moÏné v˘hrady
k metodice sestavování indexu kvality ovzdu‰í, je tfieba konstatovat, Ïe je to v souãasnosti pouÏívan˘ zpÛsob kom-
plexního posuzování vlivu ‰kodlivin v ovzdu‰í na zdraví obyvatelstva. Index kvality ovzdu‰í pro tfii zneãi‰Èující látky
(oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku a suspendované látky) byl vypoãten pro rok 2001 pro jednotlivé automatické monitorova-
cí stanice na území Královéhradeckého kraje.
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12.1. INDEX KVALITY OVZDU·Í (IKO) A METODIKA JEHO V¯POâTU

Index kvality ovzdu‰í slouÏí k hodnocení stavu ovzdu‰í na základû v˘sledkÛ mûfiení imisních koncentrací látek
v ovzdu‰í (Kotlík, 1997). Hodnocení zohledÀuje moÏn˘ vliv na zdravotní stav obyvatelstva. Index kvality ovzdu‰í pou-
Ïívá, jak pfiímé numerické vyjádfiení, tak slovní popis. Index kvality ovzdu‰í kvantifikuje míru zátûÏe v‰emi ‰kodlivi-
nami.

Je koncipován jako otevfien˘ systém lineárních nespojit˘ch závislostí, jehoÏ hodnotící ‰kála je nezávislá na poãtu
a druhu zahrnut˘ch látek, je moÏno ho vyuÏít k hodnocení del‰ích ãasov˘ch fiad. Namûfiené a odvozené hodnoty (IZ
a IO) jsou pfievádûny do bezrozmûrného ãísla charakterizujícího stav ovzdu‰í. Na základû velikosti vypoãítané v˘sled-
né hodnoty IKO lze stav ovzdu‰í vyjádfiit ‰esti úrovnûmi, které jsou charakterizovány pomocí popisn˘ch kategorií.

Index kvality ovzdu‰í IKO se stanoví z roãních (kr), 24-hodinov˘ch (kd) nebo krátkodob˘ch koncentrací (kmax).

Do v˘poãtu IKO lze zahrnout v‰echny sledované látky u nichÏ je stanoven vztah zohledÀující moÏn˘ dopad na
zdravotní stav obyvatel vyjádfien˘ formou:

– pfiípustné 24 hodinové koncentrace nebo imisního limitu – IHd

– pfiípustné krátkodobé 30 min. koncentrace nebo imisního limitu – IHmax

– pfiípustné roãní koncentrace nebo imisního limitu – IHr

Pfii soubûÏném hodnocení poletavého prachu a oxidu sifiiãitého musíme zahrnout jako dal‰í látky ãlen SYNER-
GIE – (SNGp+s) obou látek, kter˘ je vyjádfien˘ jako souãet namûfien˘ch koncentrací obou látek a lomen˘ pfiípustnou
koncentrací jedné z nich (pfii rozdíln˘ch imisních limitech se bere imisní limit o niÏ‰í hodnotû).

Od roku 1997 je do v˘poãtu zahrnuto rozdûlení frakcí poletavého prachu – tj. PM10 a TSP. Potom platí pro v˘po-
ãet synergie následující vzorce:

a) Pokud v oblasti není mûfiena frakce PM10

IZ max(d,r)–S02 + IZ max(d,r)TSP
SNGp + s = (1)

IH max(d,r)

b) Pokud v oblasti není mûfiena frakce TSP

IZ max(d,r)–S02 + IZ max(d.r)PMlO
SNGP + a = (2)

IZ max(d,r)

c) Pokud jsou v oblasti mûfieny obû frakce:

IZSO2 + IZTSP IZSO2 + IZPM10
+

IH men‰í IH men‰í
SNG(p+s) = (3)

2

Kalkulaãní odhad mnoÏství sekundárních oxidantÛ v ovzdu‰í lze urãit na základû znalosti koncentrace sumy oxi-
dÛ dusíku a znalosti intenzity sluneãního svitu. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici v˘poãet neprovádíme.
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Postup v˘poãtu indexu kvality ovzdu‰í:

n kn
S
i=1 Kn

Y = (4)
N

kde kn je namûfiená nebo odvozená hodnota imisní koncentrace n-té látky, Kn je hodnota pfiípustné koncentrace
(imisního limitu) n-té látky (IHD, IHmax, IHr), N je poãet zahrnut˘ch látek)

V˘sledná hodnota indexu je definována nespojitû, pro urãení definovan˘ch úrovní IKO se pouÏívají následující
lineární nespojité funkce:

– pro hodnotu Y < 1 je funkce definována vzorcem:
Yl = (vzorec 4) * 3 (5)

– pro hodnotu Y < 2 a Y = 1:
Y2 = (vzorec 4) + 2 (6)

– pro hodnotu Y < 5 a Y = 2:
Y3 = (vzorec 4) + 10) / 3 (7)

– pro hodnotu Y = 5:
Y4 = (vzorec 4) + 20) / 5 (8)

Pfievod spoãtené hodnoty IKO do slovního vyjádfiení je následující:

1. Pokud hodnoty Yn leÏí v intervalu <0 ; 1 ), pak tûmto hodnotám IKO pfiidûlíme hodnotu JEDNA – tj. první úro-
veÀ IKO se slovním popisem âISTÉ OVZDU·Í – variabilní název ZDRAVÍ P¤ÍZNIVÉ OVZDU·Í.

2. Pokud hodnoty Yn leÏí v intervalu <1 ; 2), pak tûmto hodnotám IKO pfiidûlíme hodnotu DVA – tj. druhá úroveÀ
IKO se slovním popisem VYHOVUJÍCÍ OVZDU·Í – ZDRAVÉ OVZDU·Í.

3. Pokud hodnoty Yn leÏí v intervalu <2 ; 3), pak tûmto hodnotám IKO pfiidûlíme hodnotu T¤I – tj. tfietí úroveÀ IKO
se slovním popisem MÍRNù ZNEâI·TùNÉ OVZDU·Í – ZDRAVOTNù P¤IJATELNÉ OVZDU·Í.

4. Pokud hodnoty Yn leÏí v intervalu <3 ; 4), pak tûmto hodnotám IKO pfiidûlíme hodnotu âTY¤I – tj. ãtvrtá úro-
veÀ IKO se slovním popisem ZNEâI·TùNÉ OVZDU·Í – OVZDU·Í OHROÎUJÍCÍ CITLIVÉ OSOBY.

5. Pokud hodnoty Yn leÏí v intervalu <4 ; 5), pak tûmto hodnotám IKO pfiidûlíme hodnotu PùT – tj. pátá úroveÀ
IKO se slovním popisem SILNù ZNEâI·TùNÉ OVZDU·Í – OVZDU·Í OHROÎUJÍCÍ CELOU POPULA-
CI.

6. Pokud hodnoty Yn leÏí v intervalu <5 ; 6), pak tûmto hodnotám IKO pfiidûlíme hodnotu ·EST – tj. ‰está úroveÀ
IKO se slovním popisem OVZDU·Í ZDRAVÍ ·KODLIVÉ – VELMI SILNù ZNEâI·TùNÉ OVZDU·Í
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12.2. ROâNÍ INDEX KVALITY OVZDU·Í PRO T¤I SLOÎKY – IKOR

(SO2 – NOX – SPM)

Hodnoty roãního indexu kvality ovzdu‰í byly vypoãteny pro rok 2001 z dat stanic, na kter˘ch se mûfiily v‰echny
tfii sloÏky základních ‰kodlivin: SO2, NOx a SPM. Dále byl v˘bûr udûlán tak, aby byly zastoupeny v‰echny typy stanic.

Tabulka ã.1: Hodnoty roãního indexu kvality ovzdu‰í – IKOr (SO2 – NOx – SPM) pro jednotlivé stanice v roce 2001 –
bez ãlenu SYNERGIE

Tabulka ã.2: Hodnoty roãního indexu kvality ovzdu‰í – IKOr (SO2 – NOx – SPM) pro jednotlivé stanice v roce 2001 –
se ãlenem SYNERGIE
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12.3. HODNOCENÍ IKOR V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Pro vybrané stanice byl index kvality ovzdu‰í vypoãten s ãlenem SYNERGIE pro soubûÏné hodnocení poléta-
vého prachu a oxidu sifiiãitého a dále také bez pouÏití tohoto ãlenu SYNERGIE. Pfii v˘poãtu s ãlenem SYNERGIE
se hodnoty indexu kvality ovzdu‰í pro nûkteré lokality posunuly do kategorie o stupeÀ hor‰í. Pfii v˘poãtu bez ãlenu
SYNERGIE spadají vybrané pozaìové lokality do I. tfiídy kvality ovzdu‰í. PrÛmyslová a dopravní lokalita spadají do
II. tfiídy kvality ovzdu‰í. Pfii v˘poãtu s ãlenem SYNERGIE jsou v‰echny vybrané lokality ve II. tfiídû kvality ovzdu‰í.

Pfiehled obcí s poãtem obyvatel nad 3000 spadajících do III. – V. tfiídy kvality ovzdu‰í je kaÏdoroãnû uvefiejÀován
v roãence âHMÚ „Zneãi‰tûní ovzdu‰í na území âeské Republiky v roce…“. Poprvé bylo toto souhrnné hodnocení
zvefiejnûno v roce 1996. Od tohoto roku neustále klesá poãet obcí, spadajících do této kategorie. Pro Královéhradec-
k˘ kraj vypadá historická situace následovnû:

Tabulka ã. 3: Obce s III. – V. tfiídou kvality

* nebyla k dispozici data
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12.4. HODNOCENÍ IKOr PODLE MODELOV¯CH DAT ROZPTYLOVÉ STUDIE
MùSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Obdobn˘ prÛbûh, jako rozloÏení koncentrací jednotliv˘ch ‰kodlivin, mají i hodnoty indexu kvality ovzdu‰í
(IKO), které vyjadfiují smûsn˘ úãinek sledovan˘ch látek z hlediska dlouhodobého ohroÏení zdravotního stavu oby-
vatelstva. PfieváÏná vût‰ina území mûsta Hradec Králové je na základû vypoãten˘ch hodnot IKOk zafiazena do 1.
a 2.tfiídy – ãisté ovzdu‰í a vyhovující ovzdu‰í. V˘raznû odli‰ná je situace v severozápadní ãásti mûsta, kterou jsme na
základû vypoãten˘ch hodnot IKOk zafiadili do 3. aÏ 6.tfiídy – mírnû zneãi‰tûné ovzdu‰í aÏ ovzdu‰í zdraví ‰kodlivé.

Na základû hodnot IKOr mûsto Hradec Králové náleÏí do 1. a 2.tfiídy – ãisté ovzdu‰í a vyhovující ovzdu‰í.
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13. SOUHRN ZPRÁVY A ZÁVùRY

OXID SI¤IâIT¯

Roãní prÛmûrné imisní koncentrace SO2 ve v‰ech okresech mají jednoznaãnû klesající dlouhodob˘ trend nezá-
visle na typu stanice.

Imisní limity pro SO2 nejsou pfiekraãovány.

S poklesem koncentrací koresponduje také pokles poãtu stanic mûfiících SO2 (z 54 na 20).

OXIDY DUSÍKU

Roãní prÛmûry imisních koncentrací NOx víceménû stagnují ve vût‰inû okresech, na stanicích v Hradci Králové
je od roku 1999 patrn˘ mírn˘ vzestup koncentrací tûchto látek v ovzdu‰í. Nejvy‰‰í koncentrace byly zji‰tûny v Hrad-
ci Králové na stanici 396 – Sukovy sady (80 mg/m3). NejniÏ‰í koncentrace byly ve Îlunicích.

V Hradci Králové do‰lo také k pfiekroãení limitÛ pro ochranu ekosystémÛ v letech 2001 a 2002.

Koncentrace NOx byly mûfieny ve v‰ech okresech, mûfiení NO2 chybí v okrese Jiãín a Náchod. V roce 2001 bylo
v Královéhradeckém kraji aktivních 8 stanic k mûfiení oxidÛ dusíku, z toho jedna byla automatická.

Z dat mûfiení vozem Horiba vypl˘vá, Ïe v Hradci Králové jsou mnohem zatíÏenûj‰í lokality, neÏ na kter˘ch jsou
situovány stacionární stanice.

SPM a PM10

Roãní prÛmûry imisních koncentrací ukazují pokles SPM ve v‰ech okresech, pouze v Jiãínû na stanici 614 Jiãín
Agro prÛmûrné koncentrace a také zde docházelo k pfiekroãení imisních limitÛ. Od roku 1998 se zde v‰ak pfiestalo
mûfiit.

Nejvy‰‰í koncentrace SPM byly namûfieny na stanici 614 Jiãín Agro, nejniÏ‰í v Hradci Králové na nám. Osvobo-
zení.

SPM nebylo mûfieno v okrese Náchod (vÛbec) a okrese Rychnov nad KnûÏnou pouze v roce 1995.

Frakce PM10 byla mûfiena pouze v okresech Hradec Králové a Rychnov nad KnûÏnou od roku 1996, v okrese
Trutnov od roku 1995.

RovnûÏ frakce PM10 vykazuje pokles v roãních prÛmûrn˘ch koncentracích.

Imisní limity PM10 byly pfiekroãeny v Hradci Králové na stanicích 395, 396 a 397.
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OZON

Koncentrace ozonu se sledují v okresech Hradec Králové, Rychnov nad KnûÏnou a Trutnov. V posledních letech
je patrn˘ mírn˘ pokles v Hradci Králové, na ·erlichu a na R˘chorech je patrn˘ vzestup.

Cílov˘ imisní limit O3 pro ochranu zdraví v roce 2000 byl pfiekroãen v celém Královéhradeckém kraji na 95,69 %
území. V jednotliv˘ch okresech byla situace následující:

Hradec Králové 100 % území
Jiãín 100 % území
Rychnov n. Kn. 95,13 % území
Trutnov 95,07 % území
Náchod 89,21 % území.

– údaje z ãasopisu Ochrana ovzdu‰í 3–4/2002, Pfiíloha Kvalita ovzdu‰í v âR z pohledu nové legislativy, autofii: Fiala
a kol., vydáno v Praze, srpen 2002.

OXID UHELNAT¯

Oxid uhelnat˘ je mûfien pouze od roku 2001 na jedné stanici v celém kraji – na stanici 396 Hradec Králové Su-
kovy sady. V roce 2002 byla roãní prÛmûrná koncentrace CO vy‰‰í.

Srovnání s limity nelze jednoznaãnû provést bez primárních dat, ale v Seznamu oblastí se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í, kter˘ uvefiejnilo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí (Vûstník MÎP, srpen 2002) není uvefiejnûna Ïádná obec
Královéhradeckého kraje, kde by byl pfiekroãen imisní limit oxidu uhelnatého pro ochranu zdraví lidí.

VOC

Tûkavé organické látky jsou mûfieny v celém Královéhradeckém kraji pouze na jedné stanici v Hradci Králové –
396 Sukovy sady a to od fiíjna roku 1999 do souãasnosti.

Koncentrace tûkav˘ch organick˘ch látek mírnû klesají, koncentrace benzenu stoupají.

Imisní limit pro koncentrace benzenu nebyly pfiekroãeny.

POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY

PAU se mûfií v celém kraji od roku 1999 pouze na stanici 396 Hradec Králové Sukovy sady.

Koncentrace polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ stoupají, koncentrace benzo(a)pyrenu stagnují.

V roce 2001 byl pfiekroãen imisní limit BaP. V roce 2002 jiÏ pfiekroãen nebyl.
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14. SWOT ANAL̄ ZA

Silné stránky

� Imisní koncentrace oxidu sifiiãitého klesají ve v‰ech okresech kraje bez ohledu na typ stanice, imisní limity té-
to látky nejsou pfiekraãovány a mûfiící síÈ je dostaãující;

� Imisní koncentrace SPM a PM10 klesají ve v‰ech okresech, kde se tyto ‰kodliviny monitorují;
� Imisní koncentrace ozonu v Hradci Králové klesají;
� Îádná obec Královéhradeckého kraje není uvedena v Seznamu oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (vydá-

vá MÎP) vzhledem k pfiekraãování imisního limitu pro ochranu zdraví pro oxid uhelnat˘;
� Imisní limit pro benzen nebyl v Hradci Králové pfiekroãen;
� Imisní koncentrace tûkav˘ch organick˘ch látek klesají.

Slabé stránky

� V letech 2001 a 2002 do‰lo v Hradci Králové k pfiekroãení imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ pro oxidy
dusíku;

� V Hradci Králové do‰lo k pfiekroãení imisního limitu pro frakci PM10 suspendovan˘ch ãástic v roce 2002;
� V roce 2000 do‰lo na 95 % území Královéhradeckého kraje k pfiekroãení cílového imisního limitu pro ozon;

PfiíleÏitosti

� V okrese Jiãín chybí monitoring oxidu dusiãitého, frakce PM10 suspendovan˘ch ãástic, ozonu, oxidu uhelnaté-
ho, tûkav˘ch organick˘ch látek a polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ;

� V okrese Náchod chybí monitoring oxidu dusiãitého, suspendovan˘ch ãástic (vãetnû frakce PM10), ozonu, oxi-
du uhelnatého, tûkav˘ch organick˘ch látek a polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ;

� V okrese Rychnov nad KnûÏnou chybí monitoring celkového pra‰ného aerosolu, oxidu uhelnatého, tûkav˘ch
organick˘ch látek a polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ;

� V okrese Trutnov chybí monitoring oxidu uhelnatého, tûkav˘ch organick˘ch látek a polyaromatick˘ch uhlo-
vodíkÛ.

Hrozby

� Imisní koncentrace oxidÛ dusíku ve vût‰inû okresÛ stagnují, v okrese Hradec Králové od roku 1999 tyto kon-
centrace stoupají;

� Na stanicích ·erlich a Krkono‰e R˘chory stoupají imisní koncentrace pfiízemního ozonu;
� Imisní koncentrace benzo(a)pyrenu v Hradci Králové stagnují.
� Imisní koncentrace polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ stoupají;
� Imisní koncentrace benzenu stoupají.
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P¤ÍLOHA  H.2.

PRÒMùRNÉ MùSÍâNÍ KONCENTRACE SO2, NOX, NO2, O3, CO, SPM, PM10, VOC, PAU 
V LETECH 1992 – 2001 NA STANICÍCH V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
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P¤ÍLOHA  H.3.

GRAFICKÉ V¯STUPY ROZPTYLOVÉ STUDIE MùSTA HRADCE KRÁLOVÉ 
PRO SO2 A INDEX KVALITY OVZDU·Í

V˘kres ã. 5
V˘kres ã. 5 – detail
V˘kres ã. 6
V˘kres ã. 6 – detail
V˘kres ã. 10
V˘kres ã. 10 – detail
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P¤ÍLOHA  I

ANAL̄ ZA SOUâASNÉHO STAVU IMISNÍ INVENTURY TùÎK¯CH KOVÒ

1.  Emisnû-imisní charakteristiky tûÏk˘ch kovÛ

1.1. IMISNÍ CHARAKTERISTIKY VE VAZBù NA EMISE

Zdrojem antropogenních emisí tûÏk˘ch kovÛ je zejména spalování fosilních paliv (arsenu, kadmia, rtuti, niklu,
olova a chromu), v˘roba a zpracování Ïeleza (Ïeleza, manganu, chromu, niklu a kadmia), metalurgie neÏelezn˘ch ko-
vÛ (arsenu, kadmia, mûdi, olova, zinku a rtuti), spalovny odpadu (arsenu, kadmia, mûdi, olova, zinku a rtuti), v˘roba
cementu (arsenu, kadmia, olova, rtuti a niklu), v˘roba skla (arsenu, kadmia, olova, rtuti a zinku), elektrolytická v˘ro-
ba chloru a louhu (rtuti) a koneãnû také doprava – pouÏití olovnat˘ch benzinÛ (olova).

Obecnû je tvorba atmosférick˘ch emisí tûÏk˘ch kovÛ spojena s vysokoteplotními procesy vzniku par kovÛ nebo
tûkav˘ch slouãenin tûchto prvkÛ a jejich kondenzace a následná chemická transformace. Jde vût‰inou o kovy s níz-
k˘mi teplotami tání i varu a nízk˘m v˘parn˘m teplem. Díky uveden˘m procesÛm vstupu tûchto sloÏek do atmosféry,
zahrnujícím kondenzaci pfiesycen˘ch par, vznik nukleaãních jader – Aitkenov˘ch ãástic – a následnou koagulaci tûch-
to nejjemnûj‰ích ãástic, jsou tûÏké kovy podobnû jako napfiíklad polyaromatické uhlovodíky koncentrovány ve frak-
ci jemn˘ch ãástic atmosférického aerosolu, tj. ãástic s aerodynamick˘m prÛmûrem pod 2,5 @m (akumulaãní mód).
âástice spadající velikostí do akumulaãního modu tvofií nejstabilnûj‰í aerodispersní soustavy vyznaãující se dlouhou
dobu setrvání tûchto ãástic v atmosféfie a schopn˘ch transportu na velké vzdálenosti.

TûÏké kovy v ovzdu‰í pfiedstavují závaÏnou potenciální zátûÏ ostatních sloÏek Ïivotního prostfiedí. Pojem tûÏké
kovy je v oblasti ochrany prostfiedí pouÏíván pro skupinu kovÛ a metaloidÛ se specifickou hmotností prvku vût‰í neÏ
4,5 g/cm3. Patfií sem (zejména podle Úmluvy o dálkovém pfienosu látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í – Convention on Long
Range Transboundary Air Pollution – CLRTAP ) arsen, kadmium, chrom,, mûì, rtuÈ, nikl, olovo, selen a zinek. Tyto
prvky nebo jejich slouãeniny jsou jiÏ ve stopov˘ch koncentracích pro rÛzné sloÏky Ïivotního prostfiedí prokazatelnû
toxické. Nositelem tûÏk˘ch kovÛ v atmosféfie jsou ãástice atmosférického aerosolu.

Uvádûné namûfiené hodnoty imisí tûÏk˘ch kovÛ jsou stanoveny analytick˘m rozborem z odebran˘ch vzorkÛ tu-
h˘ch zneãi‰Èujících látek, získan˘ch pfii mûfiení tuh˘ch imisí (hmotnostní koncentrace buìto celkov˘ch tuh˘ch látek
(pouÏívané zkratky TSP, SPM, TZL) anebo jejich vytfiídûné frakce do velikosti 10 mikrometrÛ (PM10 nebo PM10).
Stanovení obsahu tûÏk˘ch kovÛ se provádí pouze na nûkolika vybran˘ch mûfiicích stanicích v kraji.

Pfii hodnocení stavu zneãi‰tûní ovzdu‰í tûÏk˘mi kovy v Královéhradeckém kraji je sledován vztah namûfien˘ch
imisních hodnot k imisním limitÛm. Sledován je vztah namûfien˘ch imisních hodnot jednak k pÛvodním ãesk˘m
imisním limitÛm (k roãním imisním limitÛm IHr a denním imisním limitÛm IHd), jednak k nov˘m imisním limitÛm
stanoven˘m v souladu se Smûrnicemi Evropské unie v novém Zákonu 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í a v souvisejícím
Nafiízení vlády 350/2002 Sb.

Imisní informace a data imisí tûÏk˘ch kovÛ jsou pfiejímány a zpracovány podle tabelárních a grafick˘ch roãenek
âHMÚ a dal‰ích podkladÛ v ãasopisu Ochrana ovzdu‰í. Obsahy tûÏk˘ch kovÛ v pra‰ném aerosolu jsou na území âes-
ké republiky sledovány na relativnû velkém poãtu stanic. Vedle stanic âeského hydrometeorologického ústavu (19
stanic v roce 1998) jsou v imisní databázi systému ISKO ukládána pravidelnû od roku 1996 i data ze stanic ORGREZ
(21 stanic v roce 1998), vãetnû archivních dat od roku 1986. Systematické pfiedávání dat o sledování tûÏk˘ch kovÛ
v ovzdu‰í vãetnû údajÛ o pfiíslu‰n˘ch stanicích a metodách mûfiení do celostátní imisní databáze systému ISKO se od
roku 1997 v˘raznû roz‰ífiilo o poãetnou síÈ stanic hygienické sluÏby (82 stanic v roce 1998). RozloÏení tûchto stanic ne-
ní ale adekvátní lokálním a regionálním problémÛm.
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Metody odbûru pra‰ného aerosolu a analytické postupy pro stanovení obsahu uveden˘ch prvkÛ v aerosolu vy-
cházejí z obdobn˘ch metodick˘ch postupÛ. Do roku 1996 se v âHMÚ pro stanovení koncentrace kovÛ v ovzdu‰í pfie-
váÏnû provádûla anal˘za technikou atomové absorpãní spektrometrie (AAS) s odbûry (obvykle t˘denními) na mem-
bránové filtry s následnou mineralizací kyselinou dusiãnou.Tato metoda je nadále pouÏívána na stanicích hygienické
sluÏby a ORGREZ. Od roku 1998 je v âHMÚ metoda AAS pouÏívána pouze pro stanovení koncentrací kadmia
v ovzdu‰í na vybran˘ch stanicích. Na nûkter˘ch stanicích hygienické sluÏby se po mineralizaci vzorkÛ atmosférické-
ho aerosolu uÏívá na stanovení obsahu tûÏk˘ch kovÛ také metoda polarografická a metoda atomové emisní spektro-
metrie s indukãnû vázanou plazmou (ICP-AES). V âHMÚ se od roku 1997 provádí stanovení koncentrace tûÏk˘ch
kovÛ v atmosférickém aerosolu také nedestruktivní anal˘zou rentgenové fluorescence (XRF) s odbûrem na teflono-
vé filtry. V rámci programu âern˘ trojúhelník se anal˘za provádí metodou hmotnostní spektrometrie s indukãnû vá-
zanou plazmou (ICP-MS) s velkoobjemov˘m odbûrem na sklenûné filtry.

V tabulkách ISKO âHMÚ jsou uvedeny pro vybrané stanice pfiíslu‰n˘ch organizací mûsíãní a roãní aritmetické
prÛmûry koncentrací kadmia, rtuti, olova, arsenu, chromu, manganu, niklu, zinku, mûdi, berylia a vanadu. Imisní kon-
centrace rtuti a selenu se v âeské republice rutinním zpÛsobem nemûfií. Dále jsou uvádûny pouze tûÏké kovy, pro nûÏ
jsou stanoveny na‰e pÛvodní nebo nové imisní limity, tj. kadmium, olovo, arsen, nikl a rtuÈ.

Pfii tvorbû územního odhadu rozloÏení koncentrací tûÏk˘ch kovÛ se vychází pfiedev‰ím z pfiedpokladu, Ïe lze pfie-
nést namûfiené podíly podle odhadu územního rozloÏení podílu daného prvku ve vzorku tuh˘ch imisí na ta mûfiení
hmotnostních koncentrací tuh˘ch imisí, kde se stanovení kovÛ neprovádí. Pole podílÛ olova a kadmia v tuh˘ch imi-
sích byla pro âeskou republiku vytvofiena na podkladû namûfien˘ch podílÛ ze 122 stanic uveden˘ch organizací a dá-
le na podkladû odhadÛ podílÛ tûchto kovÛ v tuh˘ch imisích pro oblasti s nedostateãn˘m mûfiením obsahÛ kovÛ na zá-
kladû podobností s oblastmi s namûfien˘mi údaji podílÛ kovÛ v tuh˘ch imisích. Pole koncentrací kadmia a olova
v ovzdu‰í je podkladem pro tvorbu polí depoziãních tokÛ tûchto kovÛ tzv. suchou atmosférickou depozicí.

1.2. CHARAKTERISTIKY ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE

Ze sítû stanic organizací âHMÚ, âGÚ, VÚV, IFER, PIOS a IMGW (Polsko) a LfUG (SRN), jsou v grafické ro-
ãence âHMÚ zpracována data o kvalitû sráÏek a atmosférické depozici. Na t˘denní interval odbûru vzorkÛ ãist˘ch
sráÏek v souladu s mezinárodní metodikou EMEP pfie‰la vût‰ina stanic âHMÚ bûhem roku 1996. Od roku 1997 byl
na tûchto stanicích zaveden speciální t˘denní odbûr “bulk” na tûÏké kovy. Na stanicích “âerného trojúhelníka” PIOS
a LfUG probíhá také mûfiení ãist˘ch sráÏek v t˘denním intervalu. Na stanicích âGÚ a VÚV jsou odebírány sráÏky
“bulk” v mûsíãním intervalu.

1.3. PODKLADY KE ZPRÁVù V P¤ÍLOHÁCH

V pfiílohách jsou uvedeny se zprávou související obecné pfiedpisy a podmínky. V pfiíloze I.1 jsou uvedeny imisní
limity. V pfiíloze I.2 jsou uvedeny principy metod mûfiení imisí. V pfiíloze I.3 jsou uvedeny technické normy mûfiení
imisí. V pfiíloze I.4 jsou uvedeny Legislativní pfiedpisy mûfiení a odpovídající technické normy v oblasti imisí. V pfiílo-
ze I.5 jsou uvedeny mûsíãní koncentrace tûÏk˘ch kovÛ namûfiené v letech 1997 aÏ 2002 na mûfiicích stanicích Králo-
véhradeckého kraje.
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2.  Mûfiicí stanice kvality ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji

Obrázek 1 Mapa imisních mûfiicích stanic v Královéhradeckém kraji s vyznaãením stanic, na nichÏ byly bûhem let
1997 – 2002 mûfieny koncentrace imisí tûÏk˘ch kovÛ

2.1. P¤EHLED Mù¤ICÍCH STANIC V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI REGISTROVAN¯CH V IIS-ISKO

Pfiehled mûfiicích stanic v Královéhradeckém kraji, které byly v provozu v letech 1997 aÏ 2002 je uveden v tabul-
ce v odstavci 2.3. Z pfiehledu a návrhu projektu SIS je zfiejmé, Ïe mûfiicích stanic imisí v kraji postupnû ub˘vá. Z imis-
ních mûfiicích stanic, uveden˘ch v této tabulce, stanovovalo imise tûÏk˘ch kovÛ bûhem uplynul˘ch ‰esti letech ‰est,
z toho v‰ak jen tfii stanice HS v Hradci Králové po cel˘ch pût let. V souãasné dobû mûfií imise tûÏk˘ch kovÛ pût sta-
nic. Kromû Úpice (provozuje âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav), která nemûfií systematicky tûÏké kovy, pro nûÏ jsou
stanoveny imisní limity, v‰echny dal‰í stanice jsou nebo byly hygienické sluÏby (HS):

Hradec Králové, Pospí‰ilova (HS)
Hradec Králové, Sukovy sady (HS)
Hradec Králové, Námûstí osvoboditelÛ (HS)
Jiãín, AGRO (HS)
Trutnov – Pofiíãí (HS)
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Trutnov, OHS (HS) (od roku 2001 tûÏké kovy nemûfií)
Trutnov, HraniãáfiÛ (HS) (od roku 1999 tûÏké kovy nemûfií)
Úpice (âHMÚ)

Roãní prÛmûry osmi tûÏk˘ch kovÛ (Cd, Hg, Pb, As, Ni, Cr, Mn a Zn), namûfien˘ch na uveden˘ch osmi stanicích
jsou uvedeny v tabulce v odstavci 3.1. Mûsíãní prÛmûry tûÏk˘ch kovÛ jsou vzhledem k rozsáhlosti tûchto tabulek uve-
deny v pfiíloze I.5 k této zprávû.

2.2. Mù¤ICÍ STANICE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PODLE NÁVRHU PROJEKTU SIS

Podle projektu SIS mají b˘t v Královéhradeckém kraji celkem ãtyfii automatizované monitorovací stanice, z toho
dvû základní automatizované monitorovací stanice SIS, jedna speciální automatizovaná monitorovací stanice SIS,
jedna úãelová ozónová monitorovací stanice SIS a tfii manuální monitorovací stanice. Ke zru‰ení se navrhuje ‰est mo-
nitorovacích stanic. Holovousy, Hradec Králové – observatofi, Nov˘ BydÏov, Polánky, Úpice a Vlãice.

Stanovení tûÏk˘ch kovÛ metodou hmotnostní spektrometrie s indukãnû vázanou plasmou bude provádûno z od-
bûrÛ tuh˘ch imisí (PM10 nebo PM2,5) na základních stanicích SIS v Hradci Králové a v Trutnovu. Projekt SIS (státní
imisní sítû) pfiipraven˘ v âHMÚ poãítá se stanovením pûti tûÏk˘ch kovÛ (olovo, kadmium, arsen, nikl, rtuÈ), pro kte-
ré jsou stanoveny v na‰ich legislativních pfiedpisech imisní limity.

2.3. Mù¤ICÍ STANICE IMISÍ ZNEâI·ËUJÍCÍCH LÁTEK V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1997 – 2002

V následující tabulce jsou uvedeny mûfiicí stanice kvality ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji s vyznaãením, které
stanice byly ve kter˘ch letech v provozu a na kter˘ch ve kter˘ch letech byly stanoveny obsahy tûÏk˘ch kovÛ v tuh˘ch
imisích.
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Mûfiicí stanice imisí zneãi‰Èujících látek v Královéhradeckém kraji 1997 – 2002

Poznámky: X roky, kdy byly v provozu mûfiicí stanice nestanovující tûÏké kovy,
X roky, kdy byly v provozu mûfiicí stanice stanovující tûÏké kovy,
*) mûfiicí stanice âHMÚ, navrÏené v projektu SIS – Státní imisní sítû ke zru‰ení,
**) mûfiicí stanice âHMÚ, s jejichÏ provozem v rámci sítû SIS projekt nadále poãítá
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3. V˘sledky mûfiení tûÏk˘ch kovÛ v Královéhradeckém kraji

V tabulce jsou uvedeny namûfiené roãní prÛmûry imisních koncentrací tûÏk˘ch kovÛ, v následujících grafech pfie-
kraãování imisního limitu niklu v Hradci Králové a v Trutnovu.
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Poznámky:
Pfiekroãení imisního limitu nebo roãní prÛmûr blízk˘ pfiekroãení jsou vyznaãeny tuãnû.
Pfii malém poãtu namûfien˘ch mûsíãních prÛmûrÛ není stanoven roãní prÛmûr. Men‰ími leÏat˘mi ãísly v závorce jsou uvedeny nej-
vy‰‰í namûfiené mûsíãní prÛmûry v daném roce.
Mûsíãní prÛmûry rtuti byly stanoveny na stanici âHMÚ 1374 HM Úpice v prÛbûhu ‰esti let v letech 1998–1999 celkem osmkrát.
Z tûchto mûfiení byl jednou prÛmûrnou mûsíãní hodnotou 76,4 ng/m3 pfiekroãen v ãervnu 1998 roãní imisní limit rtuti 50 ng/m3.

podle roãenek âHMÚ
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4.  Závûr

4.1. ZHODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Podle dostupn˘ch informací a namûfien˘ch dat obsaÏen˘ch v ISKO1 se v Královéhradeckém kraji vyskytují ome-
zené, zejména mûstské oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, zpÛsobenou vy‰‰ími imisními koncentracemi tûÏk˘ch
kovÛ, respektive obsahem tûÏk˘ch kovÛ v tuh˘ch zneãi‰Èujících látkách.

Imisní limity kvality ovzdu‰í prÛmûrn˘ch roãních koncentrací tûÏk˘ch kovÛ podle nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.
k zákonu o ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb. byly v letech 1997 aÏ 2002 pfiekraãovány v˘znamnû ãasto u niklu, v nûkolika pfiípa-
dech také u arsenu.

K podrobnûj‰ímu hodnocení imisí tûÏk˘ch kovÛ bylo v Královéhradeckém kraji k disposici málo mûfiicích stanic,
které stanovují obsahy tûÏk˘ch kovÛ v tuh˘ch imisích, zvlá‰tû ve mûstech Náchod a Jiãín, tj. v oblastech, kde lze vy‰-
‰í koncentrace tûÏk˘ch kovÛ v ovzdu‰í oãekávat.

Namûfiené hodnoty imisí tûÏk˘ch kovÛ

V tabulkách jsou uvedeny mûsíãní a roãní prÛmûry namûfien˘ch hodnot imisí osmi tûÏk˘ch kovÛ na osmi mûfii-
cích stanicích Královéhradeckého kraje v letech 1997 aÏ 2002. Dále je uvedena diskuse v˘sledkÛ mûfiení jednotliv˘ch
tûÏk˘ch kovÛ.

Cd – kadmium

souãasn˘ IHr 10 ng.m–3

po roce 2005 bude platit imisní limit 5 ng.m–3

PÛvodní imisní limit kadmia 10 ng/m3 ani nov˘ imisní limit 5 ng/m3 v roãním prÛmûru nebyly v Královéhradec-
kém kraji v Ïádném roce pfiekroãeny. Ojedinûle byly vy‰‰í nûkteré mûsíãní prÛmûry (v tabulce v pfiíloze 5 jsou vyzna-
ãeny tuãnû).

V âeské republice do‰lo v roce 2001 ze 77 mûfiicích stanic ke znatelnûj‰ímu pfiekroãení souãasného imisního li-
mitu na jedné stanici v Chebu, na které byla namûfiena prÛmûrná hmotnostní koncentrace kadmia 15 ng.m–3.

Hg – rtuÈ

po roce 2010 bude platit imisní limit 50 ng.m–3

Roãní prÛmûry nelze z ojedinûle namûfien˘ch hodnot a nedostateãného poãtu mûsíãních prÛmûrÛ stanovit. Nov˘
imisní limit rtuti 50 ng/m3 v roãním prÛmûru byl v Královéhradeckém kraji pfii nesystematickém mûfiení v jednom pfií-
padû v mûsíãním prÛmûru pfiekroãen (v tabulce v pfiíloze 5 je vyznaãen tuãnû).

Souvislá namûfiená data hodnot hmotnostních imisních koncentrací rtuti jsou v âeské republice k disposici pou-
ze na mûfiicí stanici v Ústí nad Labem. Denní maximum na této stanici 29 ng.m–3 bylo dosaÏeno 28. kvûtna 2002.

1 ISKO – Informaãní systém kvality ovzdu‰í provozuje âHMÚ. Data vycházejí kaÏdoroãnû v tabelárních a grafick˘ch roãenkách a jsou také uvádûny
na webov˘ch stránkách âHMÚ. Údaje o.namûfien˘ch koncentracích tûÏk˘ch kovÛ jsou v ISKO obsaÏeny ze stanic âHMÚ (novû v projektu SIS) a ze
stanic hygienické sluÏby.
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V Královéhradeckém kraji byly koncentrace rtuti mûfieny pouze namátkovû v letech 1998–1999 v Úpici, pfiiãemÏ mû-
síãní hodnoty koncentrací se pohybovaly v rozmezí 2,7 aÏ 76,4 ng.m–3. Budoucí imisní limit podle na‰ich nov˘ch le-
gislativních pfiedpisÛ je 50 ng.m–3 v roãním aritmetickém prÛmûru.

Pb – olovo

souãasn˘ IHr 500 ng.m–3

po roce 2005 bude platit imisní limit 0,5 mg.m–3, tj. 500 ng.m–3

Star˘ i nov˘ imisní limit olova 500 ng/m3 v roãním prÛmûru nebyly v Královéhradeckém kraji pfii Ïádném mûfie-
ní ani v mûsíãním prÛmûru pfiekroãeny.

V âeské republice do‰lo nedo‰lo v roce 2001 na Ïádné z 85 mûfiicích stanic k pfiekroãení souãasného imisního li-
mitu. Nejvy‰‰í roãní prÛmûrná hmotnostní koncentrace olova 85,9 ng.m–3 byla v roce 2001 namûfiena v âeském Tû‰ínû.

As – arsen

souãasn˘ IHr 30 ng.m–3

po roce 2010 bude platit imisní limit 6 ng.m–3

Nov˘ imisní limit 6 ng/m3 v roãním prÛmûru byl v Královéhradeckém kraji pfii mûfiení pfiekroãen v roce 1997 na
dvou stanicích v Hradci Králové (v tabulce v pfiíloze 5 jsou vyznaãeny tuãnû).

V âeské republice dochází k pfiekroãení souãasného imisního limitu jen ojedinûle. Nejvy‰‰í roãní prÛmûrná
hmotnostní koncentrace arsenu 10 ng.m–3 byla v roce 2001 namûfiena v Tanvaldu.

Ni – nikl

(uvaÏovan˘ souãasn˘ IHr 30 ng.m–3)

po roce 2010 bude platit imisní limit 20 ng.m–3

Nov˘ imisní limit niklu 20 ng/m3 v roãním prÛmûru je v Královéhradeckém kraji pfii mûfiení znaãnû ãasto (ve
14 pfiípadech z 22 roãních prÛmûrÛ) pfiekraãován.

Cr – chrom

imisní limit nebyl dosud stanoven

V Hradci Králové byly koncentrace chromu mûfieny systematicky pût let, v Trutnovu ãtyfii roky. Nevyskytovaly se
extrémnû vysoké hodnoty, ojedinûle byly namûfieny mûsíãní prÛmûry nad 40 ng/m3.
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Mn – mangan

imisní limit nebyl dosud stanoven

V Královéhradeckém kraji byly koncentrace manganu mûfieny pomûrnû nesystematicky, tfii roãní prÛmûry jsou
stanoveny v Trutnovu a v Úpici. Nevyskytují se nápadnû vysoké hodnoty. Jedin˘ extrémnû vysok˘ mûsíãní prÛmûr
3889 ng.m–3, uvádûn˘ v roãence âHMÚ v lednu 1998, je s nejvût‰í pravdûpodobností chybou, v‰echny ostatní uvádûné
namûfiené hodnoty jsou v jednotkách aÏ desítkách ng.m–3.

Zn – zinek

imisní limit nebyl dosud stanoven

Imisní koncentrace zinku byly v uplynul˘ch pûti letech v Královéhradeckém kraji mûfieny s dostateãnou ãetnos-
tí na pûti stanicích. Namûfiené hodnoty ukazují, Ïe v Královéhradeckém kraji zfiejmû budou obãasnû se vyskytující vy-
soké koncentrace zinku problémem, kter˘ bude vyÏadovat podrobnûj‰í anal˘zu.

Shrnutí v˘sledkÛ mûfiení

NIKL

PrÛmûrné roãní koncentrace niklu byly po cel˘ch ‰est let trvale pfiekraãovány na dvou mûstsk˘ch stanicích
v Hradci Králové (na námûstí OsvoboditelÛ a v Pospí‰ilovû ulici), v letech 1997, 2000 a 2001 dokonce ãtyfi aÏ pûtiná-
sobnû. Na tfietí stanici v Hradci Králové v Sukov˘ch sadech se pouze jeden ze ‰esti roãních prÛmûrÛ niklu v roce 1998
pfiiblíÏil k imisnímu limitu. Kromû tfií mûstsk˘ch mûfiicích stanic v Hradci Králové byly koncentrace tûÏk˘ch kovÛ mû-
fieny jen nesystematicky. V Trutnovû byly koncentrace tûÏk˘ch kovÛ mûfieny v roce 1997 na stanici Trutnov – Hrani-
ãáfiÛ, v letech 1997 aÏ 2000 na stanici Trutnov – OHS a v letech 2001 – 2002 na stanici Trutnov – Pofiíãí. Ze sedmi na-
mûfien˘ch roãních prÛmûrÛ koncentrace niklu byl imisní limit v Trutnovû pfiekroãen pûtkrát, v roce 1997 témûfi
osminásobnû a v roce 1999 témûfi sedminásobnû. Také zb˘vající dva roãní prÛmûry v roce 1998 a 2002 byly dosti blíz-
ko k imisnímu limitu.V Jiãínû jedin˘ namûfien˘ roãní prÛmûr niklu v roce 1998 rovnûÏ pfiekroãil imisní limit. Pouh˘ch
pût mûsíãních prÛmûrÛ niklu namûfien˘ch v Jiãínû v roce 1997 neposkytly moÏnost stanovení roãního prÛmûru, ãtyfii
mûsíãní prÛmûry z pûti v‰ak i v tomto roce pfiekraãovaly roãní imisní limit. Je ‰koda, Ïe v Náchodû a v Rychnovû nad
KnûÏnou nebyly vÛbec imise tûÏk˘ch kovÛ stanovovány. Pfiesto lze z namûfien˘ch v˘sledkÛ v Hradci Králové, Trut-
novû a Jiãínû jednoznaãnû usoudit, Ïe imisní koncentrace niklu jsou pro Královéhradeck˘ program sniÏování emisí
a zaji‰tûní kvality ovzdu‰í závaÏn˘m problémem k fie‰ení.

OSTATNÍ TùÎKÉ KOVY

Z ostatních tûÏk˘ch kovÛ v Hradci Králové pfiekroãily imisní koncentrace arsenu ve dvou pfiípadech mírnû imis-
ní limit. Ostatní stanovené roãní prÛmûry arsenu v Hradci Králové, Trutnovu a Jiãínû se pohybovaly v rozsahu od 30
do 90 % imisního limitu niklu. Stanovené roãní prÛmûry kadmia v tûchto mûstech se pohyboval od 10 do 75 % imis-
ního limitu kadmia. Dal‰í imisní limity tûÏk˘ch kovÛ jsou stanoveny pro olovo a rtuÈ. Roãní prÛmûry imisních kon-
centrací olova byly v Královéhradeckém kraji z namûfien˘ch hodnot stanoveny celkem tfiicetkrát na stejn˘ch stani-
cích jako pfii mûfiení niklu a dosahovaly maximálnû 10 aÏ 12 % imisního limitu olova, z ãehoÏ se dá usoudit, Ïe imisní
limity olova nejsou a nebudou pfiekraãovány. Imisní koncentrace rtuti byly v Královéhradeckém kraji nûkolik mûsí-
cÛ v letech 1998 a 1999 nesystematicky mûfieny na mûfiicí stanici âHMÚ v Úpici. Z nûkolika stanoven˘ch mûsíãních
prÛmûrÛ byl jeden mûsíc pfiekroãen roãní imisní limit rtuti o 50 %.
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4.2. ZÁVùREâNÁ DOPORUâENÍ

Namûfiené údaje dokumentují pomûrnû stálé hodnoty namûfien˘ch koncentrací tûÏk˘ch kovÛ bûhem ‰esti let
1997 aÏ 2002. Vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu niklu jsou zejména závaÏné vysoké namûfiené údaje o imi-
sích niklu v Hradci Králové, Trutnovû a Jiãínû.

Stanice mûfiicí imisní koncentrace tûÏk˘ch kovÛ ve mûstech jsou vesmûs provozovány hygienickou sluÏbou. âes-
k˘ hydrometeorologick˘ ústav provozuje pouze stanici v Úpici, která je zamûfiena na kvalitu ovzdu‰í v prostfiedí nad-
mûrnû nezatíÏeném blízk˘mi vût‰ími mûsty a velk˘mi zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í. Vzhledem k jejímu umístûní jsou
namûfiené hodnoty proti ostatním stanicím velmi nízké a nehodí se tudíÏ pfiíli‰ k ‰ir‰ímu hodnocení. Z tûÏk˘ch kovÛ,
k nimÏ jsou stanoveny imisní limity, stanice âHMÚ v Úpici dosud mûfiila pouze imisní koncentrace olova a to je‰tû
pouze ve tfiech letech 1998 aÏ 2000.

Také vy‰‰í namûfiené koncentrace tûÏk˘ch kovÛ (zejména opût niklu, ale i arsenu a kadmia) v sousedním kraji
v Pardubicích, které leÏí nedaleko od hranic Královéhradeckého kraje ukazují, Ïe je tfieba vûnovat vût‰í pozornost
oblastem vût‰ích mûst. Systematické údaje za posledních ‰est let jsou k dispozici pouze v Hradci Králové a v Trutno-
vû. V Jiãínû bylo ukonãeno mûfiení tûÏk˘ch kovÛ v roce 1998. Ve mûstech Náchod a Rychnov nad KnûÏnou nejsou
k disposici Ïádné namûfiené údaje o imisích tûÏk˘ch kovÛ.

âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav pfiistupuje v souãasné dobû k realizaci projektu SIS – Státní imisní sítû.V tom-
to projektu by bylo úãelné zohlednit v˘sledky mûfiení imisí tûÏk˘ch kovÛ ve mûstech. Vzhledem k tomu, Ïe od 1. led-
na 2003 se hygienická sluÏba âeské republiky rozdûlila na Krajské hygienické stanice ve 14 krajích s územními pra-
covi‰ti v nûkter˘ch okresech a na Zdravotní ústavy krajÛ âR s oblastními pracovi‰ti a poboãkami v nûkter˘ch
okresech, projde imisní mûfiicí síÈ hygienické sluÏby v leto‰ním roce organizaãní, kompetenãní a zfiejmû i lokalizaãní
pfiestavbou. V souvislosti s reorganizací hygienické sluÏby, zfiízením Zdravotního ústavu Královéhradeckého kraje,
a s nov˘m projektem SIS âHMÚ, bude vhodné na krajské úrovni projednat podrobnûji systém mûfiení tûÏk˘ch kovÛ,
kter˘ by plnil potfieby Královéhradeckého krajského programu sniÏování emisí a kvality ovzdu‰í. Pfiitom bude rov-
nûÏ úãelné projednat vzájemnou informovanost o mûfien˘ch hodnotách a o umístûní mûfiicích míst se sousedícím Par-
dubick˘m krajem.

Na základû provedeného zhodnocení imisí tûÏk˘ch kovÛ se doporuãuje v Královéhradeckém kraji systematic-
k˘m mûfiením sledovat ve mûstech Hradec Králové,Trutnov, Jiãín a také Náchod a Rychnov nad KnûÏnou imisní kon-
centrace tûÏk˘ch kovÛ – zejména niklu, arsenu a kadmia, v budoucnosti i olova a rtuti do doby vstupu nov˘ch imis-
ních limitÛ v platnost.

Kromû zaji‰tûní provozovatele tûchto mûfiení je neménû nutné se zamûfiit na dostateãnou kontrolu dodrÏování
imisních limitÛ, zajistit správnost mûfiení a kontrolu namûfien˘ch v˘sledkÛ.

Pro konkrétní posouzení situace je ve dvou tabulkách v pfiedchozím a v pfiíloze I.5 k této zprávû uveden pfiehled
imisních mûfiicích stanic zneãi‰Èujících látek v Královéhradeckém kraji s vyznaãením, které stanice v letech 1997 aÏ
2002 stanovovaly obsahy tûÏk˘ch kovÛ v tuh˘ch látkách a pfiehled roãních koncentrací tûÏk˘ch kovÛ, namûfien˘ch na
stanicích v Královéhradeckém kraji v letech 1997 aÏ 2002.

Hmotnostní koncentrace niklu v imisích nejsou dosud v âeské republice dostateãnû mûfieny. Nûkteré namûfiené
v˘sledky, zejména v Královéhradeckém kraji, v‰ak ukazují, Ïe hmotnostní koncentrace imisí niklu bude nutné v nej-
bliÏ‰í dobû podstatnû podrobnûji sledovat. Koncentrace tûÏk˘ch kovÛ v Královéhradeckém kraji ukazují v posledních
‰esti letech podle údajÛ tabelárních a grafick˘ch roãenek âHMÚ pomûrnû setrval˘ stav, kter˘ nevykazuje jedno-
znaãnû ani stoupající, ani klesající trend.
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P¤ÍLOHA  I.1

IMISNÍ LIMITY PRO TùÎKÉ KOVY

V souãasné dobû dosud platí imisní limity dosavadní, av‰ak pro hodnocení do budoucnosti se pouÏívají imisní li-
mity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû
ovzdu‰í) a v nafiízení vlády 350/2002 Sb., kter˘mi se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování,
hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í jsou stanoveny nové imisní limity. Ty v souladu s pfiedpisy Evropské unie stanoví
imisní limity nové, v fiadû pfiípadÛ pfiísnûj‰í neÏ na‰e dosavadní. V budoucích Programech sniÏování emisí a zlep‰ení
kvality ovzdu‰í Královéhradeckého kraje je nutno brát v úvahu v první fiadû imisní limity, které budou postupnû pla-
tit od roku 2005 nebo 2010.

Dosavadní imisní limity

Hodnocení stavu zneãi‰tûní ovzdu‰í vychází z dosud platn˘ch imisních limitÛ pro zneãi‰Èující látky uvedené
v Opatfiení FVÎP ze dne 1. fiíjna 1991 k zákonu ã. 309/91 Sb. o ochranû ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami, v úplném
znûní zákona ã. 211/94 Sb. Tyto imisní limity tûÏk˘ch kovÛ uvádí následující tabulky.

Imisní limity platné pro území âeské republiky

Vysvûtlivky

IHr

prÛmûrná roãní koncentrace zneãi‰Èující látky. PrÛmûrnou koncentrací se rozumí stfiední hodnota koncentrace, zji‰tûná na sta-
noveném místû v ãasovém úseku jednoho roku jako aritmetick˘ prÛmûr z prÛmûrn˘ch 24hodinov˘ch koncentrací

IHd

prÛmûrná denní koncentrace zneãi‰Èující látky. PrÛmûrnou denní koncentrací se rozumí stfiední hodnota koncentrace, zji‰tûná na
stanoveném místû v ãasovém úseku 24 hodin. PrÛmûrnou denní koncentrací se rozumí téÏ stfiední hodnota nejménû dvanácti
rovnomûrnû rozloÏen˘ch mûfiení prÛmûrn˘ch pÛlhodinov˘ch koncentrací v ãasovém úseku 24 hodin (aritmetick˘ prÛmûr)

IH8h

prÛmûrná 8hodinová koncentrace zneãi‰Èující látky. PrÛmûrnou 8hodinovou koncentrací se rozumí stfiední hodnota koncentrace,
zji‰tûná na stanoveném místû v ãasovém úseku 8 hodin

IHk

prÛmûrná pÛlhodinová koncentrace zneãi‰Èující látky. PrÛmûrnou pÛlhodinovou koncentrací se rozumí stfiední hodnota koncent-
race, zji‰tûná na stanoveném místû v ãasovém úseku 30 minut

Nové imisní limity

Nová legislativa plnû reflektuje poÏadavky Evropské unie. Podle Nafiízení vlády 350/2002 Sb., kter˘mi se stanoví
imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í k zákonu 86/2002 Sb.
o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í) jsou stanoveny imisní limity, meze
tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle, jakoÏ i depoziãní limit. V pfiílohách jsou stanoveny i dal‰í po-
Ïadavky a podmínky kontroly imisních limitÛ.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 1094

V Pfiíloze 1 k Nafiízení vlády jsou stanoveny imisní limity pro olovo, kadmium, arsen, nikl a rtuÈ. TûÏk˘ch kovÛ se
t˘ká rovnûÏ imisní limit pro suspendované ãástice frakce PM10 a depoziãní limit pro pra‰n˘ spad vzhledem k obsahu
tûÏk˘ch kovÛ v prachu. V následujících tabulkách jsou uvedeny nové limitní hodnoty a meze tolerance.

Imisní limit a mez tolerance pro olovo

Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg.m3 a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15
K a na atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Poznámka:
*) Mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby 1. ledna 2005 dosáhla nulové hodnoty. V letech 2003 a 2004 budou
meze tolerance následující:

Imisní limity a meze tolerance pro kadmium

Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v ng.m3 a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15
K a na atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Poznámka:
*) Mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby 1. ledna 2005 dosáhla nulové hodnoty. V letech 2003 a 2004 budou
meze tolerance následující:

Imisní limity a meze tolerance pro arsen

Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v ng.m3 a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15
K a na atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Poznámka:
*) Mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby 1. ledna 2010 dosáhla nulové hodnoty. V letech 2003 aÏ 2009 budou
meze tolerance následující:
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Imisní limity a meze tolerance pro nikl

Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v ng.m3 a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15
K a na atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Poznámka:
*) Mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby 1. ledna 2010 dosáhla nulové hodnoty. V letech 2003 aÏ 2009 budou
meze tolerance následující:

Imisní limity a meze tolerance pro rtuÈ

Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v ng.m3 a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15
K a na atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované ãástice (PM10)

Hodnoty imisních limitÛ jsou vyjádfieny v mg.m3 a vztahují se na standardní podmínky – objem pfiepoãten˘ na teplotu 293,15 K
a na atmosférick˘ tlak 101,325 kPa.

Poznámka:
1) Uvedené indikativní hodnoty podléhají pfiezkoumání s ohledem na novû pfiijaté smûrné informace o úãincích na zdraví a Ïivot-
ní prostfiedí, technickou proveditelnost a zku‰enosti s uplatÀováním limitních hodnot v etapû I.
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*) Mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 sniÏovat tak, aby 1. ledna 2005 dosáhla nulové hodnoty. V letech 2003 a 2004 budou
meze tolerance následující:

**) Mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárnû sniÏovat – kaÏd˘ch 12 mûsícÛ tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hod-
noty. V letech 2006 aÏ 2009 budou meze tolerance následující:

***) K mûfiení koncentrací suspendovan˘ch ãástic frakce PM10 lze pouÏít také metodu stanovení celkového pra‰ného aerosolu (to-
tal suspended particulates – TSP) pfii pfiepoãtu za pouÏití koeficientu 0,8.

Poznámka

Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo ãást jeho absolutní hodnoty, o které mÛÏe b˘t imisní limit pfiekroãen, tato hodno-
ta se pravidelnû v po sobû následujících rocích sniÏuje aÏ k nulové hodnotû.

Koncentrace jemn˘ch suspendovan˘ch ãástic frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska roãního aritmetického prÛmûru,
roãního mediánu, roãního 98. percentilu a roãního maxima z dvacetiãtyfihodinov˘ch prÛmûrn˘ch hodnot.

Depoziãní limit pro pra‰n˘ spad

V Pfiíloze 2 nafiízení jsou stanoveny poÏadavky pro posuzování imisních koncentrací pro olovo, kadmium, arsen,
nikl a rtuÈ. TûÏk˘ch kovÛ se t˘kají rovnûÏ poÏadavky pro posuzování koncentrací pro suspendované ãástice frakce
PM10 vzhledem k obsahu tûÏk˘ch kovÛ v prachu.

Horní a dolní mez pro posuzování látky:

Olovo

Kadmium
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Arsen

Nikl

RtuÈ

Suspendované ãástice

Horní a dolní meze pro posuzování pro suspendované ãástice frakce PM10 jsou zaloÏeny na smûrn˘ch hodnotách imisních limi-
tÛ, které mají b˘t splnûny do 1. ledna 2010.

V dal‰ích pfiílohách nafiízení jsou stanoveny:

• Umístûní bodÛ vzorkování (míst mûfiení) pro mûfiení koncentrací zneãi‰Èujících látek ve vnûj‰ím ovzdu‰í (Pfiílo-
ha ã. 3 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)

• Kritéria pro urãování minimálního poãtu bodÛ vzorkování kontinuálního mûfiení koncentrací zneãi‰Èujících látek
ve vnûj‰ím ovzdu‰í (Pfiíloha ã. 4 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)

• Cíle kvality údajÛ a kompilace v˘sledkÛ posouzení kvality vnûj‰ího ovzdu‰í (Pfiíloha ã. 5 k nafiízení vlády ã.
350/2002 Sb.)

• Referenãní metody mûfiení a anal˘zy zneãi‰Èujících látek, kalibrace pfiístrojÛ a stanovení hmotnosti pra‰ného spa-
du (Pfiíloha ã. 6 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)

• Mûfiení prekurzorÛ ozónu (Pfiíloha ã. 7 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)

• Soubor metod pro v˘poãet rozptylu zneãi‰Èujících látek v ovzdu‰í (Pfiíloha ã. 8 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)

• Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na úroveÀ zneãi‰tûní ovzdu‰í pfii
jeho pouÏívání mobilními zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í (Pfiíloha ã. 9 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)

• Zóny pro ochranu ekosystémÛ a vegetace (Pfiíloha ã. 10 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.)
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P¤ÍLOHA  I.2

PRINCIPY METOD Mù¤ENÍ IMISÍ

A.  Popis metod

RADIO – Radiometrie – absorpce beta záfiení

Metoda je zaloÏena na absorpci beta záfiení ve vzorku zachyceném na filtraãním materiálu. Z rozdílu absorpce
beta záfiení mezi exponovan˘m a neexponovan˘m filtraãním materiálem, kter˘ je úmûrn˘ hmotnosti zachyceného
pra‰ného aerosolu, je odvozen údaj o jeho koncentraci.

Konkrétní pouÏití: SPM, PM10 na stanicích AIM

TEOM – Oscilaãní mikrováhy

Mûfií hmotnostní mnoÏství vzorku zachyceného na v˘mûnném filtru podle zmûny frekvence oscilujícího kuÏelo-
vitého nosiãe.Vzorek vzduchu prochází filtrem, kde se zachytávají ãástice prachu a pokraãuje dut˘m kuÏelovit˘m ele-
mentem pfies elektronické ovládání prÛtoku do v˘vûvy.

Konkrétní pouÏití: PM10 na stanicích AIM HS

AFS – Nízkoteplotní plynová atomová fluorescenãní spektrometrie

Páry rtuti se zachytí v bloku obsahujícím ultraãist˘ zlat˘ adsorbent ve formû amalgámu, z kterého je rtuÈ ohfiívá-
ním uvolÀována a dekodována.

Konkrétní pouÏití: Hg na stanicích AIM

GRV – Gravimetrie

Vzorek se odebírá spojitou filtrací venkovního ovzdu‰í pfies vybran˘ filtraãní materiál (membránov˘ nitrocelu-
lózov˘ o stfiední velikosti pórÛ 0,85 mm, teflonov˘ o stfiední velikosti pórÛ 2 mm nebo ze sklenûn˘ch vláken s úãinnos-
tí záchytu >99,5). Gravimetrické stanovení z rozdílu hmotnosti filtru po a pfied expozicí.

Konkrétní pouÏití: SPM na manuálních stanicích, PM10 na stanicích âerného trojúhelníku

AAS – Atomová absorpãní spektrometrie

Odbûry na membránové nitrocelulózové filtry Synpor s následnou mineralizací HNO3 a peroxidem vodíku na
mokré cestû za horka, koncová anal˘za AAS.V âHMÚ stejn˘mi chemikáliemi, ale v mikrovlnném poli (zafiízení MLS
1200 MEGA).

Konkrétní pouÏití: âHMÚ kovy v SPM, po roce 1998 pouze Cd, Pb, od r. 2001 As, stanice HS, ORGREZ

PLGR – Polarografie

Odbûr na membránov˘ filtr, kysel˘ rozklad, diferenãní pulsní polarografie DPPAFW.
Konkrétní pouÏití: TK na stanicích HS cca do r. 1991–93

ICP-AS – Hmotnostní spektrometrie s indukãnû vázanou plazmou

Vysokoobjemov˘ odbûr na sklenûn˘ filtr, mineralizace, anal˘za ICP-MS (hmotnostní spektrometrie).
Konkrétní pouÏití: SPM na manuálních stanicích, âern˘ trojúhelník
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XRF – Rentgenová fluorescence

Odbûr na teflonov˘ filtr, nedestruktivní anal˘za ozafiováním rentgenov˘mi paprsky.
Konkrétní pouÏití: kovy a sírany v SPM

ICP – Hmotnostní spektrometrie s indukãnû vázanou plazmou

Vysokoobjemov˘ odbûr na sklenûn˘ filtr, mineralizace, anal˘za ICP-MS (hmotnostní spektrometrie).
Konkrétní pouÏití: SPM na manuálních stanicích, âern˘ trojúhelník

B.  Pfiehled metod mûfiení v síti manuálních stanic

C.  Pfiehled metod mûfiení v síti automatizovan˘ch monitorovacích stanic
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P¤ÍLOHA  I.3

TECHNICKÉ NORMY âSN, ISO, CEN A NÁVRHY NOREM V PRACOVNÍCH PROGRAMECH ISO A CEN,
T¯KAJÍCÍ SE METOD Mù¤ENÍ IMISÍ NEBO VYUÎITELNÉ P¤I Mù¤ENÍ IMISÍ

PÛvodní normy âSN dosud platné (ve formátu A5)

Normy ISO pfievedené do âSN

Normy CEN pfievedené do âSN

Normy ISO dosud nepfievedené do âSN
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Normy CEN dosud nepfievedené do âSN

ISO Technical programme: TC 146 Air Quality

CEN/TC 264 Air Quality Work Programme
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P¤ÍLOHA  I.4

LEGISLATIVNÍ P¤EDPISY Mù¤ENÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ TECHNICKÉ NORMY

4.1 Legislativní pfiedpisy mûfiení imisí

Referenãní metody mûfiení imisí podle nového Zákona ã.86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í jsou uvedeny v souvisejí-
cím Nafiízení vlády 350/2002 Sb., kter˘m se stanoví imisní limity a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení
kvality ovzdu‰í. Podrobnû uvádí jednotlivé referenãní metody mûfiení v tomto Nafiízení vlády Pfiíloha ã. 6 Referenãní
metody mûfiení a anal˘zy zneãi‰Èujících látek, kalibrace pfiístrojÛ a stanovení hmotnosti pra‰ného spadu. V Pfiíloze ã.
6 uvádûné názvy norem nejsou vÏdy citovány zcela pfiesnû. Proto jsou v následující tabulce uvedeny také aktuální
správné názvy citovan˘ch norem.
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Pfiíloha ã. 5 Cíle kvality údajÛ a kompilace v˘sledkÛ posouzení kvality ovzdu‰í k nafiízení vlády ã. 250/2002 Sb.
uvádí v cílech kvality údajÛ také poÏadovanou pfiesnost a správnost metod posuzování, minimálního pokrytí ãasu
a sbûru dat mûfiení pro hmotné (zfiejmû mínûno tuhé) ãástice a olovo.

4.2 Technické normy mûfiení imisí

Technické normy t˘kající se mûfiení v ochranû kvality ovzdu‰í jsou znaãnû poãetné. Jednak jsou to dosud nezru-
‰ené pÛvodní normy âSN formátu A5, jednak jsou do âSN postupnû pfievádûny mezinárodní normy ISO a evropské
normy CEN (se znaãením normy EN) vycházející ve formátu A4. Kromû tûchto norem v mezinárodním mûfiítku pla-
tí celá fiada dal‰ích dosud nepfieloÏen˘ch a do âSN nepfieveden˘ch norem ISO a CEN, které budou po na‰em vstupu
do Evropské unie platit i pro nás bez ohledu na to, zdali budou do té doby pfievedeny do âSN. Úpln˘ seznam norem
mûfiení imisí je pro svou rozsáhlost uveden v pfiíloze 1 k této zprávû.

V Nafiízení vlády ã. 350/Sb. uvedená Pfiíloha ã. 6 Referenãní metody mûfiení a anal˘zy zneãi‰Èujících látek, kalib-
race pfiístrojÛ a stanovení hmotnosti pra‰ného spadu uvádí jako referenãní metody nejen dosud nepfieloÏené normy
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ISO a CEN, ale i rozpracované návrhy dal‰ích nov˘ch norem ISO a CEN, jak je zpracovávají pracovní skupiny ISO
a CEN. Dále jsou uvedeny normy a návrhy norem ISO a CEN, t˘kající se mûfiení imisí tûÏk˘ch kovÛ. Tuãnû jsou uve-
deny norma ISO 9855:1993 a návrh normy CEN/TC 264 N, které uvádí jako referenãní metody mûfiení tûÏk˘ch kovÛ
Pfiíloha ã. 6 Referenãní metody mûfiení a anal˘zy zneãi‰Èujících látek, kalibrace pfiístrojÛ a stanovení hmotnosti pra‰-
ného spadu v Nafiízení vlády.

Normy ISO a CEN k metodám mûfiení imisí tûÏk˘ch kovÛ, dosud nepfievedené do âSN

Zpracovávané návrhy norem ISO a CEN k metodám mûfiení imisí tûÏk˘ch kovÛ
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P¤ÍLOHA  I.5

MùSÍâNÍ PRÒMùRY NAMù¤EN¯CH IMISNÍCH KONCENTRACÍ TùÎK¯CH KOVÒ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Hmotnostní koncentrace kadmia v ng/m3

PÛvodní imisní limit kadmia 10 ng/m3 ani nov˘ imisní limit 5 ng/m3 v roãním prÛmûru nebyly v Ïádném roce pfiekroãeny. 
Ojedinûle byly vy‰‰í nûkteré mûsíãní prÛmûry (tuãnû).
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Hmotnostní koncentrace rtuti v ng/m3

Roãní prÛmûry nelze stanovit. Nov˘ imisní limit rtuti 50 ng/m3 v roãním prÛmûru byl pfii nesystematickém mûfiení 
v jednom pfiípadû v jednom mûsíãním prÛmûru pfiekroãen.
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Hmotnostní koncentrace olova v ng/m3

Star˘ i nov˘ imisní limit olova 500 ng/m3 v roãním prÛmûru nebyly pfii Ïádném mûfiení ani v mûsíãním prÛmûru pfiekroãeny. 
Ojedinûle byly vy‰‰í nûkteré mûsíãní prÛmûry (tuãnû).
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Hmotnostní koncentrace arsenu v ng/m3

Nov˘ imisní limit arsenu 6 ng/m3 v roãním prÛmûru byl pfii mûfiení pfiekroãen v roce 1997 na dvou stanicích 
v Hradci Králové (tuãnû).
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Hmotnostní koncentrace niklu v ng/m3

Nov˘ imisní limit niklu 20 ng/m3 v roãním prÛmûru je pfii mûfiení pomûrnû ãasto (ve 14 pfiípadech z 22) pfiekraãován (tuãnû).
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Hmotnostní koncentrace chromu v ng/m3

Imisní limity chromu nejsou stanoveny.
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Hmotnostní koncentrace manganu v ng/m3

Imisní limity manganu nejsou stanoveny. Údaj 3889 ng/m3 v lednu 1998 v Trutnovu je velmi pravdûpodobnû chyba mûfiení.
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Hmotnostní koncentrace zinku v ng/m3

Imisní limity zinku nejsou stanoveny. Vyskytuje se v‰ak nûkolik extrémnû vysok˘ch mûsíãních prÛmûrÛ.
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P¤ÍLOHA  J

ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

(ROZPTYLOVÁ STUDIE SOUâASNÉHO STAVU K ROKU 2001 A V¯HLED K ROKU 2010)

1.  Zadání studie

Obsahem této studie je posouzení vlivu zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na ãistotu ovzdu‰í v jejich okolí.V souladu se
smlouvou, kterou âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav Praha, jakoÏto dodavatel uzavfiel s objednavatelem – Ekotoxou
Opava, s. r. o., je studie zamûfiena na vyhodnocení souhrnného vlivu v‰ech zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které imisní
hladinu v Královéhradeckém kraji podstatn˘m zpÛsobem ovlivÀují. Zadání a poÏadavky na provedení studie jsou ob-
saÏené ve Smlouvû o dílo [1].

2.  Celkov˘ pfiehled emisí v Královéhradeckém kraji

Pro úãely sledování, evidence a kontroly zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í byl vytvofien Registr emisí a zdrojÛ zneãi‰-
Èování ovzdu‰í (dále jen REZZO). Podle tohoto systému ãleníme zdroje do ãtyfi typÛ.

Zdroje typu REZZO 1 jsou velké a stfiedí stacionární zdroje od tepelného v˘konu 5 MW v˘‰e.

Zdroje typu REZZO 2 jsou stacionární zdroje men‰ího v˘znamu (komunálního) od tepelného v˘konu 0,2 MW
do 5 MW.

Zdroje typu REZZO 3 jsou malé lokální stacionární zdroje do tepelného v˘konu 0,2 MW a malé v˘roby a sluÏby.

Zdroje typu REZZO 4 jsou mobilní zdroje.

Zdroje typu REZZO 1 a 2 jsou sledovány jednotlivû, zdroje typu REZZO 3 a 4 jsou sledovány hromadnû na vût-
‰ích územích celcích (okresech).

V dobû zpracování této studie jsme mûli k dispozici data pro REZZO 1, 2, 3 a 4 za rok 2001 (podklad 3).

Data pro zdroje typu REZZO 4 jsme pro silnice I. tfiídy v Královéhradeckém kraji stanovili na základû sãítání do-
pravy v roce 2000 (podklad 15). Mimo Královéhradeck˘ kraj jsme data pro zdroje REZZO 4 stanovili na základû sãí-
tání dopravy podle podkladu ¤editelství silnic âeské republiky v roce 1995 (podklad 2) a upravili pro rok 2001 pod-
le celorepublikové bilance emisí.

V tabulce 1 je uveden pfiehled emisí tuh˘ch látek, oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, oxidu uhelnatého a sumy uhlo-
vodíkÛ pro stacionární zdroje. Údaje pro REZZO 1, 2 a 3 jsou pfievzaty z publikace 4.
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Tabulka ã. 1 Celkové emise hlavních zneãi‰Èujících látek v t.r–1 ze zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Královéhra-
deckého kraje za rok 2001

Podle systému REZZO [3, 4] bylo v roce 2001 v Královéhradeckém kraji celkovû emitováno tuh˘ch látek 3198,3
t/r. Z tohoto celkového mnoÏství zdroje typu REZZO 1 exhalují 446,0 t/r (13,9 % celkové emise v kraji ze v‰ech zdro-
jÛ), zdroje typu REZZO 2 exhalují 301,7 t/r (9,4 %), zdroje typu REZZO 3 exhalují 1861,0 t/r (58,2 %) a zdroje typu
REZZO 4 exhalují 589,6 t/r (18,4 %).

Celková emise oxidu sifiiãitého je 9933,8 t/r. Z tohoto celkového mnoÏství zdroje typu REZZO 1 exhalují 4993,8
t/r (50,3 % celkové emise v kraji ze v‰ech zdrojÛ), zdroje typu REZZO 2 exhalují 549,1 t/r (5,5 %), zdroje typu REZ-
ZO 3 exhalují 3980,0 t/r (40,1 %)a zdroje typu REZZO 4 exhalují 410,9 t/r (4,1 %).

Celková emise oxidÛ dusíku je 13136,9 t/r. Z tohoto celkového mnoÏství zdroje typu REZZO 1 exhalují 1972,2
t/r (15,0 % celkové emise v kraji ze v‰ech zdrojÛ), zdroje typu REZZO 2 exhalují 271,6 t/r (2,1 %), zdroje typu REZ-
ZO 3 exhalují 984,8 t/r (7,5 %) a zdroje typu REZZO 4 exhalují 9908,3 t/r (75,4 %).

Celková emise oxidu uhelnatého je 33579,6 t/r. Z tohoto celkového mnoÏství zdroje typu REZZO 1 exhalují
1015,0 t/r (3,0 % celkové emise v kraji ze v‰ech zdrojÛ), zdroje typu REZZO 2 exhalují 592,8 t/r (1,8 %), zdroje typu
REZZO 3 exhalují 12413,5 t/r (37,0 %) a zdroje typu REZZO 4 exhalují 19558,3 t/r (58,2 %).

Celková emise sumy uhlovodíkÛ je 7913,3 t/r. Z tohoto celkového mnoÏství zdroje typu REZZO 1 exhalují 600,8
t/r (7,6 % celkové emise v kraji ze v‰ech zdrojÛ), zdroje typu REZZO 2 exhalují 334,3 t/r (4,2 %), zdroje typu REZ-
ZO 3 exhalují 2764,5 t/r (34,9 %) a zdroje typu REZZO 4 exhalují 4213,7 t/r (53,2 %).

V následující tabulce 2 je uveden odborn˘ odhad emisí pro Královéhradeck˘ kraj pro oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku.
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Tabulka ã. 2 Odborn˘ odhad emisí pro Královéhradeck˘ kraj pro oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku v t.r–1 pro rok 2010
kategorie zdrojÛ

Celková emise oxidu sifiiãitého k roku 2010 je odhadnuta na 9700,0 t/r. Z tohoto celkového mnoÏství zdroje typu
REZZO 1 budou exhalovat 4900 t/r (50,5 % celkové emise v kraji ze v‰ech zdrojÛ), zdroje typu REZZO 2 budou ex-
halovat 520,0 t/r (5,4 %), zdroje typu REZZO 3 budou exhalovat 3900,0 t/r (40,2 %) a zdroje typu REZZO 4 budou
exhalovat 380,0 t/r (3,9 %).

Celková emise oxidÛ dusíku k roku 2010 je odhadnuta na 10670,0 t/r. Z tohoto celkového mnoÏství zdroje typu
REZZO 1 budou exhalovat 1950,0 t/r (18,3 % celkové emise v kraji ze v‰ech zdrojÛ), zdroje typu REZZO 2 budou
exhalovat 260,0 t/r (2,4 %), zdroje typu REZZO 3 budou exhalovat 960,0 t/r (9,0 %) a zdroje typu REZZO 4 budou
exhalovat 7500,0 t/r (70,3 %).

V následující tabulce 3 jsou uvedeny relativní zmûny emisí k roku 2010 vzhledem k roku 2001.

Tabulka ã. 3 Relativní zmûna emisí oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku v roce 2010 vzhledem k roku 2001 [–]

Z této tabulky je vidût, Ïe pokles emisí k roku 2010 se oproti roku 2001 pro oxid sifiiãit˘ pfiedpokládá ve v˘‰i asi
2 % pro velké a stfiední zdroje, 5,3 % pro stfiední zdroje a 7,5 % pro mobilní zdroje. Pro oxidy dusíku je velkost po-
klesu aÏ na mobilní zdroje podobná . Pro velké zdroje se pokles emisí pfiedpokládá ve v˘‰i 1,1 %, pro stfiední zdroje
4,3 %, pro malé zdroje 2,5 % a pro mobilní zdroje 24,3 %. Pfiedpokládan˘ pokles emisí oxidÛ dusíku pro mobilní
zdroje je opravdu znaãn .̆
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3.  Metoda v˘poãtÛ

V˘poãet zneãi‰tûní ovzdu‰í byl proveden podle schválené metodiky SYMOS’97 (podklady 5, 6, 7). Tato metodi-
ka je zaloÏena na pfiedpokladu Gaussovského profilu koncentrací na prÛfiezu koufiové vleãky. UmoÏÀuje poãítat krát-
kodobé i roãní prÛmûrné koncentrace zneãi‰Èujících látek v síti referenãních bodÛ, dále doby pfiekroãení zvolen˘ch
hraniãních koncentrací (napfi. imisních limitÛ a jejich násobkÛ) za rok, podíly jednotliv˘ch zdrojÛ nebo skupin zdro-
jÛ na roãní prÛmûrné koncentraci v daném místû a maximální dosaÏitelné krátkodobé koncentrace a podmínky (tfií-
da stability ovzdu‰í, smûr a rychlost vûtru), za kter˘ch se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikál-
ní ãlenitost terénu, poãítá se stáãením smûru a zvy‰ováním rychlosti vûtru s v˘‰kou a pfii v˘poãtu prÛmûrn˘ch
koncentrací a doby pfiekroãení hraniãních koncentrací bere v úvahu rozloÏení ãetností smûru a rychlosti vûtru. V˘-
poãty se provádûjí pro 5 tfiíd stability atmosféry (tj. 5 tfiíd schopnosti atmosféry rozptylovat pfiímûsi) a 3 tfiídy rychlosti
vûtru. Charakteristika tfiíd stability a v˘skyt tfiíd rychlosti vûtru vypl˘vají z následující tabulky:

Tabulka ã. 4 Definice tfiíd stability

V dal‰ím odkazujeme na podrobn˘ popis metodiky v metodické pfiíruãce (podklad 5) nebo ve Vûstníku MÎP
(podklad 6, 7).

V souãasné dobû téÏ poãítáme koncentrace oxidu dusiãitého podle nové úpravy metodiky Symos ve smyslu nafií-
zení vlády ã. 350 (podklad 10). Problém tohoto v˘poãtu spoãívá v tom, Ïe ze zdrojÛ oxidÛ dusíku je spoleãnû s hork˘-
mi spalinami emitován pfieváÏnû oxid dusnat ,̆ kter˘ teprve pod vlivem sluneãního záfiení a ozonu oxiduje na oxid du-
siãit ,̆ pfiiãemÏ rychlost této reakce znaãnû závisí na okolních podmínkách v atmosféfie. ProtoÏe pfiedpokládáme, Ïe
vstupem do v˘poãtu zÛstanou emise sumy oxidÛ dusíku, bylo nutné upravit v˘poãet tak, aby jednak poskytoval hod-
noty koncentrací oxidu dusiãitého a jednak zahrnoval rychlost konverze oxidu dusnatého na oxid dusiãit˘ v závislos-
ti na rozptylov˘ch podmínkách.

Základními pfiedpoklady jsou informace, Ïe prÛmûrné emise oxidÛ dusíku ze spalovacích procesÛ obsahují pou-
ze 10 % oxidu dusiãitého a Ïe ve velk˘ch vzdálenostech se pomûr tûchto látek obrátí.V celkovém mnoÏství oxidÛ du-
síku bude aÏ 90 % oxidu dusiãitého. Podrobnosti tohoto postupu v˘poãtu koncentrací oxidu dusiãitého jsou uvedeny
ve vûstníku MÎP, duben 2003 (podklad 7). Stejného postupu pouÏíváme i pro automobilovou dopravu.
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4. Vstupní data pro v˘poãet

Vstupní data pro v˘poãet, jejichÏ znalost je potfiebná pro v˘poãet zneãi‰tûní ovzdu‰í, je moÏno rozdûlit do tfií zá-
kladních celkÛ:

1. Data o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í,
2. údaje o referenãních bodech nebo o pravidelné síti uzlov˘ch bodÛ a
3. meteorologická data.

4.1. DEFINICE SOU¤ADN¯CH SYSTÉMÒ A ZÁJMOVÉ OBLASTI

V˘poãtovou oblast, ve které se nachází cel˘ Královéhradeck˘ kraj, jsme definovali pomocí Gauss-Krügerov˘ch
soufiadnic (s42) a jim odpovídajících zemûpisn˘ch soufiadnic a soufiadnic JTSK. Definice oblasti je uvedena v násle-
dující tabulce.

Tabulka ã. 5 Definice zájmové oblasti

V takto definované oblasti je osa X ve speciálních soufiadn˘ch systémech odklonûna o nûkolik stupÀÛ k severu.
V˘poãet se v‰ak neprovádí ve stabilní soufiadné soustavû, ale v pfiirozené soustavû pravoúhl˘ch soufiadnic, kde osa
X mífií ve smûru proudûní vzduchu a osa Y je kolmá na osu X a poãátek je v patû právû poãítaného komína, resp. ve
stfiedu plo‰ného zdroje. Odklon osy se projeví pouze pfii definování smûru vûtru. Vliv této skuteãnosti na smûr vûtru
byl ve v˘poãtu respektován.

4.2. DATA O ZDROJÍCH ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í

Prvním celkem vstupních dat jsou data o zdrojích. U kaÏdého zdroje potfiebujeme znát:

• hmotnostní tok emisí M v g.s–1;
• stavební v˘‰ku komína H v m;
• objemov˘ tok spalin Vs v m3.s–1 za normálních podmínek;
• teplota spalin v oC;
• vnitfiní prÛmûr koruny komína v m;
• v˘stupní rychlost spalin v ústí koruny komína m.s–1;
• soufiadnice paty komína X, Y;
• nadmofiskou v˘‰ku paty komína Z v m.

U plo‰n˘ch zdrojÛ potfiebujeme je‰tû znát délku strany ãtverce, kter˘m nahrazujeme jeho tvar. U liniov˘ch zdrojÛ pak
definice poãátku a konce jednotliv˘ch elementÛ zdroje a emisi na jednotku délky [g.m–1.s–1].
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4.2.1. Emise ze zdrojÛ pro souãasn˘ stav

V pfiípadû v˘poãtu charakteristik zneãi‰tûní ovzdu‰í od hlavních zneãi‰Èujících látek jsme do v˘poãtu jak pro stav
k roku 2001, tak i pro v˘hled k roku 2010 zahrnuli v‰echny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Královéhradeckého kra-
je. Ze sousedních krajÛ jsme v pásu 5 km od v˘‰e definované oblasti (tedy minimálnû 5 km od hranic kraje) zahrnuli
téÏ v‰echny zdroje typu REZZO 2 a 3, které jsme uvaÏovali jako plo‰né zdroje a zdroje typu REZZO 4.

Data pro zdroje typu REZZO 4 jsme pro silnice I. tfiídy v Královéhradeckém kraji stanovili na základû sãítání do-
pravy v roce 2000 (podklad 15). Mimo Královéhradeck˘ kraj jsme data pro zdroje REZZO 4 stanovili na základû sãí-
tání dopravy podle podkladu ¤editelství silnic âeské republiky v roce 1995 (podklad 2) a upravili pro rok 2001 pod-
le celorepublikové bilance emisí. Jako liniové zdroje jsme stanovili silnice I. tfiídy. V Královéhradeckém kraji jsme je
rozdûlili na podrobné úseky o délce 250 m. Mimo Královéhradeck˘ kraj jsme silnice I. tfiídy zahrnuli do v˘poãtu jako
plo‰né zdroje ve ãtvercích 1 x 1 km. Emise ze silnic niÏ‰ího fiádu a místních komunikací v obcích jsme v celé v˘poãto-
vé oblasti zahrnuli do v˘poãtu jako plo‰né zdroje ve ãtvercích 5 x 5 km. V˘znamné zdroje typu REZZO 1 jsme zahr-
nuli z celé âeské republiky. ZároveÀ jsme uvaÏovali téÏ vybrané zahraniãní zdroje.

To znamená, Ïe jsme do v˘poãtu pro obû ãasové varianty zahrnuli celkem 222 aÏ 483 bodov˘ch zdrojÛ typu REZ-
ZO 1 (311 pro SO2, 365 pro NOx a NO2 a 222 pro NH3 a 483 pro benzen), 307 aÏ 426 plo‰n˘ch zdrojÛ typu REZZO 2
(353 pro SO2, 426 pro NOx a NO2, 307 pro NH3 a 313 pro benzen) a 878 plo‰n˘ch zdrojÛ typu REZZO 3 (stejn˘ po-
ãet pro SO2, NOx a NO2).

Pro REZZO 4 bylo pfii v˘poãtu NOx, NO2 a benzenu pouÏito 1762 podrobn˘ch úsekÛ o délce 250 m, 540 ãtvercÛ
1 x 1 km a 354 ãtvercÛ 5 x 5 km. Pro SO2 bylo pouÏito 1002 ãtvercÛ 1 x 1 km a 354 ãtvercÛ 5 x 5 km.

Souãasnû bylo do v˘poãtu zahrnuto 60 zahraniãních zdrojÛ pro SO2 (8 ze SRN a 52 z Polska) a 24 zdrojÛ pro NOx

(3 ze SRN a 21 z Polska).

Bodové zdroje jsme vybrali ze souboru dat REZZO 1 z celé âeské republiky. Podmínkou pro zahrnutí bodové-
ho zdroje do v˘poãtu bylo dosaÏení nebo pfiekroãení koncentrace pod osou vleãky na území sledované oblasti, resp.
na jejím okraji 0,5 mg.m–3 pro SO2 a 2,0 mg.m–3 pro NOx, 0,01 mg.m–3 pro amoniak a hodnoty 0,001 mg.m–3 pro benzen.
Tyto hraniãní koncentrace jsme volili tak, aby poãet vybran˘ch zdrojÛ typu REZZO 1 se pohyboval kolem 300. Zdro-
je typu REZZO 1, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje, vstoupily do v˘poãtu v‰echny i kdyÏ nespl-
Àovaly v˘‰e uvedené podmínky.

Plo‰né zdroje jsme definovali dvojím zpÛsobem. Pro zdroje typu REZZO 2 jsme seãetli emise od v‰ech zdrojÛ po
katastrech a pro zdroje typu REZZO 3 jsme je definovali v rozsahu jedné obce tak, jak jsou definovány ve Statistic-
kém lexikonu obcí [8]. Ve v˘poãtu jsme uvaÏovali celkem 1234 plo‰n˘ch zdrojÛ pro SO2, 1304 pro NOx, 307 pro amo-
niak a 313 pro benzen.

Pro v˘poãet emisí liniov˘ch zdrojÛ na základû sãítání dopravy jsme pouÏili emisních faktorÛ odvozen˘ch na zá-
kladû údajÛ programu MEFA02 (podklad 16).

V tabulce 6 je uveden pfiehled emisí vstupujících do v˘poãtu pro rok 2001.
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Tabulka ã. 6 Pfiehled emisí vstupujících do v˘poãtu pro Královéhradeck˘ kraj v t.r–1 a pro rok 2001

Celková emise oxidu sifiiãitého ze zdrojÛ umístûn˘ch v âR zahrnut˘ch do v˘poãtu pro rok 2001 je 167602,979 t/r.
Z tohoto mnoÏství pfiipadá 158803,6 t/r na bodové zdroje a 8408,343 t/r na plo‰né zdroje. Emise z mobilních zdrojÛ
byly uvaÏovány o hodnotách 163,833 t/r jako liniové zdroje a 227,203 t/r jako plo‰né zdroje ve ãtvercích 5 x 5 km. Emi-
se ze zdrojÛ umístûn˘ch v zahraniãí je 132159,6 t/r (69263,77 t/r z SRN a 62895,83 t/r z Polska). To znamená, Ïe celko-
vá emise v‰ech zdrojÛ zahrnut˘ch do v˘poãtu je 299762,579 t/r.

Celková emise oxidÛ dusíku ze zdrojÛ umístûn˘ch v âR zahrnut˘ch do v˘poãtu je 50,953,071 t/r. Z tohoto mnoÏ-
ství pfiipadá 37671,072 t/r na bodové zdroje a 2405,253 t/r na plo‰né zdroje. Emise z mobilních zdrojÛ byly uvaÏovány
o hodnotách 4557,063 t/r jako liniové zdroje a 6319,683 t/r jako plo‰né zdroje ve ãtvercích 5 x 5 km. Emise ze zdrojÛ
umístûn˘ch v zahraniãí je 36502,03 t/r (19881,27 t/r z SRN a 16620,76 t/r z Polska).To znamená, Ïe celková emise v‰ech
zdrojÛ zahrnut˘ch do v˘poãtu je 87455,101 t/r.

Celková emise amoniaku ze zdrojÛ umístûn˘ch v âR zahrnut˘ch do v˘poãtu je 6319,798 t/r. Z tohoto mnoÏství
pfiipadá 4131,031 t/r na bodové zdroje a 2188,767 t/r na plo‰né zdroje. To znamená, Ïe celková emise v‰ech zdrojÛ za-
hrnut˘ch do v˘poãtu je 6319,798 t/r. Emise amoniaku ze zahraniãních zdrojÛ není známa.

Pokud jde o benzen, je situace sloÏitûj‰í. V tabulce 6 jsou sice uvedeny nûjaké emise pro rok 2001, ale jen pro bo-
dové zdroje typu REZZO 1. Zcela chybí emise ze zdrojÛ typu REZZO 2 a 3 a velmi v˘znamné emise z mobilních
zdrojÛ (REZZO 4).Tyto údaje v‰ak máme pro rok 2000. Proto jsme v˘poãet polí koncentrací pro benzen provedli pro
rok 2000. V následující tabulce jsou uvedeny celkové emise benzenu, které vstupují do v˘poãtu. Oproti dfiívûj‰ímu
zpÛsobu stanovení emisí hlavních zneãi‰Èujících látek jsou zdroje typu REZZO 4 odhadovány pouze ve ãtvercích 5
x 5 km a emise ze zdrojÛ typu REZZO 3 (domácí) a zahraniãních zdrojÛ zcela chybí.
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Tabulka ã. 7 Pfiehled emisí vystupujících do v˘poãtu pro Královéhradeck˘ kraj v t.r–1 a pro benzen za rok 2000

Tedy, celková emise benzenu ze zdrojÛ umístûn˘ch v âR zahrnut˘ch do v˘poãtu (pro rok 2000) je 1031,654 t/r.
Z tohoto mnoÏství pfiipadá 657,849 t/r na bodové zdroje a 26,709 t/r na plo‰né zdroje. Emise z mobilních zdrojÛ byly
uvaÏovány o hodnotû 347,096 t/r jako plo‰né zdroje ve ãtvercích 5 x 5 km. To znamená, Ïe celková emise v‰ech zdro-
jÛ zahrnut˘ch do v˘poãtu je 1031,654 t/r. Emise benzenu ze zahraniãních zdrojÛ není známa.

4.2.2. Emise ze zdrojÛ pro v˘hled k roku 2010

V následující tabulce 8 jsou uvedeny emise, které vstupují do v˘poãtu pro rok 2010.

Tabulka ã. 8 Pfiehled emisí vstupujících do v˘poãtu pro Královéhradeck˘ kraj v t.r–1 a pro rok 2010

Emise pro bodové zdroje typu REZZO 1 byly odvozeny na základû podkladÛ 12 a 13, které pfiedstavují návrhy
na sniÏování nûkter˘ch emisí z velk˘ch zdrojÛ v rámci âeské republiky a v rámci Královéhradeckého kraje. Vût‰inou
se jedná o zahrnutí emisních stropÛ tûchto zdrojÛ. Pokud jde o ostatní zdroje (REZZO 2, 3 a 4), vycházeli jsme z emis-
ní bilance Královéhradeckého kraje za rok 2001 a tabulky 3, kde jsou uvedeny odhady relativních zmûn emisí oxidu
sifiiãitého a oxidÛ dusíku v roce 2010 vzhledem k roku 2001. Pokud se zdroj nacházel mimo území sledovaného kraje,
pouÏili jsme obdobné tabulky platné pro ten kter˘ kraj.
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U v‰ech kategorií zdrojÛ do‰lo ke sníÏení emisí, ale velmi v˘znamnû se projevilo zavedení emisních stropÛ pro
oxid sifiiãit ,̆ kdy se emise sníÏila aÏ na 8,6 % pÛvodní hodnoty.

Emise ze zahraniãních zdrojÛ jsme pro rok 2010 pouÏili stejné jako pro rok 2001.

Emise pro ostatní zneãi‰Èující látky nebyly k dispozici.

4.2.3. Mobilní zdroje

Mobilní zdroje byly do v˘poãtu za rok 2001 zahrnuty dvojím zpÛsobem. Vybrané silnice 1. tfiídy v Královéhra-
deckém kraji jsme zahrnuli jako liniové zdroje v podrobn˘ch úsecích po 250 m, mimo kraj ve ãtvercích 1 x 1 km. Ten-
to zpÛsob byl dán dostupností údajÛ.

Ostatní silnice byly zahrnuty pouze jako plo‰né zdroje definované ãtverci o délce strany 5000 m.

Charakteristiky zneãi‰tûní ovzdu‰í byly poãítány jen pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku a benzen, pro kter˘ v‰ak byly
pouÏity údaje pro rok 2000. Podklady pro dal‰í zneãi‰Èující látky nebyly k dispozici.

Podíl mobilních zdrojÛ na celkové emisi zneãi‰Èujících látek je velk .̆ Jejich ãíselné hodnoty jsou uvedeny v pfied-
chozím odstavci.

Ve v˘hledu k roku 2010 jsme mobilní zdroje zahrnuli jen pro oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku, pro REZZO 4 pouze ve
ãtvercích 1 x 1 km nebo 5 x 5 km, neboÈ odhad frekvence aut ve v˘hledu, které je tfieba pro pfiesnûj‰í zahrnutí auto-
dopravy jako liniového zdroje, nebyl k dispozici. Pro ostatní zneãi‰Èující látky nebyly údaje o emisích k dispozici.

4.3. ÚDAJE O PRAVIDELNÉ SÍTI UZLOV¯CH BODÒ A REFERENâNÍCH BODECH

Referenãní body nebo uzlové body pravidelné sítû pfiedstavují místa v území, pro které jsou poãítány charakte-
ristiky zneãi‰tûní ovzdu‰í. Jejich v˘bûr ovlivÀuje reprezentativnost v˘sledkÛ celého v˘poãtu.

Pro úãely v˘poãtu pro obû ãasové varianty jsme zkoumanou oblast, jak byla definována v odstavci 4.1 rozdûlili na
síÈ s krokem 3 km ve smûru obou os.Ve smûru osy X (mífiící na v˘chod) je oblast dlouhá 111 km, coÏ odpovídá 38 bo-
dÛm a ve smûru osy Y (mífiící k severu) je dlouhá 84 km, coÏ odpovídá 29 bodÛm. Charakteristiky zneãi‰tûní ovzdu‰í
jsme tedy poãítali v síti 38 x 29 uzlov˘ch bodÛ, celkem tedy pro 1102 uzlov˘ch bodÛ. Nadmofiské v˘‰ky uzlov˘ch bo-
dÛ jsme získali z digitálního modelu terénu 100 x 100 m.

Tuto pravidelnou síÈ jsme doplnili ve mûstech s poãtem obyvatel nad 10000 o podrobnûj‰í sítû s krokem 500 m;
jedná se o Hradec Králové, Jiãín, Náchod, Rychnov nad KnûÏnou, Trutnov, DvÛr Králové, Vrchlabí, Jaromûfi a Nové
Mûsto nad Metují, celkem o 481 bodÛ.

V˘poãet byl tedy proveden po odstranûní duplikátÛ pro 1569 referenãních bodÛ. Pfiehled sítû uzlov˘ch bodÛ je
uveden na obrázku 1a.

Pro zv˘raznûní zneãi‰tûní hlavních zneãi‰Èujících látek z autodopravy (NOx, NO2 a benzenu) kolem silnic, ales-
poÀ I. tfiídy, jsme na území Královéhradeckého kraje zvolili dal‰í referenãní body rovnobûÏnû kolem silnic na obû
strany od silnice ve vzdálenostech 200 a 500 m od nich. Tûchto referenãních bodÛ je 1762. To znamená, Ïe pro NOx,
NO2 a benzen jsme pole koncentrací poãítali pro 3331 referenãních bodÛ (obr. 1b).
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U kaÏdého referenãního a uzlového bodu potfiebujeme znát
• soufiadnice X, Y v pouÏitém soufiadném systému v m a
• nadmofiskou v˘‰ku Z v m.

Obr. 1a Rozmístûní referenãních bodÛ pravidelné sítû pfii v˘poãtu pro SO2 a amoniaku
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Obr. 1b Rozmístûní referenãních bodÛ pravidelné sítû pfii v˘poãtu pro NOx, NO2 a benzenu

4.4. METEOROLOGICKÁ DATA

Jako vstupní meteorologická data byla vypracována vûtrná rÛÏice pro Královéhradeck˘ kraj pro tfii tfiídy rych-
losti vûtru, osm smûrÛ vûtru a pût tfiíd teplotní stability atmosféry, jak ji uvádûjí Bubník a Koldovsk˘ [8]. Struãn˘ po-
pis této stabilitní klasifikace je uveden v pfiíloze I. Pfiíslu‰ná vûtrná rÛÏice je uvedena v tabulce 5. RÛÏice byla vypra-
cována z metodick˘ch dÛvodÛ pouze jedna. Tato rÛÏice byla pouÏita pro v˘poãet jak za rok 2001, resp. 2000, tak i pro
rok 2010.
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Tabulka ã. 9 Odborn˘ odhad vûtrné rÛÏice pro lokalitu Hradec Králové Pouchov platná ve v˘‰ce 10 m nad zemí v %
pouÏitá pfii v˘poãtu zneãi‰tûní ovzdu‰í pro Královéhradeck˘ kraj
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5. Anal˘za a zhodnocení imisní situace na území Královéhradeckého kraje

Modelov˘ v˘poãet základních charakteristik zneãi‰tûní ovzdu‰í na území Královéhradeckého kraje jsme proved-
li pro ãtyfii hlavní zneãi‰Èující látky; oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit ,̆ oxidy dusíku, amoniak a benzen.V˘poãet byl proveden
pro souãasn˘ stav reprezentovan˘ rokem 2001 a v˘hled reprezentovan˘ rokem 2010. V˘sledky modelového v˘poãtu
zneãi‰tûní ovzdu‰í hodnotíme pomocí tfiech charakteristik zneãi‰tûní ovzdu‰í:

• prÛmûrné roãní koncentrace
• maximální krátkodobé (pÛlhodinové) koncentrace
• poãtem hodin s pfiekroãením pfiíslu‰ného krátkodobého imisního limitu.

V˘sledy uvádíme jen pro ty charakteristiky zneãi‰tûní ovzdu‰í, pro které jsou v Nafiízení vlády ã. 350 uvedeny
imisní limity. V˘jimkou je amoniak, kde imisní limit byl stanoven pro denní hodnotu, ale pouÏitá metodika jej neu-
moÏÀuje vypoãítat.

V˘sledky v˘poãtu jsou uvedeny na obrázcích 2 aÏ 32 a jejich fiazení je následující:

• oxid sifiiãit˘ (obr. 2 – 16),
• maximální hodinová koncentrace,

• rok 2001
• rok 2010
• rozdíl [2010 – 2001]
• poãet hodin s pfiekroãením hodinového imisního limitu

• rok 2001
• rok 2010
• rozdíl [2010 – 2001]

• maximální denní koncentrace,
• stejné jako pro maximální hodinovou koncentraci (ale pfiekroãení denního imisního limitu)

• prÛmûrná roãní koncentrace,
• rok 2001
• rok 2010
• rozdíl [2010 – 2001]

• oxid dusiãit˘ (obr.17 – 20),
• maximální hodinová koncentrace,

• rok 2001
• rok 2010

• prÛmûrná roãní koncentrace,
• rok 2001
• rok 2010

• oxidy dusíku (obr. 21–22),
• prÛmûrná roãní koncentrace

• rok 2001
• rok 2010

• amoniak (obr. 23–24),
• maximální hodinová koncentrace pro rok 2001
• prÛmûrná roãní koncentrace pro rok 2001

• benzen (obr. 25),
• prÛmûrná roãní koncentrace pro rok 2000

Hodnocení je na obrázcích znázornûno pomocí barevné stupnice, kdy minimální koncentrace jsou znázornûny
Ïlutou barvou, maximální ãervenou a mezitím rÛzn˘mi odstíny mezi obûma krajními barvami. âervená izoãára pfied-
stavuje krátkodob˘ imisní limit.
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Na obrázcích s pfiekroãením pfiíslu‰ného imisního limitu (pouze pro SO2) modrá izoãára pfiedstavuje maximální
poãet hodin s pfiekroãením tohoto imisního limitu. Na mapách zmûn hodnot koncentrací barevné plochy do modra
pfiedstavují pokles hodnot a barevné plochy Ïlutá aÏ ãervená pfiedstavují vzestup hodnot.

V‰eobecnû lze tvrdit, Ïe v referenãních bodech na vyv˘‰en˘ch místech bude docházet k nejvy‰‰ím krátkodob˘m
koncentracím zneãi‰Èujících látek za inverzních situací a slabého vûtru, zatímco za dobr˘ch rozptylov˘ch podmínek
zde budou koncentrace podstatnû niÏ‰í. Nejvy‰‰í hodnoty krátkodobého zneãi‰tûní se mohou vyskytovat na vrcho-
lech okolních kopcÛ.

Metodika ve své obecné ãásti nepostihuje vliv inverzí v nerovném terénu a v hlub‰ích údolích za zhor‰en˘ch roz-
ptylov˘ch podmínek. Proto musíme pfiedpokládat, Ïe pfiímo v údolích budou koncentrace v dÛsledku kumulace emi-
sí pod inverzní vrstvou ovzdu‰í vy‰‰í neÏ zde vypoãtené hodnoty, zvlá‰tû pokud v nich budou umístûny zdroje. Pfii hod-
nocení konkrétního místa nesmíme zapomenout i na zhor‰ování kvality ovzdu‰í v mal˘ch lokálních údolích, zvlá‰tû
v dÛsledku mal˘ch lokálních a domácích topeni‰È. Metodika SYMOS’97 tyto stavy sice umoÏÀuje fie‰it, ale vyÏádalo
by si to samostatnou anal˘zu konkrétního údolí a konkrétních zdrojÛ.

Modelové hodnoty maximálních krátkodob˘ch koncentrací b˘vají ãasto velmi vysoké (napfiíklad ve mûstech).
Tyto hodnoty jsou pfieváÏnû nadhodnocené. Podle pouÏité a schválené metodiky se poãítají tak, aby odpovídaly ne-
jménû pfiízniv˘m rozptylov˘m podmínkám. Jde o superpozici nejménû pfiízniv˘ch rychlostí a smûrÛ vûtru a vertikál-
ní stability ovzdu‰í. Takováto modelová situace se nemusí vÛbec vyskytnout. Tyto vysoké hodnoty je tfieba chápat ja-
ko upozornûní, Ïe v dané lokalitû je vy‰‰í pravdûpodobnost v˘skytu vysok˘ch koncentrací, pfiípadnû i vy‰‰í
pravdûpodobnost pfiekroãení pfiíslu‰n˘ch imisních limitÛ.

Roãní prÛmûry koncentrací popisují situaci mnohem lépe neÏ krátkodobá maxima celkového zneãi‰tûní daného
místa danou zneãi‰Èující látkou, protoÏe zahrnují i vliv vûtrné rÛÏice a tedy i vliv doby trvání rÛznû velk˘ch krátko-
dob˘ch koncentrací. Maximální krátkodobé koncentrace jsou zase vypoãteny za tûch nejménû pfiízniv˘ch rozptylo-
v˘ch podmínek, které se ve skuteãnosti vyskytují jen zfiídka kdy.

Královéhradeck˘ kraj je v této studii sledován jako celek a proto nelze ze získan˘ch charakteristik vyvodit po-
drobnosti o zneãi‰tûní ve vût‰ích sídelních aglomeracích. To by si vyÏádalo samostatné zpracování.

Pro hodnocení dále uvádíme v tabulce 9 pfiehled imisních limitÛ podle [10] a v tabulce 11 hodnoty dovoleného
pfiekroãení imisních hodnot podle stejného podkladu.
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Tabulka ã. 10 Pfiehled imisních limitÛ

Tabulka ã. 11 Povolené pfiekraãování imisních limitÛ

*) od 1.1.2005 **) od 1.1.2010

5.1. ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í OXIDEM SI¤IâIT¯M

5.1.1. Maximální hodinové koncentrace

Na obrázku 2 je uvedeno pole maximálních hodinov˘ch koncentrací oxidu sifiiãitého pro souãasn˘ stav, repre-
zentovan˘ rokem 2001 a na obrázku 3 pro v˘hled, reprezentovan˘ rokem 2010. Na celém území kraje jsou tyto hod-
noty pro souãasn˘ stav vût‰í neÏ 200 mg.m–3. Na celém území kraje, kromû vyv˘‰en˘ch poloh Orlick˘ch hor a Krko-
no‰ a volné krajiny v Broumovském v˘bûÏku, je pfiekraãován imisní limit o hodnotû 350 mg.m–3. Ve velk˘ch mûstech
a jejich okolí byly vypoãteny vy‰‰í hodnoty koncentrací. V tomto pfiípadû se jedná o Hradec Králové (872 mmg.m–3),
Náchod (1687 mmg.m–3), Trutnov (2616 mmg.m–3), Nové Mûsto nad Metují (1148 mmg.m–3). Krátkodob˘ imisní limit o hod-
notû 350 mmg.m–3 je pfiekraãován jiÏnû od Hradce Králové smûrem na Pardubice a v okolí v˘‰e uveden˘ch mûst, v Trut-
novû aÏ 7,5krát.

Ve v˘hledu (obr. 3) jsou hodnoty koncentrací v celém kraji od 50 do 200 mg.m–3. Na celém uzemí se v‰ak ãasto vy-
skytují malé oblasti s pfiekroãením hodinového imisního limitu. Nejvût‰í hodnoty byly vypoãteny v Trutnovû (1484
mmg.m–3), v Náchodû (631 mmg.m–3) a Rychnovû nad KnûÏnou (424 mmg.m–3).
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Obr. 2 Maximální hodinové koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 za rok 2001

Obr. 3 Maximální hodinová koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 za rok 2010

Na obrázku 4 je znázornûno pole zmûn maximálních hodinov˘ch koncentrací oxidu sifiiãitého. Lze konstatovat,
Ïe na celém území kraje dojde ke sníÏení tûchto imisních hodnot.Velmi v˘razné je toto sníÏení v oblasti Hradce Krá-
lové (kolem 70 mg.m–3) a Trutnova (kolem 1400 mg.m–3).
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Obr. 4 Zmûna maximální hodinové koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 [rok 2010 – rok 2001]

Na obrázku 5 je znázornûno pole poãtu hodin s pfiekroãením hodinového imisního limitu o hodnotû 350 mg.m–3

pro souãasn˘ stav. Na území kraje bylo vypoãteno modelové pfiekroãení krátkodobého imisního limitu v Trutnovû
119,8 hodin za rok (tj. 1,4 % roãní doby), v Náchodû 94,8 hodin za rok (tj. 1,1 % roãní doby) a v Hradci Králové 29,0
hodin za rok (tj. 0,3 % roãní doby). Ve v‰ech uveden˘ch pfiípadech je pfiekroãení 24 hodinov˘ch koncentrací za rok
ãetnûj‰í neÏ povoluje nafiízení vlády ã. 350.

Ve v˘hledu (obr. 6) dochází k nepovolenému pfiekroãení pouze na jednou referenãním bodû v Trutnovû o hod-
notû nepatrnû vût‰í neÏ 24 hodin za rok.

Podle rozdílové mapy pole pfiekroãení (obr. 7) dochází na vrcholov˘ch partiích Krkono‰ a Orlick˘ch hor k ãas-
tûj‰ímu pfiekraãování hodinového imisního limitu, av‰ak jen o 1 hodinu za rok v základních hodnotách men‰ích neÏ
je povolené pfiekroãení. Nejvût‰í pokles hodnot koncentrací byl vypoãten v okolí Trutnova a Náchoda.
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Obr. 5 Poãet hodin s pfiekroãením hodinového imisního limitu o hodnotû 350 mmg.m–3 pro oxid sifiiãit˘ za rok 2001

Obr. 6 Poãet hodin s pfiekroãením hodinového imisního limitu o hodnotû 350 mmg.m–3 pro oxid sifiiãit˘ za rok 2010
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Obr. 7 Zmûna poãtu hodin s pfiekroãením hodinového imisního limitu o hodnotû 350 mmg.m–3 pro oxid sifiiãit˘ [rok 2010
– rok 2001]

5.1.2. Maximální denní koncentrace

Celkov˘ obraz polí pro maximální denní koncentrace je obdobn˘ jako pro hodinové hodnoty. Pro souãasn˘ stav
(obr. 8) jsou na celém území koncentrace vy‰‰í neÏ je hodinov˘ imisní limit 125 mg.m–3. Maximálních hodnot je dosa-
hováno severnû od Náchodu, kolem Trutnova, severnû od Hradce Králové a na nûkolika ojedinûl˘ch nev˘znamn˘ch
lokalitách.

Obr. 8 Maximální denní koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 za rok 2001
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Ve v˘hledu (obr. 9) je pole koncentrací opût rozbito na jednotlivé lokality, na kter˘ch jsou koncentrace vy‰‰í neÏ
125 mg.m–3. K v˘znamnûj‰ímu pfiekraãování dochází v Trutnovû, Náchodû, Rychnovû nad KnûÏnou a Vrchlabí.

Obr. 9 Maximální denní koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 za rok 2010

Na obrázku 10 je znázornûno pole zmûn maximálních hodinov˘ch koncentrací oxidu sifiiãitého. Lze konstatovat,
Ïe na celém území kraje dojde ke sníÏení tûchto imisních hodnot. Modrá izoãára, která reprezentuje nulovou zmûnu,
se na celé oblasti obrázku nevyskytuje. Lze konstatovat, Ïe v hraniãních oblastech je sníÏení prÛmûrné denní hodno-
ty o 100 mg.m–3 aÏ 200 mg.m–3, ve vnitrozemí o 300 mg.m–3 a více.

Obr. 10 Zmûna maximální denní koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 [rok 2010 – rok 2001]
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Poãet hodin s pfiekroãením denního imisního limitu 125 mg.m–3 pro souãasn˘ stav (obr. 11) je na celém území vet-
‰í neÏ 10 hodin za rok. Vût‰í neÏ je povolen˘ poãet 72 hodin za rok, tj. 3 denní hodnoty za rok) je v jiÏním cípu kraje
mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a ve mûstech Trutnov, Náchod, DvÛr Králové a Rychnov nad KnûÏnou.Ve v˘-
hledu (obr. 12) dochází k pfiekraãování imisního limitu na ojedinûl˘ch lokalitách. Na ojedinûlé lokalitû jiÏnû od
Vrchlabí je pfiekraãované povolené mnoÏství dní (Okres Semily – Libereck˘ kraj!).

Obr. 11 Poãet hodin s pfiekroãením denního imisního limitu o hodnotû 125 mmg.m–3 pro oxid sifiiãit˘ za rok 2001
(72 h = 3 d)

Obr. 12 Poãet hodin s pfiekroãením denního imisního limitu o hodnotû 125 mmg.m–3 pro oxid sifiiãit˘ za rok 2010
(72 h = 3 d)
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Na celém Královéhradeckém kraji dochází k poklesu poãtu hodin s pfiekroãením denního imisního limitu (obr. 13).
Nejvût‰í pokles je v Hradci Králové a ve mûstech Trutnov, Náchod a DvÛr Králové a v okolí âeského Mezifiíãí v okrese
Rychnov nad KnûÏnou.

Obr. 13 Zmûna poãtu hodin s pfiekroãením denního imisního limitu o hodnotû 125 mmg.m–3 pro oxid sifiiãit˘ [rok 2010
– rok 2001] (72 h = 3 d)

5.1.3. PrÛmûrné roãní koncentrace

Na obrázku 14 je uvedeno pole prÛmûrn˘ch roãních koncentrací oxidu sifiiãitého v mg.m–3 pro souãasn˘ stav. Je-
ho hodnoty jsou na území okresu pfieváÏnû men‰í neÏ 3 mg.m–3, coÏ je minimálnû 16,7 x ménû neÏ je roãní imisní limit
o hodnotû 50 mg.m–3. Vy‰‰í hodnoty byly vypoãteny v lokalitách velk˘ch mûst jako jsou Náchod (4,3 mmg.m–3) a Trut-
nov (10,9 mmg.m–3). V Hradci Králové byla vypoãtena modelová hodnota kolem 4 mg.m–3. Celkovû lze konstatovat, Ïe
na celém území kraje, kromû hraniãních oblastí, je prÛmûrná roãní koncentrace oxidu sifiiãitého vût‰í neÏ 2 mg.m–3

a men‰í neÏ 4 mg.m–3. V hraniãních oblastech je men‰í neÏ 2 mg.m–3.
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Obr. 14 PrÛmûrné roãní koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 za rok 2001

Ve v˘hledu (obr. 15) je pole koncentrací stejné jako v souãasném stavu jen s trochu zmûnûn˘mi hodnotami.

Obr. 15 PrÛmûrné roãní koncentrace oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 za rok 2010
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Je zajímavé, Ïe, aã maximální hodnoty hodinov˘ch i denních koncentrací ve v˘hledu poklesly, mnohdy i velmi v˘-
raznû, hodnoty prÛmûrn˘ch roãních koncentrací (obr. 16) celkovû vzrostly. Je pravda, Ïe ve mûstech Hradec králové
a Trutnov poklesly v prÛmûru i o 4 mg.m–3, ale jinak na celém území vzrostly. VzrÛst je v‰ak velmi mal ,̆ prÛmûru me-
zi 0 aÏ 0,5 mg.m–3, pouze ve velk˘ch mûstech o 1 aÏ 1,5 mg.m–3.

Emisní limit pro ekosystémy není na celém území jak pro rok 2001, tak i pro rok 2010 pfiekraãován.

Obr. 16 Zmûna prÛmûrn˘ch roãních koncentrací oxidu sifiiãitého v mmg.m–3 [rok 2010 – rok 2001]

5.2. ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í OXIDEM DUSIâIT¯M

5.2.1. Maximální hodinové koncentrace

Na obrázku 17 je uvedeno pole maximálních hodinov˘ch koncentrací pro souãasn˘ stav. Na celém území okresu
jsou maximální krátkodobé koncentrace v prÛmûru vût‰í neÏ 20 mg.m–3 a men‰í neÏ 60 mg.m–3. Ve velk˘ch mûstech
a jejich okolí a v celém okresu Hradec Králové byly vypoãteny vy‰‰í hodnoty koncentrací. V tomto pfiípadû jedná se
o Trutnov (85 mmg.m–3) Hradec Králové (123 mg.m–3). Na silnicích I. tfiídy, zvlá‰tû v okolí Hradce Králové, byly vypo-
ãteny hodnoty koncentrací blíÏící se hodinovému imisnímu limitu 200 mg.m–3. Maximální hodnota 191 mg.m–3 byla vy-
poãtena na silnici mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou. Krátkodob˘ imisní limit o hodnotû 200 mg.m–3

není pfiekraãován v celém kraji.

Ve v˘hledu (obr. 18) jsou na celém území okresu maximální krátkodobé koncentrace v prÛmûru vût‰í neÏ 15
mg.m–3 a men‰í neÏ 25 mg.m–3.Ve velk˘ch mûstech a jejich okolí a v celém okrese Hradec Králové byly vypoãteny vy‰-
‰í hodnoty koncentrací. V tomto pfiípadû se jedná o Trutnov (kolem 65 mmg.m–3). Krátkodob˘ imisní limit o hodnotû
200 mg.m–3 není opût v celém kraji pfiekraãován.
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Obr. 17 Maximální hodinová koncentrace oxidu dusiãitého v mmg.m–3 za rok 2001

Obr. 18 Maximální hodinová koncentrace oxidu dusiãitého v mmg.m–3 za rok 2010
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5.2.2. PrÛmûrné roãní koncentrace

Na obrázku 19 je uvedeno pole prÛmûrn˘ch roãních koncentrací oxidu dusiãitého v mg.m–3 pro souãasn˘ stav. Je-
ho hodnoty jsou na území okresu pfieváÏnû men‰í neÏ 3 mg.m–3. V Hradci Králové byla tato hodnota vypoãtena na
5,7 mmg.m–3.

Ve v˘hledu k roku 2010 (obr. 20) se koncentrace pohybují od 0,4 do 1,2 mg.m–3, v Hradci Králové aÏ 1,4 mg.m–3.

Obr. 19 PrÛmûrné roãní koncentrace oxidu dusiãitého v mmg.m–3 za rok 2001

Obr. 20 PrÛmûrné roãní koncentrace oxidu dusiãitého v mmg.m–3 za rok 2010
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Pole poãtu hodin s pfiekroãením nového hodinového imisního limitu o hodnotû 200 mg.m–3 pro oxid dusiãit˘ není
uvedeno, neboÈ na území kraje není tento limit pfiekraãován.

Celkovû lze konstatovat, Ïe na celém území kraje, kromû hraniãních oblastí a okolí Hradce Králové, je prÛmûrná
roãní koncentrace oxidu dusiãitého vût‰í neÏ 1 mg.m–3 a men‰í neÏ 2,2 mg.m–3. pro souãasn˘ stav a 2,0 mg.m–3 pro v˘-
hled.

5.3. ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í OXIDY DUSÍKU

5.3.1. PrÛmûrné roãní koncentrace

Na obrázku 21 je uvedeno pole prÛmûrn˘ch roãních koncentrací oxidÛ dusíku v mg.m–3 pro souãasn˘ stav. Jeho
hodnoty jsou na území okresu pfieváÏnû men‰í neÏ 2,5 mg.m–3.Vy‰‰í hodnoty byly vypoãteny v lokalitách velk˘ch mûst
jako jsou Náchod (9,5mmg.m–3), Trutnov (9,2 mmg.m–3) a Jaromûfi (11,3 mmg.m–3). V Hradci Králové byla vypoãtena mode-
lová hodnota 18,2 mmg.m–3. Celkovû lze konstatovat, Ïe na celém území kraje, kromû hraniãních oblastí, je prÛmûrná
roãní koncentrace oxidÛ dusíku vût‰í neÏ 2 mg.m–3 a men‰í neÏ 4 mg.m–3, ale v ‰irokém okolí Hradce Králové je vût‰í
neÏ 4 mg.m–3, na silnicích I. tfiídy aÏ 10 mg.m–3. V hraniãních oblastech je men‰í neÏ 2 mg.m–3.

Ve v˘hledu (obr. 22) je pole koncentrací velmi podobné pfiedchozímu, ale sníÏené v prÛmûru o 0,5 aÏ 1 mg.m–3 ,
v okolí Hradce Králové aÏ o 2,5 mg.m–3.

Emisní limit pro ekosystémy není na celém území jak pro rok 2001, tak i pro rok 2010 pfiekraãován.

Obr. 21 PrÛmûrné roãní koncentrace oxidÛ dusíku v mmg.m–3 za rok 2001
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Obr. 22 PrÛmûrné roãní koncentrace oxidÛ dusíku v mmg.m–3 za rok 2010

5.4. ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í AMONIAKEM

Na obrázku 23 je uvedeno pole maximálních hodinov˘ch koncentrací. Je logické, Ïe tato zneãi‰Èující látka se vy-
skytuje ve venkovsk˘ch oblastech, neboÈ se jedná pfieváÏnû o emise ze zemûdûlské v˘roby. Nejvût‰í hodnota byla vy-
poãtena jihozápadnû od Hradce Králové mimo území kraje.

Na obrázku 24 je uvedeno pole prÛmûrn˘ch roãních koncentrací amoniaku v mg.m–3 pro souãasn˘ stav. Jeho hod-
noty jsou na území kraje pfieváÏnû men‰í neÏ 0,4 mg.m–3. Vy‰‰í hodnoty byly vypoãteny v lokalitách v˘skytu velk˘ch
zemûdûlsk˘ch podnikÛ. Celkovû lze konstatovat, Ïe na celém území kraje, kromû hraniãních oblastí, je prÛmûrná roã-
ní koncentrace amoniaku men‰í neÏ 0,4 mg.m–3. V hraniãních oblastech je kolem 0,1 mg.m–3.
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Obr. 23 Maximální hodinová koncentrace amoniaku v mmg.m–3 za rok 2001

Obr. 24 PrÛmûrná roãní koncentrace amoniaku v mmg.m–3 za rok 2001
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5.5. ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í BENZENEM

Na obrázku 25 je uvedeno pole prÛmûrn˘ch roãních koncentrací benzenu v mg.m–3. Jeho hodnoty jsou na území
okresu pfieváÏnû men‰í neÏ 0,05 mg.m–3. Vy‰‰í hodnoty byly vypoãteny v lokalitách velk˘ch mûst jako jsou Náchod
(0,15 mg.m–3) a Trutnov (0,06 mg.m–3). V Hradci Králové byla vypoãtena modelová hodnota 0,15 mg.m–3. Celkovû lze
konstatovat, Ïe na celém území kraje, kromû hraniãních oblastí, je prÛmûrná roãní koncentrace benzenu men‰í neÏ
0,05 mg.m–3 kromû ‰irokého okolí Hradce Králové. V hraniãních oblastech je kolem 0,02 mg.m–3. Roãní imisní limit
o hodnotû 5 mg.m–3 nebyl pfiekroãen.

Obr. 25 PrÛmûrná roãní koncentrace benzenu v mmg.m–3 za rok 2000

5.6. ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í BENZO(A)PYRENEM

Jednou z toxikologicky nejzávaÏnûj‰ích zneãi‰Èujících látek je benzo(a)pyren. Pfiíãinou jeho vnosu do ovzdu‰í,
stejnû jako ostatních polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH), jejichÏ je benzo(a)pyren hlavním pfiedstavitelem, je jed-
nak nedokonalé spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních tak i mobilních zdrojích, ale také nûkteré technologie
jako v˘roba koksu a Ïeleza. Ze stacionárních zdrojÛ jsou to pfiedev‰ím domácí topeni‰tû. Z mobilních zdrojÛ jsou to
zejména vznûtové motory spalující naftu.

Pro modelování benzo(a)pyrenu nemáme dostatek emisních dat, zvlá‰tû ze stacionárních zdrojÛ. Proto namísto
modelového v˘poãtu uvádíme v˘sledky mûfiení, které jsme pfievzali z grafické roãenky âHMÚ [14].

V souãasné dobû je benzo(a)pyren sledován na 9 stanicích (8 HS+1 âHMÚ) z toho na 6 stanicích v Ostravû, Plz-
ni, Ústí nad Labem, Hradci Králové (obr. 29) dochází pravidelnû k pfiekroãení stanoveného imisního limitu. V roce
2002 do‰lo k pfiekroãení limitu na 5 stanicích, tûsnû pod limitem byla hodnota roãní koncentrace na stanici HS
v Hradci Králové (tab. 12).
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Obr. 26 Roãní prÛmûrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzdu‰í v letech 1997 – 2002 (pfievzato z [14])

Tabulka ã. 12 Stanice s nejvy‰‰ími hodnotami roãních prÛmûrn˘ch koncentrací benzo(a)pyrenu v roce 2002 (pfievza-
to z [14])

Pole roãní prÛmûrné koncentrace benzo(a)pyrenu (obr. 27) pfiipravené kombinací modelÛ rozptylu emisí s na-
mûfien˘mi koncentracemi benzo(a)pyrenu na stanicích ukazuje na v˘znamn˘ podíl této komponenty pfii vymezení
oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. Oblasti, kde do‰lo k pfiekroãení limitních hodnot benzo(a)pyrenu, pfiedstavují
více neÏ 3 % území státu zahrnujícího více neÏ 20 % populace. Je v‰ak tfieba mít na zfieteli, Ïe jmenovitû odhad polí
roãních prÛmûrn˘ch koncentrací benzo(a)pyrenu je zatíÏen nejvût‰ími nejistotami. Ty plynou z nejistot dan˘ch mo-
delováním rozptylu emisí PAH, kde pfiedev‰ím emisní inventury pfiedstavují nejvût‰í zdroj nejistot.
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Obr. 27 Pole roãní prÛmûrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzdu‰í v roce 2002 (pfievzato z [14])

Z uvedeného je patrné, Ïe na celém území Královéhradeckého kraje jsou roãní prÛmûrné koncentrace o hodno-
tách mezi 0,25 aÏ 0,5 ng.m–3, pouze v okolí Hradce Králové se blíÏí k hodnotû roãního imisního limitu 1 ng.m–3.

5.7. ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í NIKLEM

Nikl je pát˘ nejhojnûj‰í prvek zemského jádra, i kdyÏ v zemské kÛfie je jeho procentuální zastoupení niÏ‰í. An-
tropogenním zdrojem je, tak jako u jin˘ch tûÏk˘ch kovÛ, pfiedev‰ím spalování fosilních paliv (spalování tûÏk˘ch top-
n˘ch olejÛ) a v˘roba Ïeleza.

Pro modelování niklu nemáme opût dostatek emisních dat. Proto namísto modelového v˘poãtu uvádíme v˘sled-
ky mûfiení, které jsme pfievzali z grafické roãenky âHMÚ [14].

Tabulka 13 a obrázek 28 ukazují, Ïe nikl v ovzdu‰í, alespoÀ podle v˘sledkÛ poskytovan˘ch uveden˘mi stanicemi
HS, patfií k zneãi‰Èujícím pfiímûsím, které jsou pfiekraãovány na velkém poãtu mûstsk˘ch stanic. Z celkového poãtu
72 stanic, ze kter˘ch byla obdrÏena data za rok 2002, bylo indikováno vãetnû meze tolerance na 10 stanicích HS. Na
dal‰ích 10 stanicích je pak pfiekroãen imisní limit. Na Ïádné z tûchto stanic HS v‰ak nebylo vylouãeno, Ïe nejde o kon-
taminace vzorku. Naopak, u tûch stanic, kde byla namûfiená data oznaãena za verifikovaná, k Ïádnému pfiekraãování
imisního limitu nedochází.
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Tabulka ã. 13 Stanice s nejvy‰‰ími hodnotami roãních prÛmûrn˘ch koncentrací niklu v ovzdu‰í (pfievzato z [14])

Hodnoty niklu na stanicích Hygienické sluÏby (mimo: 396,457,459,517,537,808,1117,1191,1193–9,1200) nejsou verifikovány!
ZDROJ: SZÚ
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Obr. 28 Roãní prÛmûrné koncentrace niklu v ovzdu‰í v letech 1992 – 2002 na vybran˘ch stanicích (pfievzato z [14])

V celém Královéhradeckém kraji se nikl, stejnû jako benzo(a)pyren mûfií jen na stanici v Hradci Králové. Roãní
imisní limit o hodnotû 20 ng.m–3 je podle mûfiení pfiekraãován o 45 %.
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6.  Porovnání modelov˘ch hodnot koncentrací s namûfien˘mi

V tabulce 14 je uvedeno porovnání modelov˘ch koncentrací s namûfien˘mi. Pro kaÏdou zneãi‰Èující látku je tfie-
ba vybrat namûfiené hodnoty jen jednou jedinou metodou, neboÈ rÛzné metody mûfiení dávají rÛzné hodnoty kon-
centrací. V souãasné dobû je kladena nejvût‰í dÛvûra v kontinuální metody, které se pouÏívají na mûfiících stanicích
automatizovaného imisního monitoringu (AIM).

Stanice AIM jsou v‰ak na území Královéhradeckého kraje jen tfii; Hradec Králové – Sukovy sady, ·erlich v Or-
lick˘ch horách a R˘chory v Krkono‰ích. Stanice v Hradci Králové – Sukov˘ch sadech je mûstskou a dopravní stanicí
reprezentující obytnou, obchodní i prÛmyslovou oblast mûsta. Je to kombinovaná stanice. Dal‰í dvû stanice, ·erlich
a R˘chory, jsou horsk˘mi stanicemi reprezentující pozaìov ,̆ venkovsk˘ a pfiírodní stav kvality ovzdu‰í .

Tyto stanice mají kompletní program hlavních zneãi‰Èujících látek. Z námi sledovan˘ch zneãisÈujících látek mûfií
SO2, NOx a NO2. Benzen byl mûfien jen na stanici v Hradci Králové – Sukovy sady, ale v˘sledky porovnání neuvádí-
me, neboÈ srovnávání s v˘sledky mûfiení jen na jedné stanici v takto velké oblasti není dostateãnû vypovídající a nel-
ze jej aplikovat na celé pole koncentrací. Amoniak nebyl v roce 2001 v Královéhradeckém kraji mûfien.

Tabulka ã. 14 Porovnání modelov˘ch a namûfien˘ch prÛmûrn˘ch roãních koncentrací na území Královéhradeckého
kraje

Z tabulky 14 vypl˘vá, Ïe modelové hodnoty pro v‰echny sledované a souãasnû mûfiené zneãi‰Èující látky jsou pod-
hodnocené. Pro oxid sifiiãit˘ jsou hodnoty ve mûstû 3,3krát niÏ‰í neÏ namûfiené, na horách jen kolem 2krát. Jde zfiej-
mû o zpÛsob zahrnutí mal˘ch plo‰n˘ch zdrojÛ (domácích topeni‰È) na pevná paliva.

Modelové koncentrace oxidu dusiãitého jsou v prÛmûru 8,7krát a oxidÛ dusíku v prÛmûru 5,5krát men‰í neÏ na-
mûfiené. Pro tyto dvû látky jsou rozdíly na jednotliv˘ch mûfiících bodech nev˘znamné.
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7.  Shrnutí a závûry

PfiedloÏená studie fie‰í stávající stav zneãi‰tûní ovzdu‰í hlavními zneãi‰Èujícími látkami na území Královéhradec-
kého kraje. Hlavními charakteristikami zneãi‰tûní ovzdu‰í byly prÛmûrné roãní koncentrace, maximální krátkodobé
koncentrace (hodinové, denní a roãní) a poãet hodin s pfiekroãením hodinového, resp. denního imisního limitu pro
oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, oxid dusiãit ,̆ amoniak a benzen.

Nejvût‰í hodnoty koncentrací byly vypoãteny v oblastech vût‰ích mûst, jako jsou Náchod,Trutnov.Vy‰‰í hodnoty
jsou pak v okolí Hradce Králové, Dvora Králové, Vrchlabí apod. JiÏní ãást okresu Hradec Králové je velmi intenziv-
nû ovlivÀována zdroji z okresu Pardubice. Koncentrace amoniaku se vyskytují ve venkovsk˘ch oblastech. DÛvodem
je, Ïe zdrojem tûchto exhalací je zemûdûlství.

Imisní limity jsou pfiekraãovány témûfi v˘hradnû pro oxid sifiiãit˘ ve velk˘ch mûstech; pro hodinové hodnoty
v Náchodû, Trutnovû, Jaromûfii a Rychnovû nad KnûÏnou, pro denní hodnoty v Náchodû, Trutnovû, Rychnovû nad
KnûÏnou, Hradci Králové, Dvofie Králové a Vrchlabí.Ve v˘hledu jen v Trutnovû pro hodinové hodnoty.Ve v‰ech uve-
den˘ch pfiípadech dochází k pfiekraãování jen na jednom nebo nûkolika málo uzlov˘ch bodech pravidelné sítû.

Z map zmûn koncentrací oxidu sifiiãitého vypl˘vá, Ïe po splnûní pfiedpokládan˘ch úprav zdrojÛ, dojde k v˘raz-
nému zlep‰ení ãistoty ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji.

Pro dal‰í sledované zneãi‰Èující látky benzo(a)pyren a nikl jsme pro nedostatek emisních dat pouÏili pouze na-
mûfiená data z Hradce Králové.

Podíly zdrojÛ umístûn˘ch v âR jsou pro obû zneãi‰Èující látky nejvût‰í v jihozápadní ãásti kraje a nejmen‰í podél
stání hranice, tj. na severu a v˘chodû kraje. Nejvût‰í jsou v Hradci Králové a jeho okolí. Podíl zahraniãních zdrojÛ je
inverzní k podílu zdrojÛ âR.

Zdroji s nejvût‰ím podílem jsou elektrárny a teplárny âEZ z Ústeckého, Stfiedoãeského a Královéhradeckého
kraje a dále elektrárna Opatovice, Paramo Pardubice a Synthesia Pardubice jak pro oxid sifiiãit ,̆ tak i pro oxidy du-
síku. Nejvût‰ích hodnot dosahuje elektrárna Opatovice, cca aÏ 36 % celkového zneãi‰tûní obou sledovan˘ch zneãi‰-
Èujících látek.
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P¤ÍLOHA  J.1

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY

PODLE STABILITNÍ KLASIFIKACE

BUBNÍKA A KOLDOVSKÉHO

Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává pût tfiíd stability s rozdíln˘mi rozptylov˘mi pod-
mínkami. Klasifikace zahrnuje tfii tfiídy stabilní, jednu tfiídu normální a jednu tfiídu labilní.

V I. tfiídû stability (superstabilní) s vertikálními teplotními gradienty men‰ími neÏ –1,6 °C/100 m je rozptyl zne-
ãi‰Èujících látek v ovzdu‰í velmi mal˘ nebo témûfi Ïádn .̆ Zneãi‰Èující látky se i ve viditelné formû ‰ífií na velké vzdá-
lenosti. Koncentrace pfii zemi jsou nízké a ve vleãce velmi vysoké. Proto ve znaãnû vyv˘‰en˘ch polohách (vzhledem
k efektivní v˘‰ce komína) jsou v této tfiídû stability poãítány absolutní maxima koncentrací. Pro prach toto tvrzení
platí i v rovinû (jako dÛsledek pádové rychlosti ãástic).

V II. tfiídû stability (stabilní) s vertikálními teplotními gradienty od –1,6 do –0.7 °C/100 m jsou rozptylové pod-
mínky stále nepfiíznivé, i kdyÏ lep‰í neÏ v I. tfiídû stability.

V III. tfiídû stability (izotermní) s vertikálními teplotními gradienty od –0,6 do +0,5 °C/100 m (vertikální teplotní
gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s v˘‰kou se mûní jen málo) se rozptylové podmínky vylep‰ují. Jedná se
o pfiechodovou tfiídu stability mezi stabilními tfiídami a tfiídou normální.

Ve IV. tfiídû stability (normální) s vertikálními teplotními gradienty od +0,6 do +0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podmínky dobré.Tato tfiída stability se v atmosféfie vyskytuje nejãastûji (v rovinû a málo nebo mírnû zvlnûné krajinû).
Proto se naz˘vá normální tfiída. Ve v˘znamnû zvlnûné krajinû se v‰ak ãást její ãetnosti v˘skytu pfiesouvá do III. tfiídy
stability.

V V. tfiídû stability (konvektivní) jsou sice nejlep‰í rozptylové podmínky (vertikální teplotní gradient je vût‰í neÏ
+0,8 °C/100 m), ale v dÛsledku intensivních vertikálních konvektivních pohybÛ se mohou vyskytnou v mal˘ch vzdá-
lenostech od zdroje nárazovû vysoké koncentrace.

Tato typizace pfiedpokládá, Ïe v celé vrstvû, kde dochází k rozptylu zneãi‰Èujících látek, je konstantní vertikální
teplotní gradient a to jiÏ od zemského povrchu. To znamená, Ïe pfii v˘poãtu v I. a II. tfiídû stability pfiedpokládáme, Ïe
zdroje exhalují do pfiízemní inverze (ve III. tfiídû do izotermie) a Ïe cel˘ rozptyl se dûje uvnitfi této inverze (ve III. tfií-
dû uvnitfi izotermie).

Z definiãních dÛvodÛ se mohou v I. tfiídû stability vyskytnout pouze rychlosti vûtru men‰í neÏ 2,5 m.s–1, ve II. tfií-
dû stability men‰í neÏ 3,5 m.s–1 a v V. tfiídû men‰í neÏ 5,5 m.s–1.Ve III. a IV. tfiídû stability není rychlost vûtru omezena.

âetnost v˘skytu jednotliv˘ch tfiíd stability je vût‰inou následující:

I. tfiída stability se vyskytuje s ãetností 5 aÏ 10 %, II. tfiída s ãetností 10 aÏ 25 %, III. tfiída s ãetností 25 aÏ 35 %, IV.
tfiída s ãetností 30 aÏ 40 % a V. tfiída s ãetností 5 aÏ 15 %.

V rovinatém terénu je nejvût‰í ãetnost v˘skytu ve IV. tfiídû stability, v kopcovitém terénu vzrÛstá ãetnost v˘skytu
stabilních tfiíd (I., II.) a V. tfiída na úkor IV. tfiídy, ve velmi úzk˘ch údolích i na úkor ãetností v˘skytu III. tfiídy. V kon-
krétních pfiípadech se ãetnost v˘skytu jednotliv˘ch tfiíd stability mÛÏe v˘znamnû li‰it.
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P¤ÍLOHA  J.2

ODBORN¯ POSUDEK

NA STANOVENÍ PODÍLÒ ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í NA IMISNÍ

ZÁTùÎI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2001

1.  Úvod

V˘poãet podílÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na imisním zatíÏení Královéhradeckého kraje byl proveden na zá-
kladû jiÏ oponované metodiky vypracované pro âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav na Matematicko-fyzikální fakultû
Univerzity Karlovy a ve V˘zkumném ústavu energetickém v Praze.Tato metodika vznikla jako realizaãní v˘stup úko-
lu SCP A 12-331-809 „SniÏování zátûÏe ze zneãi‰Èování ovzdu‰í na sloÏky prostfiedí“, jehoÏ koordinátorem byl âesk˘
hydrometeorologick˘ ústav Praha.

2.  Popis metodiky v˘poãtu

PouÏitá metodika zahrnuje vliv suché a mokré depozice a pÛsobení chemické transformace oxidu sifiiãitého na sí-
ranové ionty a transformace oxidÛ dusíku na nitráty a amoniak. Pro v˘poãet mokré depozice jsou pouÏity aktuální
sráÏkové úhrny po celé délce trajektorie.

Základní v˘poãtová rovnice je zaloÏena na Gaussovû normálním rozdûlení.Tato rovnice je ale doplnûna o vliv su-
chého spadu, mokrého vym˘vání zneãi‰Èujících látek z ovzdu‰í a chemick˘ch transformací po celé délce trajektorie.
Ve v˘poãtu jsou uvaÏovány i odrazy od zemského povrchu a horní hladiny smû‰ovací vrstvy.

kde c – je koncentrace zneãi‰Èující látky v mg.m–3,
s y – pfiíãn˘ rozptylov˘ parametr,
s z – vertikální rozptylov˘ parametr,
H – tlou‰Èka smû‰ovací vrstvy v m,
h – efektivní v˘‰ka komína v m,
u – rychlost vûtru v m.s–1 a
y – pfiíãná vzdálenost vzduchové ãástice od trajektorie vyjádfiená v

jednotkách rovn˘ch délce strany ãtvercÛ emisní sítû âR, tj. podle
mapy 37,5 km.

Koeficienty suché a mokré depozice jsou rÛzné pro jednotlivé zneãi‰Èující látky (v tomto pfiípadû se jedná o oxid
sifiiãit˘ a síranové ionty). Depozice je ve v˘poãtu zahrnuta vzorcem

kde k1 – je koeficient suché depozice,
k2 – koeficient mokré depozice,
I – intenzita sráÏek,
t – doba, po kterou je zneãi‰Èující látka ve vzduchu a
t* – doba trvání sráÏek.

–k1◊t –k2◊I◊t*

e ◊e
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Koeficient suché depozice lze vyjádfiit jako podíl sedimentaãní rychlosti vd a tlou‰Èky smû‰ovací vrstvy H.

Souãasnû je v metodû zahrnut vliv chemick˘ch transformací, ke kter˘m dochází v atmosféfie. Ve zjednodu‰ené
formû mají tvar

kde k3 je transformaãní rychlost. Tûchto ãlenÛ mÛÏe b˘t ve v˘poãtové rovnici nûkolik podle typu zneãi‰Èující látky
a mnoÏství chemick˘ch reakcí.V na‰em pfiípadû uvaÏujeme jeden ãlen pro oxid sifiiãit˘ (transformace na sírany) a dva
ãleny pro oxidy dusíku (transformace na nitráty a amoniak).

Tato v˘poãtová metodika obsahuje dva postupy pro vyhodnocení rozptylu zneãi‰tûní pfii transportu v atmosféfie.
První postup se t˘ká v˘poãtu zneãi‰tûní ovzdu‰í na stfiední vzdálenosti (v tzv. územním mûfiítku s moÏností zahrnout
do v˘poãtu zdroje aÏ do vzdálenosti od 300 do 500 km. PouÏit˘ rozsah vzdáleností závisí na meteorologick˘ch pod-
mínkách, na orografii území rozkládajícího se mezi zdrojem a referenãním bodem apod. Pro vyjádfiení pfiíãného roz-
ptylového parametru sy byl pouÏit jednoduch˘ lineární vztah

s y = 0,1 ◊R

kde R je délka trajektorie od pfiíslu‰ného bodového zdroje vyjádfiená v jednotkách rovn˘ch délce strany ãtvercÛ
emisní sítû âR, tj. podle mapy 37,5 km.Vertikální rozptylov˘ parametr sz je opût volen jako jednoduchá lineární funk-
ce délky R trajektorie od zdroje zneãi‰tûní ve tvaru

s y = 1125 ◊R

Druh˘ postup je vhodn˘ pro v˘poãet rozptylu na krátké vzdálenosti. Podle této metody se poãítá zneãi‰tûní
z komínÛ niÏ‰ích neÏ 100 m. Zde se pouÏívají upravené logaritmické definice rozptylov˘ch parametrÛ podle schvále-
né metodiky na krátké vzdálenosti Symos’97.

3. Vstupní údaje

3.1.Meteorologická data

Meteorologické podmínky jsou charakterizovány vûtrn˘mi rÛÏicemi z hladiny 850 hPa, coÏ je první v˘‰ková hla-
dina, ze které jsou tato data bûÏnû k dispozici. Proto do v˘poãtu je téÏ zahrnut útlum rychlosti vûtru s v˘‰kou tak, aby
do v˘poãtu vstupovala odpovídající rychlost vûtru ve v˘‰ce vleãek. Pokud jde o pfienos na stfiední a velké vzdálenos-
ti popisuje smûr vûtru v hladinû 850 hPa mnohem reálnûji transport zneãi‰Èujících látek v ovzdu‰í neÏ smûr vûtru ve
v˘‰ce 10 m nad povrchem zemû.

Pro v˘poãet depozice je do v˘poãtu zahrnuto mnoÏství sráÏek, které vypadlo v daném roce v místû v˘poãtu.

3.2.Zdroje zneãi‰tûní

Jedna z pfiedností této metodiky vypl˘vá z pfiedchozího v˘kladu. Do v˘poãtu lze zahrnout zdroje o v˘‰ce komínÛ
100 m a vût‰í ze vzdáleností 300 aÏ 500 km. To znamená, Ïe do v˘sledn˘ch hodnot charakteristik zneãi‰tûní lze zahr-
nout i vybrané zahraniãní zdroje.

PÛvodní seznamy zahraniãních zdrojÛ z SRN a Polska byly roz‰ífieny o zdroje ze Slovenska, Rakouska a Maìar-
ska. Odhady emisí byly stanoveny na základû následujících materiálÛ:

–k3◊te

vd
k1 =

H
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• Emission of Air Pollutants in the Region of the Central European Initiative – 1988, The International Institute
for Applied Systems Analysis, SR-93-3, January 1993.

• Gräfe,H.: Activities in Saxonia. Landesamt for Environment a. geologic in Saxonia. Workshop on Modelling of
Transport, Transformation and Deposition of Air Pollutants for the Black Triangle Region.

• Evropská hospodáfiská komise „Strategies and Policies for Air Pollution Abatement: Review, Draft report pre-
pared by the secretariat, United nations, Economic and Social Council, Executive Body for the Convention on
Long-range Transboundary Air Pollution“ – vychází kaÏd˘ rok.

Naposled citovan˘ podklad umoÏÀuje, aby nové emise (vût‰inou sníÏené) ze zahraniãních zdrojÛ byly stanovová-
ny tak, aby odpovídaly sledovanému roku.

Emise ze zdrojÛ umístûn˘ch v âeské republice jsou pfiebírány z Registru emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
(REZZO) vÏdy za pfiíslu‰n˘ rok.

Do v˘poãtu bylo celkem zahrnuto pfies 3000 komínÛ z âR (zdroje typu REZZO 1 – s v˘konem nad 5 MW) a 599
komínÛ umístûn˘ch v zahraniãí (72 v západní ãásti SRN, 169 ve v˘chodní ãásti SRN (b˘valá NDR), 29 v Rakousku,
158 v Polsku, 12 v Maìarsku a 159 ve Slovenské republice). Do v˘poãtu vstupují vÏdy v‰echny zdroje ze zahraniãí
a zdroje typu REZZO 1. Emise z jednotliv˘ch zdrojÛ a vûtrné rÛÏice z hladiny 850 hPa jsou pouÏity vÏdy za pfiíslu‰-
n˘ rok, v na‰em pfiípadû pro rok 2001.

Souãasnû do v˘poãtu vstupují zdroje typu REZZO 2 (stacionární zdroje men‰ího v˘znamu tzv. komunální s te-
peln˘m v˘konem od 0,2 do 5 MW) a REZZO 3 (stacionární malé zdroje tzv. lokální s tepeln˘m v˘konem pod 0,2
MW). Proto se na celkovém uvaÏovaném zneãi‰tûní ovzdu‰í v daném referenãním bodû podílejí v na‰em modelovém
v˘poãtu v‰echny stacionární zdroje (REZZO 1, 2 a 3). JelikoÏ do v˘poãtu, jak jiÏ vypl˘vá z pfiedchozího v˘kladu, jsou
zahrnuty téÏ v˘znamné zahraniãní zdroje ze v‰ech sousedních státÛ vãetnû Maìarska, není jiÏ zapotfiebí provádût ja-
k˘koliv odpoãet na nezahrnuté zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í. Emise oxidu sifiiãitého z mobilních zdrojÛ (REZZO 4)
jsou zanedbatelné. Emise oxidÛ dusíku z mobilních zdrojÛ v‰ak byly do v˘poãtu zahrnuty.

V oblasti tûÏebních aktivit v povrchov˘ch dolech dochází k úniku oxidu sifiiãitého také ze samovolnû hofiícího
uhlí (obdobná situace mÛÏe nastat i na nûkter˘ch skládkách). Podle pfiílohy k zákonu âNR ã. 389/1991 Sb. uvefiejnû-
né ve Sbírce zákonÛ ã. 212/1994 jsou takovéto zdroje zpoplatÀovány podle velikosti hofiící plochy. Pro tento typ zdro-
jÛ také nejsou zákonem stanoveny emisní faktory. Na základû tûchto skuteãností nelze uvedené zdroje zahrnout do
modelového v˘poãtu, protoÏe není známa velikost jejich emise. Oblast vlivu tûchto zdrojÛ (jedná se o pfiízemní zdro-
je) je ov‰em omezená jen na blízké okolí a na vzdálenûj‰ích lokalitách se jejich vliv prakticky neprojeví.

4. V˘stupní údaje

V pfiiloÏen˘ch tabulkách jsou uvedeny podíly zdrojÛ na imisní situaci v %, stanovené na základû v˘poãtu prÛ-
mûrn˘ch roãních koncentrací oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku. V˘poãet pro Královéhradeck˘ kraj byl proveden v síti
23 x 18 uzlov˘ch bodÛ (414 bodÛ). Pfiehled v˘poãtové oblasti je uveden v tabulce 1 a rozloÏení uzlov˘ch bodÛ pravi-
delné sítû v terénu na obrázku 1.
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Tabulka ã. 1 Definice zájmové oblasti

Obr. 1 Pfiehled rozloÏení uzlov˘ch bodÛ pravidelné sítû pro v˘poãet podílÛ zdrojÛ

Tato definice zájmové oblasti je témûfi stejná jako pro v˘poãet koncentrací, ale z dÛvodu poÏadavku na zkrácení
strojového ãasu do‰lo ke zmûnû pÛvodního kroku 3 km na 5 km a v dÛsledku toho k posunutí celé oblasti o 500 m ve
smûru na západ a zmen‰ení oblasti o 500 m jak na severu, tak i na jihu oblasti. Tyto zmûny jsou vzhledem k velikosti
Královéhradeckého kraje (asi 111 x 84 km) zanedbatelné.

V pfiílohách 3 a 4 jsou uvedeny podíly hlavních skupin zdrojÛ pro oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku pro rok 2001. Hlav-
ním rozli‰ením jsou podíly zdrojÛ umístûn˘ch v âeské republice a v zahraniãí. Pro zahraniãní zdroje jsou uvedeny téÏ
celková ãísla pro jednotlivé státy; D – SRN, PL – Polsko, SK – Slovensko, H – Maìarsko a A – Rakousko, pro oxidy
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dusíku v‰ak jen pro SRN a Polsko. Pro ostatní státy nebyly emise oxidÛ dusíku k dispozici. Na obrázcích 2 aÏ 9 jsou
nûkteré uvedené podíly skupin zdrojÛ znázornûny plo‰nû.

V pfiíloze 5 je uveden seznam samostatn˘ch referenãních bodÛ, pro které byly vypoãteny podíly zdrojÛ na celko-
vém zneãi‰tûní ovzdu‰í, pokud je jejich pfiíspûvek na dané lokalitû prokazateln˘ ve vybran˘ch referenãních bodech.
Jejich rozmístûní v terénu je uvedeno na obrázku 10. S ohledem na pfiesnost pouÏitého modelu se za prokazateln˘ po-
vaÏuje podíl pfiesahující (nebo roven) u blízk˘ch zdrojÛ 0,1% (tj. zdrojÛ se vzdáleností od RB men‰í neÏ 0,3.H, kde
H je stavební v˘‰ka komína), u vzdálen˘ch zdrojÛ 0,5 % (tj. zdrojÛ se vzdáleností vût‰í neÏ 1.H). Pro zdroje se vzdá-
leností mezi 0,3.H a 1.H hranice prokazatelnosti lineárnû roste od hodnoty 0,1% do 0,5%. Zdroje s podílem men‰ím
neÏ v˘‰e uvedené hranice nelze podle pouÏité metodiky kvalifikovat jako prokazatelné zneãi‰Èovatele.

V pfiílohách 6 a 7 jsou uvedeny tyto podíly jednotliv˘ch v˘znaãn˘ch zdrojÛ.Tam, kde podíl není prokazateln ,̆ jsou
pfiíslu‰ná políãka prázdná. Pro identifikaci zdroje slouÏí ãísla okresu, ãísla katastru a identifikaãní ãísla zdrojÛ v rám-
ci okresu (dle REZZO 1). Pfiipojené slovní názvy zdrojÛ slouÏí pouze pro orientaci a nemusí nutnû odpovídat sou-
ãasnému názvu podniku.

4.1.Podíl zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní pro oxid sifiiãit˘

Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v âeské republice (obr. 2) se na území Královéhradeckého kraje pohybuje od 20 % na
severu území aÏ po 40 % na jihozápadû území. Na v˘chodû území v okolí Náchoda, Nového Mûsta nad Metují
a Rychnova nad KnûÏnou jsou podíly zdrojÛ z âR 40 aÏ 50 %, v okolí Hradce Králové aÏ 75 %. Tato oblast vysoké-
ho podílu zdrojÛ âR zasahuje do sledovaného kraje z kraje Pardubického a je pfieváÏnû tvofiena podíly zdrojÛ z oko-
lí Pardubic.

Obr. 2 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v âeské republice a exhalující oxid sifiiãit˘ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í

Tvar pole podílÛ zahraniãních zdrojÛ (obr. 3) na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í je inverzní k podílÛ zdrojÛ z âR. Na
severu území je kolem 80 %, na jihozápadû 60 %, na v˘chodû 50 aÏ 60 %, kolem Hradce Králové jen 25 aÏ 30 %.
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Obr. 3 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v sousedních státech a exhalující oxid sifiiãit˘ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í

Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v SRN (obr. 4) je logicky nejvût‰í na severozápadû v okolí Krkono‰ a v Podkrkono‰í
s hodnotou kolem 45 aÏ 50 %. Smûrem k jihov˘chodu podíl klesá aÏ na 30 aÏ 35 %, v okolí Hradce Králové aÏ na 20 %
v dÛsledku vût‰ího mnoÏství zdrojÛ âR v jeho okolí a na Pardubicku.

Obr. 4 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v SRN a exhalující oxid sifiiãit˘ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í
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Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v Polsku (obr. 5) je logicky nejvût‰í po celé délce státní hranice s Polskem 25 aÏ 35 %
(Broumovsko), na jihozápadû klesá aÏ na 15 %, v okolí Hradce Králové aÏ 10 %.

Obr. 5 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v Polsku a exhalující oxid sifiiãit˘ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í

Podle pfiílohy 6, kde jsou uvedeny prokazatelné podíly na vybran˘ch referenãních bodech pro oxid sifiiãit˘ jsou
zdroji s prokazateln˘m podílem na témûfi celém území kraje zdroje âEZ – elektrárny Tu‰imice, Prunéfiov 2, Mûlník,
Chvaletice,Trutnov a teplárna DvÛr Králové. Dal‰ími zdroji s prokazateln˘m podílem jsou elektrárna Opatovice, Pa-
ramo Pardubice a Synthesia Pardubice. Nejvy‰‰ích hodnot dosahuje elektrárna Opatovice; aÏ 35,8 % v referenãním
bodû Práskaãka, okr. Hradec Králové.

Podrobnosti lze zjistit z pfiímo z pfiílohy 6.

4.2.Podíl zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní pro oxidy dusíku

Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v âeské republice (obr. 6) se na území Královéhradeckého kraje pohybuje od 40 % na
severu území aÏ po 68 % na jihozápadû území. Na v˘chodû území v okolí Náchoda, Nového Mûsta nad Metují
a Rychnova nad KnûÏnou jsou podíly zdrojÛ z âR 60 aÏ 70 %, v okolí Hradce Králové aÏ 85 %. Tato oblast vysoké-
ho podílu zdrojÛ âR zasahuje do sledovaného kraje z kraje Pardubického a je opût pfieváÏnû tvofiena podíly zdrojÛ
z okolí Pardubic.
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Obr. 6 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v âeské republice a exhalující oxidy dusíku na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í

Tvar pole podílÛ zahraniãních zdrojÛ (obr. 7) na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í je inverzní k podílÛ zdrojÛ z âR. Na
severu území je kolem 60 %, na jihozápadû 32 %, na v˘chodû 30 aÏ 40 %, kolem Hradce Králové 15 aÏ 30 %.

Obr. 7 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v sousedních státech a exhalující oxidy dusíku na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í
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Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v SRN (obr. 8) je logicky nejvût‰í na severozápadû v okolí Krkono‰ a v Podkrkono‰í
s hodnotou kolem 35 %. Smûrem k jihov˘chodu podíl klesá aÏ na 15 aÏ 20 %, v okolí Hradce Králové aÏ na 10 % v dÛ-
sledku vût‰ího mnoÏství zdrojÛ âR v jeho okolí a na Pardubicku.

Obr. 8 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v SRN a exhalující oxidy dusíku na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í

Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v Polsku (obr. 9) je logicky nejvût‰í po celé délce státní hranice s Polskem 20 aÏ 35 %
(Broumovsko), na jihozápadû klesá aÏ na 10 %, v okolí Hradce Králové aÏ 6 %.

Obr. 9 Podíl zdrojÛ umístûn˘ch v Polsku a exhalující oxidy dusíku na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í
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Podle pfiílohy 7, kde jsou uvedeny prokazatelné podíly na vybran˘ch referenãních bodech pro oxidy dusíku jsou
zdroji s prokazateln˘m podílem na témûfi celém území kraje zdroje âEZ – elektrárny Tu‰imice, Prunéfiov 2, Poãera-
dy, Mûlník, Chvaletice,Trutnov a teplárny DvÛr Králové a Náchod. Dal‰ími zdroji s prokazateln˘m podílem jsou elek-
trárna Opatovice, Paramo Pardubice a Synthesia Pardubice. Nejvy‰‰ích hodnot dosahuje elektrárna Opatovice; aÏ
34,4 % v referenãním bodû Práskaãka, okr. Hradec Králové.

Podrobnosti lze zjistit z pfiímo z pfiílohy 7.

Obr. 10 Pfiehled rozloÏení samostatn˘ch referenãních bodÛ pro v˘poãet podílÛ zdrojÛ 
na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í
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P¤ÍLOHA  J.3

Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxid sifiiãit˘ v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxid sifiiãit˘ v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxid sifiiãit˘ v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxid sifiiãit˘ v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxid sifiiãit˘ v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxid sifiiãit˘ v roce 2001
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P¤ÍLOHA  J.4

Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 1180

Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001
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Podíly skupin zdrojÛ na celkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001
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P¤ÍLOHA  J.5

Seznam samostatn˘ch referenãních bodÛ
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Seznam samostatn˘ch referenãních bodÛ – pokraãování
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2. V˘chozí stav

Návrh programu opatfiení a projektÛ Královéhradeckého kraje vychází pfiedev‰ím z následujících skuteãností
v oblasti emisní a imisní:

• V˘‰e emisí a naplnûní doporuãen˘ch emisních stropÛ pro oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku je v˘raznû ovlivnûno ze-
jména tfiemi energetick˘mi zdroji, tj. Elektrárny Pofiíãí – provoz Trutnov, Harpen, teplárna Náchod (dfiíve âEZ,
a.s. OJ Elektrárny Pofiíãí – provoz Náchod) a âEZ, a.s. OJ Elektrárny Pofiíãí – provoz DvÛr Králové nad Labem,
v pfiípadû oxidÛ dusíku se nejv˘raznûji podílí doprava.

• AÏ na ojedinûlé v˘jimky, plní zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í souãasnû platné emisní limity.

• Elektrárny Pofiíãí – provoz Trutnov, a âEZ, a.s. OJ Elektrárny Pofiíãí – provoz DvÛr Králové nad Labem jsou za-
hrnuty do Národního programu a mají stanoveny závazné emisní stropy pro oxid sifiiãit .̆ Souãasnû je do Národ-
ního plánu sníÏení emisí zafiazen emisnû velmi v˘znamn˘ zdroj v tûsné blízkosti území KHk (Elektrárny Opato-
vice). Naplnûním Národního programu zejména v Pardubickém kraji v˘raznû poklesnou emise oxidu sifiiãitého
v tomto kraji a bude tak ménû ovlivÀovat imisní situaci v Královéhradeckém kraji.

• Hlavní problém Královéhradeckého kraje v emisní oblasti je zejména v pravdûpodobném nedodrÏení emisního
stropu pro oxidy dusíku.

• V Královéhradeckém kraji byly vyhlá‰eny oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vzhledem ke zdraví obyvatelstva
i vzhledem k ekosystémÛm za rok 2000 (ekosystémy – oxidy dusíku, ozón), 2001 (zdraví obyvatel – BaP, Ni) a rok
2002 (zdraví obyvatel – PM10 a ekosystémy – ozón) (hodnocení âHMÚ, 2003).

• Dva nejvût‰í zdroje v blízkosti hranic území KHK (tj. Elektrárny Opatovice a âEZ, Elektrárna Chvaletice) ovliv-
Àují v˘raznû imisní situaci mimo Pardubick˘ kraj pfiedev‰ím v sousedním Královéhradeckém kraji.

• Hlavní problém Královéhradeckého kraje v imisní oblasti je nedodrÏení imisních limitÛ pro ozon pro ochranu
zdraví a ekosystémy na vût‰inû území, jak ukazují následující tabulky a dále v men‰í mífie pro PM10 na území b˘-
valého okresu Jiãín a mûsto Trutnov (âHMÚ, 2003):

Tabulka ã. 1 Pfiekroãení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci krajÛ a okresÛ âR, % plochy územ-
ního celku, vyhodnocení dat za rok 2002, âHMÚ 2003

Situace v chránûn˘ch územích z hlediska limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace je uvedena v následující tabulce:
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Tabulka ã. 2 Podíly území pro ochranu ekosystémÛ a vegetace s pfiekroãením LV, % plochy chránûného území, vy-
hodnocení dat za rok 2002, âHMÚ 2003

*CHUEV – Chránûná území z hlediska limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace:
Území, na nichÏ musí b˘t podle nafiízení vlády dodrÏovány imisní limity pro ochranu ekosystémÛ a vegetace:

a) území národních parkÛ (NP) a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí (CHKO)
b) území s nadmofiskou v˘‰kou 800 m n.m. a vy‰‰í
c) ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve Vûstníku MÎP

Tabulka ã. 3 Pfiekroãení limitní hodnoty LV pro ochranu zdraví v rámci obcí âeské republiky ve smyslu zákona
86/2002 Sb. v roce 2002 – % plochy obce, vyhodnocení dat za rok 2002, âHMÚ 2003
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3.  Scénáfi sniÏování emisí NOx s cílem dosaÏení doporuãeného emisního stropu

3.1. IDENTIFIKACE PROBLÉMU NA MAKROEMISNÍ ÚROVNI

V porovnání s emisemi SO2 jsou emise NOx spojeny s ‰ir‰ím okruhem zdrojÛ, neboÈ nejv˘znamnûj‰ím zdrojem je
doprava (75%). V˘voj emisí NOx v kraji ukazuje následující graf, pfiiãemÏ v˘‰e emisí NOx v letech 1997 aÏ 1999 jsou
data za kategorie zdrojÛ REZZO 1 aÏ 3, a v letech 2000 a 2001 za v‰echny kategorie REZZO 1 aÏ 4. Dfiívûj‰í zdrojo-
vá data âHMÚ (rok 1994 aÏ 1996) neobsahují nûkteré z kategorií REZZO 2 a 3. Z proveden˘ch emisních bilancí z let
2000 a 2001 vypl˘vá, Ïe pomocí navrÏen˘ch opatfiení je tfieba zajistit sníÏení NOx min. o cca 2,5 kt/rok, aby byl splnûn
emisní strop ve v˘‰i 10.7 kt/rok (viz následující graf).

Graf ã. 1 V˘voj emisí NOx v Královéhradeckém kraji v letech 1994 – 2001

Podobnû jako v pfiípadû emisí SO2 je moÏné v období 90. let zaznamenat pokles emisí pfiipisovan˘ propadu eko-
nomického v˘voje v regionu. PoÏadavky legislativy v ochranû ovzdu‰í nevyÏadovaly provedení jin˘ch neÏ primárních
opatfiení, nelze vysledovat stejn˘ pokles NOx jak˘ probûhl u SO2 v 2. polovinû 90. let. Lze pfiedpokládat, Ïe dal‰í po-
kles emisí NOx se mÛÏe dostavit v dÛsledku postupné náhrady stávajících zdrojÛ zneãi‰Èování novou technikou, coÏ
platí pro zvlá‰tû velké a velké zdroje spalování, i pro mobilní zdroje, které pfiedstavují v celorepublikovém mûfiítku
hlavní potenciál emisí NOx. Ze stavu vozového parku v âeské republice lze usoudit, Ïe pokles emisí z dopravy bude
i pfies postupn˘ nárÛst intenzity klesat.V souãasné dobû se nepfiedpokládá aktivní zafiazování denox stupÀÛ za stáva-
jící energetické procesy (denox technologie jsou uplatÀovány pouze v chemick˘ch provozech, napfi. v˘roba kyseliny
dusiãné a dusíkat˘ch hnojiv, které se v‰ak na území regionu nenacházejí). Nová zafiízení by mûla uplatÀovat ve‰keré
dostupné primární postupy k omezování NOx v tepeln˘ch procesech, které spoãívají na pouÏití nízkoemisních hofiá-
kÛ (dosahování 40% platného emisního limitu), zdokonalen˘ch teplosmûnn˘ch vlastností kotlÛ, které umoÏní pouÏí-
vat niÏ‰ích teplot hofiení, dávkování paliva sekundárního nebo terciálního vzduchu do spalovací komory a automa-
ticky fiízen˘ proces hofiení. Pro spalování odpadÛ bude vhodné vyuÏít katalytick˘ch filtrÛ, pfiíp. vyÏadovat instalaci
katalytického denoxu.

S oãekávan˘m dal‰ím nárÛstem intenzity dopravy je nutné podpofiit pfienos ãásti dopravních v˘konÛ vykonáva-
nou individuální automobilovou dopravou na ekologizovanou hromadnou dopravu (u‰etfiení paliva), v dal‰í fiadû na-
stupuje ekologizace provozu hromadné dopravy, která v‰ak bude mít v˘znam z hlediska imisních koncentrací, ale ne-
má v˘znamn˘ vliv na plnûní emisního stropu pro NOx.
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3.2. IDENTIFIKACE PROBLÉMÒ NA MIKROEMISNÍ ÚROVNI A V¯BùR PRIORITNÍCH OPAT¤ENÍ

Na celkov˘ch emisích NOx Královéhradeckého kraje nese hlavní zodpovûdnost (stejnû na úrovni celé âR (49 %
za rok 2002, 45% zdroje R1) doprava, resp. mobilní zdroje (70%). Zdroje kategorie REZZO 1 mají 15% podíl. Zdro-
je REZZO 2 a 3 mají podíl 9%. Z navrÏené energetické koncepce vypl˘vá dostupn˘ potenciál energetick˘ch úspor
v regionu, kter˘ pfiedstavuje, pfii realizaci navrÏen˘ch opatfiení v rámci energetické koncepce, cca 2 kt NOx/rok

Nejv˘znamnûj‰í potenciál sníÏení NOx byl identifikován v souladu s energetickou koncepcí Královéhradeckého
kraje v následujících nástrojích/opatfieních: *

• N21 územní energetická koncepce;

• N20 energetick˘ audit;

• E3 investice do úspor energie;

• E2 investice do energetické infrastruktury.

* Poznámka: V˘ãet v‰ech nástrojÛ a opatfiení je uveden v hlavní zprávû Integrovaného programu sniÏování emisí Krá-
lovéhradeckého kraje.

Vzhledem k situaci, Ïe zdroje REZZO 2 a 3 jsou pro naplnûní emisního stropu málo v˘znamné (ménû neÏ 10%),
dal‰í sníÏení emisí (min. 0,5 kt/rok) proto musí pfiipadat na zdroje kategorie REZZO 4 – doprava. V rámci mobilních
zdrojÛ mÛÏe kraj omezit emise NOx napfi. uplatÀováním alternativních pohonÛ pro vozidla hromadné dopravy a pod-
pofiit rozvoj alternativních pohonÛ (E10).

V oblasti prevence se mÛÏe kraj zamûfiit na poskytnutí alternativ v silniãní dopravû, tj. realizace kvalitní Ïelezniã-
ní dopravy vãetnû podmínek pro rozvoj nákladní Ïelezniãní dopravy a stanovením rozvojov˘ch pravidel v regionu
(N1) – umísÈování logistick˘ch center, pfiíp. rozsáhl˘ch obchodních komplexÛ s cílem regulace nebo sniÏování do-
pravní nároãnosti území. Dal‰ím nástrojem je zaji‰tûní plynulosti dopravy:

• omezení dostupnosti individuální automobilové dopravy parkovací politikou (O6);

• vyuÏití inteligentních metod fiízení dopravy (O8);

• zpoplatnûní vjezdu do vybran˘ch území, s cílem omezit dopravu (E6);

• upfiednostÀování hromadné dopravy, kterou je nahrazována ménû ekologická individuální doprava (E7, O9).

Nejv˘znamnûj‰í pokles emisí NOx z dopravy je oãekáván pfiedev‰ím náhradou starého, emisnû nepfiíznivého vo-
zového parku. SníÏení emisí NOx u nového vozového parku je dáno nejen zlep‰en˘mi technick˘mi parametry moto-
ru, ale i vy‰‰ím probûhem v porovnání se star‰ími vozy, kdy se efekt poklesu emisí v dÛsledku zmûny projevuje rych-
leji neÏ by odpovídalo samotné náhradû vozového parku.

Poznámka: V souãasné dobû je v rámci novelizace stávajících právních pfiedpisÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í zvaÏována
moÏnost zákazu provozu nûkter˘ch vozidel pohánûn˘ch konstrukãnû zastaral˘mi motory.

Dále lze vyuÏít dobrovoln˘ch dohod (D1) krajského úfiadu s provozovateli zdrojÛ v oblasti upfiednostÀování ko-
lejové dopravy pfied nákladní automobilovou, a to nejen pfii dopravû vstupních materiálÛ i v˘robkÛ do stávajících
podnikÛ, ale i v˘robních závodÛ ve v˘stavbû (hodnocení EIA).
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3.3. HORIZONT REALIZACE KLÍâOV¯CH OPAT¤ENÍ

Tabulka ã. 4 Horizont realizace jednotliv˘ch nástrojÛ/opatfiení
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4.  Scénáfi sniÏování emisí VOC (prekurzorÛ tvorby pfiízemního ozonu)

4.1. IDENTIFIKACE PROBLÉMU NA MAKROEMISNÍ ÚROVNI

Celková bilance emisí VOC je provedena pro CxHy v rozsahu stávající databáze REZZO za roky 2000 a 2001.
Emise konkrétních VOC jsou uvádûny v REZZO pouze v˘jimeãnû, a to u zdrojÛ, kde byla v rámci pfiedchozí právní
úpravy ochrany ovzdu‰í stanovena povinnost mûfiení konkrétních emisí VOC. Pro pfiesnûj‰í bilance emisí této skupi-
ny látek jsou uÏívány standardizované postupy odhadu spotfieby, vyuÏití a následn˘ch emisí VOC ze spalovacích pro-
cesÛ, z dopravy a ze spotfieby a vyuÏití nátûrov˘ch hmot. Informace o bilanci VOC za rok 2001 byly pfievzaty z Ná-
rodního programu sniÏování emisí âR.

V˘voj emisí VOC v kraji ukazuje následující graf, pfiiãemÏ v˘‰e emisí VOC v letech 1997 aÏ 1999 jsou data za ka-
tegorie zdrojÛ REZZO 1 aÏ 3, a v letech 2000 a 2001 za v‰echny kategorie REZZO 1 aÏ 4. Dfiívûj‰í zdrojová data
âHMÚ (rok 1994 aÏ 1996) neobsahují nûkteré z kategorií REZZO 2 a 3. Z provedené emisní bilance Národního pro-
gramu za rok 2001 vypl˘vá, Ïe emisní strop je totoÏn˘ s bilancovanou hodnotou VOC. NavrÏená opatfiení by mûla za-
jistit urãité podkroãení emisního stropu pro VOC a to zejména z dÛvodu jejich postavení jako prekurzorÛ ozonu.

Graf ã. 2 V˘voj emisí VOC (TOC) v Královéhradeckém kraji v letech 1994 – 2001

V následujících letech je oãekáván pokles emisí VOC, a to zejména v dÛsledku:

• zmûny emisních parametrÛ vozového parku (efektivnûj‰í spalování paliva, zv˘‰ení podílu vozidel opatfien˘ch ka-
talyzátory, odstavování star‰ích a emisnû nevyhovujících vozidel);

• zv˘‰ené pouÏití barev s niÏ‰ím pouÏitím rozpou‰tûdel;

• ru‰ení zastaral˘ch provozÛ a technologií, budování nov˘ch provozÛ s moderními technologiemi;

• rostoucí kvalita vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot.

Pfiedpokládan˘ pokles emisí do roku 2010 je odhadován na úrovni cca 10%, tj, pfiibliÏnû 1,4kt pro rok 2010.
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4.2. IDENTIFIKACE PROBLÉMÒ NA MIKROEMISNÍ ÚROVNI A V¯BùR PRIORITNÍCH NÁSTROJÒ
A OPAT¤ENÍ

Graf ã. 3 Podíl kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na emisích VOC (TOC)

Samotná databáze REZZO vykazovala v roce 2001 pro kategorie zdrojÛ REZZO 1 aÏ 3 hodnotu cca 3,7 kt
a zdroje kategorie REZZO 4 cca 4,2 kt. V této bilanci není zcela zahrnuta bilance VOC z pouÏití rozpou‰tûdel, která
mÛÏe pfiedstavovat i 70% celkov˘ch emisí VOC.

Zatímco emise z velk˘ch, pfiíp. stfiedních zdrojÛ mohou b˘t regulovány uplatÀováním nové legislativy, emise z ma-
l˘ch zdrojÛ (bude se jednat pfiedev‰ím o emise VOC z pouÏití barev a rozpou‰tûdel a urãit˘ podíl emisí ze spalování
fosilních paliv) jsou regulovatelné formou v˘chovy a osvûty k pouÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot, pfiíp.
uplatÀováním finanãních dotací smûfiujících k náhradû stávajících zdrojÛ spalujících tuhá paliva.

Hlavní opatfiení k roku 2010 jsou motivována pfiedev‰ím za úãelem pfiedcházení tvorby pfiízemního ozonu, kdy
vysoká imisní zátûÏ pfiízemním ozonem je problémem nejen v âR, ale ve vût‰inû Evropy.

Nejv˘znamnûj‰í potenciál sníÏení VOC byl identifikován v následujících nástrojích/opatfieních:

• E9 finanãní podpora pfii obnovû vozového parku;

• D1 dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi;

• D3 podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit;

• O3 technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC;

• Inf1 získávání a zpracování informací v oblasti ochrany ovzdu‰í;

• Inf4 získávání a zpracování informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í;

• N10 povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologic-
k˘ch zafiízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ;

• N11 povinnost volit pfii v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
nejlep‰í dostupné techniky.
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V souvislosti s nejvût‰ím podílem produkce VOC zdrojÛ kategorie REZZO 4 souvisí navrÏení finanãní podpory
pfii obnovû vozového parku (E9).

Pfiedmûtem dobrovoln˘ch dohod (D1) s provozovateli zdrojÛ by mohly b˘t náhrady stávajících rozpou‰tûdlo-
v˘ch barev (tj. barev obsahujících organická rozpou‰tûdla) za vodou fieditelné nátûrové hmoty, pfiíp. omezování uÏití
organick˘ch rozpou‰tûdel k odma‰Èování a pfiedúpravy povrchÛ nahrazováním biodegradabilními prostfiedky, napfi.
na bázi kokosového oleje.

Podporou zavádûní dobrovoln˘ch aktivit (D3) se myslí zavádûní systémÛ environmentálního managementu pod-
le norem fiady ISO 14000 a EMAS, které smûfiují k minimalizaci rizika a ohroÏování ÎP a integrují v sobû mechanis-
mus zavádûní dostupn˘ch substituãních technik za stávající postupy.

Technicko – organizaãní opatfiení (O3) u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC by mûla spoãívat v podpofie náhrady tu-
h˘ch fosilních paliv v domácích topeni‰tích a zvlá‰tû v podpofie náhrady rozpou‰tûdlov˘ch barev. Tato opatfiení mo-
hou b˘t prosazována vyhlá‰ením nafiízení kraje pro krajem fiízené nebo zfiizované organizace, kdy je aplikace vodou
fiediteln˘ch barev technicky schÛdná.

Informaãní nástroje (Inf1 a Inf4) byly zafiazeny vzhledem k nejistotám v bilanci emisí VOC. Zpfiesnûné informa-
ce by mûly vést k lep‰ím návrhÛm opatfiení ke sníÏení emisí VOC jako prekurzorÛ ozonu.

V˘znamného poklesu emisí VOC je moÏno dosáhnout v rámci integrovan˘ch povolení zdrojÛ IPPC. Jedná se
o procesy povrchov˘ch úprav v˘robkÛ, odma‰Èování atd. V rámci povolovacího procesu má b˘t stanovena podmínka
nejlep‰ích dostupn˘ch technik v odstraÀování VOC z technologií, kde jejich náhrada je neuskuteãnitelná. Mezi tyto
BAT nepatfií pouÏití jednorázov˘ch filtrÛ s aktivním uhlím, které mají v ãase klesající úãinnost. Za optimální techno-
logii v procesech uÏití ãist˘ch rozpou‰tûdel patfií zejména:

• adsorpce s kontinuální nebo diskontinuální desorpcí;

• kryogenní kondenzace, kondenzace chladícím médiem;

• membránová separace.

Tyto technologické postupy mohou b˘t pfiípadnû v dal‰ím kroku doplnûny procesem odstraÀováním spaliteln˘ch
VOC, napfi.:

• termická oxidace s rekuperací tepla, kdy je dosahována minimální spotfieba pomocného paliva;

• katalytická oxidace s rekuperací tepla (sníÏení reakãní teploty, sníÏení emisí CO);

• spalování na polních hofiácích (fléry), pfii promûnlivém mnoÏství spalovaného odplynu (havarijní spalování);

• biofiltry (pro nízké toky plynÛ o nízk˘ch koncentracích, vhodné pro odstraÀování pachu);

• mokré praãky plynÛ.

Na v˘‰e uvedené technologie by mûl b˘t kladen dÛraz pfii opatfieních N10 a N11, kdy pouÏité technologie jsou zá-
vislé na koncentraci, objemovém prÛtoku, charakteru odluãovan˘ch (spalovan˘ch) látek, moÏnosti vyuÏití získaného
produktu a vyuÏití tepla.
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4.3. HORIZONT REALIZACE KLÍâOV¯CH OPAT¤ENÍ

Tabulka ã. 5 Horizont realizace jednotliv˘ch nástrojÛ/opatfiení
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5.  Soubory konkrétních opatfiení

Následující návrhy se t˘kají sniÏování emisí nejen prioritních zneãi‰Èujících látek – NOx a VOC, ale souãasnû
i v‰ech ostatních hlavních zneãi‰Èujících látek vãetnû speciálních skupin látek jako je POPs a TK.

5.1. NÁVRHY KONKRÉTNÍCH OPAT¤ENÍ KE SNÍÎENÍ EMISÍ

1) SníÏení emisí hlavních zneãi‰Èujících látek masivní náhradou kotlÛ (pro skupinu zdrojÛ R1 a R2), které jsou
jiÏ technicky i morálnû zastaralé. Pfii obnovû tûchto kotlÛ zváÏit a ekonomicky vyhodnotit vhodnost náhrady
obvykle pouÏívaného hnûdého uhlí ve prospûch biomasy nebo jiného ekologicky vhodnûj‰ího paliva (z cel-
kového mnoÏství kotlÛ 327 z kategorie R1 je 48 kotlÛ vyrobeno pfied rokem 1969 a dal‰ích 58 kotlÛ mezi ro-
ky 1970–1979. Poãet kotlÛ vyroben˘ch po roce 1990 je jen 107, pfiiãemÏ po roce 2000 jen 30. Pro kategorii zdro-
jÛ R2, kdy je poãet kotlÛ cca 2100, je 56 kotlÛ vyrobeno pfied rokem 1969 a dal‰ích 179 kotlÛ mezi roky
1970–1979. Poãet kotlÛ vyroben˘ch po roce 1990 je 1373, pfiiãemÏ po roce 2000 jen 57, desítky kotlÛ VSB IV,
vyroben˘ch v rozmezí let 1960–1980, údaje REZZO 1+2 za rok 2001).

2) SníÏení emisí PCDD/PCDF ze spaloven pod správou KrÚ, zru‰ení spaloven nemocniãního odpadu v b˘val˘ch
okresních mûstech a roz‰ífiení a náhrada technologie ve spalovnû nemocniãního odpadu ve fakultní nemocni-
ci v Hradci Králové v souvislosti s fie‰ením koncepce odpadového hospodáfiství.

Tabulka ã. 6 SníÏení emisí PCDD/PCDF ze spaloven

Poznámka: *fie‰ení pouze pro FN, v pfiípadû spoleãného fie‰ení celého kraje by bylo nezbytné postavit novou spalovnu,
která by byla financována pravdûpodobnû z fondÛ EU.

SníÏení zejména emisí oxidÛ dusíku, CO a VOC z mobilních zdrojÛ realizací dopravních projektÛ fie‰ících pfiede-
v‰ím plynulost dopravy uveden˘ch v následující tabulce (v souladu s plány ¤SD):
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Tabulka ã. 7 SníÏení emisí oxidÛ dusíku, CO a VOC z mobilních zdrojÛ (v souladu s plány ¤SD)

Poznámka: Hlavní dÛraz je tfieba klást na v˘stavbu dálnice D11 se v‰emi pfiivadûãi a napojením na silniãní síÈ Králo-
véhradeckého kraje a dále na rychlostní komunikace R35.

3) SníÏení zejména emisí oxidÛ dusíku, CO a VOC z mobilních zdrojÛ realizací fiady dopravních projektÛ, z nichÏ
jsou nûkteré uvedeny v následující tabulce (v souladu s plány KrÚ Hradec Králové, odbor dopravy a Správy
a údrÏby silnic HK).

Tabulka ã. 8 SníÏení emisí oxidÛ dusíku, CO a VOC z mobilních zdrojÛ (v souladu s plány KrÚ Hradec Králové
a Správy a údrÏby silnic HK)

Poznámka: NavrÏené akce by mûly b˘t realizovány do vstupu dal‰ích kandidátsk˘ch zemí do EU, kdy pravdûpodobnû
skonãí moÏnosti financování tûchto projektÛ ze strukturálních fondÛ EU.

4) SníÏení emisí VOC (TOC) u zdrojÛ emisí organick˘ch látek na základû redukãních plánÛ zdrojÛ.
5) SníÏení emisí v‰ech hlavních zneãi‰Èujících látek vãetnû skupin látek (POPs a TK) na základû ukonãení spo-

luspalování odpadních olejÛ.
6) SníÏení emisí amoniaku vyuÏíváním správné zemûdûlské praxe a vyuÏitím BAT technologií v zemûdûlství.
7) Nalezení emisního optima pro relevantní zneãi‰Èující látky v závislosti na zmûnû technologick˘ch parametrÛ

pro zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í – vytvofiení metodiky pro spalovací procesy a dÛleÏité technologie.
8) níÏení emisí POPs (PAHs) pro obce (REZZO 3) s nejvy‰‰í mûrnou emisí PAH v Královéhradeckém kraji,

která je vy‰‰í neÏ prÛmûr âR (kg/ha katastrální v˘mûry) zavedením ekologiãtûj‰ího zpÛsobu vytápûní. Jedná
se pfiedev‰ím o obce uvedené v následující tabulce.
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Tabulka ã. 9 Obce s poãtem bytÛ nad 500 s nejvy‰‰í mûrnou emisí PAH z vytápûní domácností – REZZO 3 (r. 2001)

Poznámka: SníÏení emisí oxidÛ dusíku u zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ (Elektrárny Opatovice a âEZ, Elektrárna
Chvaletice) s pfiedstihem (místo k roku 2016 jiÏ k roku 2010, v nejhor‰ím pfiípadû 2012). Pfiedpoklad sníÏení ze souãas-
n˘ch cca 10500 t/2001 na max. hodnotu 3967 t pro oba zdroje, tj. sníÏení o 6,5 kt, tj. o 62%. Pfiedpokládá se v˘znamné
sníÏení imisní zátûÏe nejen v Pardubickém kraji, ale souãasnû i v okolních krajích âR vãetnû pohraniãních hor v Krá-
lovéhradeckém kraji – zejména Orlick˘ch hor a Krkono‰.

Poznámka: U provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování REZZO 1 bylo provedeno dal‰í ‰etfiení ve vûci probíhajících, pláno-
van˘ch, pfiipravovan˘ch projektÛ v ochranû ovzdu‰í. Tyto projekty vycházejí z vlastní iniciativy jednotliv˘ch provozo-
vatelÛ a tuto jejich snahu je tfieba patfiiãnû ohodnotit a vyzvednout a to i pfiesto, Ïe se nejedná o projekty, které by v˘-
znamnou mûrou ovlivnily naplÀování emisních stropÛ kraje Uvedená následující tabulka není a ani nemÛÏe b˘t
vyplnûna ve v‰ech kolonkách. U ãásti uveden˘ch projektÛ je moÏno najít preferované prioritní oblasti Programu sni-
Ïování emisí pro NOx a VOC. V tabulce na jejím konci jsou navíc uvedeny je‰tû konkrétní projekty realizované v dobû
zpracování „programu“.

9) Pfiehled projektÛ navrhovan˘ch a pfiipravovan˘ch u jednotliv˘ch provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í
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5.2. NÁVRHY NA IMISNÍ Mù¤ENÍ A DAL·Í âINNOSTI

1) Na základû provedeného zhodnocení imisí tûÏk˘ch kovÛ se doporuãuje v Královéhradeckém kraji systema-
tick˘m mûfiením sledovat ve mûstech Hradec Králové,Trutnov, Jiãín a také Náchod a Rychnov nad KnûÏnou
imisní koncentrace tûÏk˘ch kovÛ – zejména niklu, arsenu a kadmia, v budoucnosti i olova a rtuti do doby
vstupu nov˘ch imisních limitÛ v platnost. V b˘val˘ch okresních mûstech, kde se mûfiení kovÛ neprovádí, bu-
de vhodné zajistit mûfiení prostfiednictvím autorizovan˘ch organizací na základû v˘bûrov˘ch fiízení.

2) VyuÏití mobilních kontejnerÛ âHMÚ pro cílené promûfiování lokalit pfied v˘stavbou projektovan˘ch akcí
s dopadem na zneãi‰tûní ovzdu‰í a po ní (komunikace, technologie vãetnû jejich zmûn, supermarkety,….)*.

3) Roz‰ífiení spektra sledovan˘ch polutantÛ vzhledem k nové legislativû, zejména: stanovení BTX, stanovení
PAH (BaP), stanovení Hg v okolí spalovny Fakultní nemocnice (namátkové mûfiení ve smûru pfievládajícího
vûtru); problematika pachov˘ch látek – fie‰ení stál˘ch zdrojÛ, fie‰ení stíÏností (panelov˘ vzorek obyvatel, te-
rénní prÛzkum, olfaktometrie);

4) Mûfiení pro úãely fie‰ení stíÏností obyvatel v rámci celého kraje.

5) Provést speciální stanovení amoniaku – pilotní mûfiení imisí v problémov˘ch lokalitách na základû stíÏnosti
obãanÛ.

6) Provést mûfiení koncentrací ozonu pomocí pasivních samplerÛ (vzorkovaãÛ) pro zji‰tûní koncentrací ozonu
v závislosti na nadmofiské v˘‰ce, v obcích a dal‰ích citliv˘ch lokalitách v Královéhradeckém kraji.

7) Zpracování anal˘zy zdravotních rizik (centrum mûsta Hradec Králové,Trutnov, pfiípadnû v kaÏdé dal‰í loka-
litû, kde budou zji‰tûny pfiekroãené imisní limity vzhledem ke zdraví obyvatelstva).

Poznámka: V˘stupy z doplÀujících mûfiení musí automaticky respektovat formáty a vstupy do registru ISKO.

* Nasazení kontejnerÛ âHMÚ se pfiedpokládá v emisnû i imisnû v˘raznû zatíÏen˘ch krajÛ

Souãástí akãního plánu je i zhodnocení moÏností sníÏení emisí POPs v Královéhradeckém kraji – Pfiíloha ã. 1
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6.  Pfiíloha K

Souhrn navrÏen˘ch opatfiení ke sniÏování emisí POPs
na území Královéhradeckého kraje

Pfiipraven˘ materiál konkretizuje opatfiení, uvedená v závûreãné zprávû k této ãásti koncepce1. NavrÏená opatfie-
ní vychází ze základních nástrojÛ programu sniÏování emisí uveden˘ch v Metodickém návodu odboru ochrany
ovzdu‰í MÎP âR pro pfiípravu Krajsk˘ch (místních) programÛ sniÏování emisí a Krajsk˘ch (místních) programÛ ke
zlep‰ení kvality ovzdu‰í a také z materiálu zpracovaného komisí odborníkÛ pro plnûní závazkÛ Protokolu o POPs
(pfiíloha V, která je v plném znûní uvedena jako pfiíloha k pfiedloÏené závûreãné zprávû).

Stacionární zdroje

Bodovû sledované zdroje – zvlá‰tû velké, velké a stfiední zdroje (REZZO 1+ REZZO2)

Mezi nejvût‰í stacionární bodovû sledované zdroje emisí POPs, evidované v databázích REZZO 1 a REZZO 2
patfií následující podniky:

1 Po zn.: Pro zpracování návrhu opatfiení ke sníÏení emisí POPs byly ãásteãnû vyuÏity poznatky získané pfii zpfiesÀování pouÏívan˘ch emisních faktorÛ
pro aktualizaci dosavadní emisní inventury POPs. Zpfiesnûná inventura emisí POPs bude k dispozici pro celé území âR v prÛbûhu II. ãtvrtletí 2004.



Strana 1215 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Emise pouÏité pro hodnocení závaÏnosti a pfiíspûvku jednotliv˘ch zdrojÛ k celkov˘m emisím vychází z v˘poãtu
popsaného v základní zprávû. PouÏívané emisní faktory jsou reprezentativní z hlediska celorepublikového a u jedno-
tliv˘ch zdrojÛ se mohou mûrné v˘robní emise odli‰ovat z dÛvodu variability pouÏívané technologie. V pfiedávan˘ch
údajích souhrnné provozní evidence, které jsou podkladem pro REZZO, nebyly roãní emise POPs ze strany provo-
zovatelÛ vyplnûny.

Zdroje v˘roby el. energie a tepla

Existence v˘znamnûj‰ích atmosférick˘ch emisí POPs v âR je dána pfiedev‰ím následujícími dvûma faktory – âes-
ká Republika je zemí s pomûrnû rozvinut˘m prÛmyslov˘m sektorem a tuzemská spotfieba prvotních energetick˘ch
zdrojÛ je tvofiena z více neÏ 50 % tuh˘mi palivy. Tyto dva základní údaje dávají pfiedpoklad existence v˘znamn˘ch
zdrojÛ emisí POPs a ve srovnání se zemûmi s odli‰nou skladbou spotfieby paliv také pfiedpoklad pomûrnû v˘znam-
ného potenciálu emitovaného mnoÏství.

V˘znamné zdroje v˘roby elektrické energie a tepla na území Královéhradeckého kraje spalují pfiedev‰ím hnûdé
uhlí (âEZ, a.s. – Teplárna DvÛr Králové a Teplárna Náchod), resp. ãerné uhlí (âEZ, a.s. Elektrárna Pofiíãí).

V‰echny zdroje jsou vybaveny kvalitními odluãovaãi tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (TZL). StupeÀ odlouãení tuh˘ch
zneãi‰Èujících látek lze zejména u Teplárny DvÛr Králové (kombinace mokré a suché metody) povaÏovat za maxi-
mální. Zaji‰Èuje tak v˘znamné sníÏení produkovan˘ch emisí POPs, které jsou pfieváÏnû vázány na nejjemnûj‰í ãástice
prachu (PM 1, PM 2,5). Dal‰í dva zdroje provozují pouze suché odluãovaãe, pfiitom dokonalej‰í látkové filtry jsou
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v Teplárnû Náchod. V pfiípadû tûchto zdrojÛ by bylo vhodné doplnûní mokrého zpÛsobu odluãování ãástic (popfi. od-
sífiení), které by vedlo k dal‰ímu sníÏení mnoÏství emisí TZL a taky jemn˘ch ãástic prachu.

Návrh opatfiení:

Sektor v˘roby elektrické energie a tepla pfiedstavuje v˘znamné zdroje dálkovû ‰ífien˘ch emisí POPs. K jejich
omezení by mûly b˘t aplikovány nejlep‰í dostupné techniky sniÏující emise TZL, vãetnû jemn˘ch ãástic. Úãinnost
jednotliv˘ch metod lze porovnat napfi. dle materiálÛ k Protokolu o tûÏk˘ch kovech (viz tabulka).

Úãinnost zafiízení na ãi‰tûní plynu vyjádfiená v prÛmûrn˘ch koncentracích prachu

V rámci procesu IPPC lze zvaÏovat projednání instalace úãinnûj‰ího zpÛsobu odluãování prachu u Elektrárny Po-
fiíãí a pfiípadnû také u Teplárny Náchod.

Jin˘m, ekonomicky a technicky daleko nároãnûj‰ím zpÛsobem omezujícím emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
i POPs, je náhrada klasick˘ch spalovacích technik paroplynn˘m cyklem. Zde je v‰ak zapotfiebí dÛkladnû zvaÏovat ne-
jen ekonomiku vlastní zámûny technologie, ale také celkov˘ v˘hled provozu zdroje. Oblast Hradce Králové je po-
mûrnû vzdálena od obou hlavních tûÏebních lokalit na uhlí (Ostravsko a Severoãeská pánev) a situaci by bylo moÏné
fie‰it postupnou náhradou spalování uhlí zemním plynem.

Závûr:

Sektor v˘roby elektrické energie a tepla reprezentovan˘ tfiemi v˘znamnûj‰ími zdroji je v souãasné dobû zaji‰tûn
technicky a ekonomicky dostateãnû efektivním omezování emisí POPs.

PrÛmyslová a komunální energetika – spalování dfieva

Pfii spalování dfieva byly zji‰tûny v˘znamné emise zejména PAH a ãásteãnû také PCDD/F. Podle spotfieby dfieva
uvedené u zdrojÛ v databázích REZZO 1 a REZZO 2 patfií mezi nejv˘znamnûj‰í zdroje kotelny podnikÛ, zpracová-
vajících syrové dfievo (pily) nebo vyrábûjících dfievûné v˘robky (napfi. nábytek).
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Jedná se o lokálnû v˘znamné zdroje, které mohou pfiispívat také k zatíÏení ovzdu‰í benzo(a)pyrenem, kter˘ pat-
fií mezi ‰kodliviny se stanoven˘mi imisními limity. Mûrné emise u tûchto zdrojÛ budou závislé zejména na druhu po-
uÏívaného dfiíví (vysu‰ené, syrové, zneãi‰tûné) a také na druhu kotle a jeho stáfií. Novûj‰í kotle, které by mûly mít za-
ji‰tûny optimální parametry pro dokonalé spalování dfieva (zejména nízké emise CO) provozuje pouze teplárensk˘
zdroj – CENTEP Rokytnice v Orl. horách. Dal‰í zdroje provozují kotle více neÏ deset let staré, u nichÏ mÛÏe b˘t na-
pfi. problematické dosáhnout optimální spalovací reÏim (vy‰‰í emise CO). Podle údajÛ za rok 2002 jsou emise CO vel-
mi vysoké zejména v kotelnû ALFA Solnice. U tûchto star‰ích kotlÛ (rok v˘roby 1991, 1987, 1985) by mûly b˘t para-
metry kotlÛ dÛkladnûji sledovány. Pro spalování by mûlo b˘t pouÏíváno pokud moÏno suché palivo, aby nedocházelo
ke sniÏování teploty spalin, coÏ mÛÏe mít za následek nedokonalé spalování organick˘ch látek vã. PAHs.

Návrh opatfiení:

Uvedené zdroje patfií mezi zdroje REZZO 1, ale nespadají sv˘m v˘konem mezi zvlá‰tû velké zdroje. Nelze tedy
u nich legislativním vynucením (napfi. v rámci procesu IPPC) uplatnit principy BAT. Doporuãujeme zpracování (pfií-
padnû pfiepracování jiÏ zpracovan˘ch) provozních fiádÛ (soubor technickoprovozních parametrÛ a technickoorgani-
zaãních opatfiení podle § 11, odst. 2 zákona ã. 86/2002 Sb.) s dÛrazem na zaji‰tûní trval˘ch jakostních parametrÛ spa-
lovaného paliva, vãetnû separace pfiípadného kontaminovaného podílu paliva. Provádûná autorizovaná mûfiení emisí
by pak mûly prokázat plnûní stanoven˘ch emisních limitÛ (pfiíloha ã. 4 k NV ã. 352/2002 Sb.) i pfii nejménû pfiízniv˘ch
podmínkách. V pfiípadû trvalého pouÏívání syrového dfieva lze zváÏit moÏnost stanovení plnûní obecného emisního
limitu pro PAHs.

Závûr:

Z hlediska emisí POPs jsou v sektoru „PrÛmyslová a komunální energetika“ nejzávaÏnûj‰í zdroje spalující dfievo.
U nejvût‰ích kotlÛ doporuãujeme zavedení dÛkladnûj‰ího sledování jakostních parametrÛ paliva podle schváleného
provozního fiádu. V rámci technick˘ch a ekonomick˘ch moÏností lze doporuãit rovnûÏ dohody s provozovateli, ve-
doucí k instalaci úãinnûj‰ích odluãovaãÛ k zachycování TZL a podílu jemn˘ch ãástic s obsahem POPs.

Zdroje v˘roby a zpracování kovÛ a nerostn˘ch surovin

Podobnû jako u energetick˘ch zdrojÛ také u zdrojÛ v˘roby a zpracování kovÛ a nerostn˘ch surovin je omezová-
ní emisí POPs zaloÏeno na omezování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 1218

Z vyhodnocení dostupn˘ch jednorázov˘ch mûfiení emisí uveden˘ch v databázi REZZO 1 za rok 2002 nebylo
u Ïádného zdroje zji‰tûno pfiekroãení emisního limitu na tuhé zneãi‰Èující látky. Vybavení odluãovacími zafiízeními
odpovídá souãasn˘m legislativním poÏadavkÛm.

Textilními filtry s vysokou úãinností záchytu TZL jsou vybaveny v‰echny obalovny Ïiviãn˘ch smûsí a také zdroje
u provozÛ zpracování kovÛ ve firmû Ronal.

Vedle opatfiení na koncové stranû jsou pro omezování emisí POPs dÛleÏitá také opatfiení primárního charakteru.
V pfiípadû technologií provozovan˘ch na území KH kraje se sice nejedná o zdroje nejvût‰ího v˘znamu (nejsou vy-
jmenovány mezi kategoriemi uveden˘mi v Protokolu o POPs ani ve Stockholmské úmluvû), na celkov˘ch emisích se
urãitou mûrou podílejí. U tûchto procesÛ, zejména pfii zpracování kovÛ a v˘robû litiny je zapotfiebí zajistit omezení
vstupu cizorod˘ch látek v odpadu kovového ‰rotu, kter˘ je vyuÏíván. Konkrétnû jde o pfiímûsi barevn˘ch kovÛ (hlav-
nû mûì a hliník) a organick˘ch látek s obsahem chlóru (napfi. plasty – PVC). K tomu je zapotfiebí dÛkladná separace
pouÏívaného kovového ‰rotu.

Návrh opatfiení:

Sektor v˘roby a zpracování kovÛ a nerostn˘ch surovin pfiedstavuje v˘znamné lokální zdroje emisí POPs. K jejich
omezení by mûly b˘t aplikovány nejlep‰í dostupné techniky sniÏující emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, vãetnû jem-
n˘ch ãástic. Pokud to technologické moÏnosti dovolují, mûly by textilní filtry b˘t instalovány u v‰ech provozovan˘ch
zafiízení s tepeln˘m zpracováním kovÛ.

V rámci provozních fiádÛ lze u v˘znamnûj‰ích zdrojÛ zajistit sledování parametrÛ pouÏívan˘ch surovin tak, aby
byly omezeny vstupy látek, které by mohly zpÛsobovat zvy‰ování mûrn˘ch v˘robních emisí POPs.

Závûr:

Z hlediska emisí POPs lze za v˘znamnûj‰í zdroje povaÏovat obalovny Ïiviãn˘ch smûsí. Podíl emisí benzo(a)pyre-
nu, kter˘ je sledován jako zneãi‰Èující látka v ovzdu‰í, není v tûchto emisích v˘razn˘ a proto nelze povaÏovat tyto
zdroje za prioritní zneãi‰Èovatele. Kategorizace a provozované kapacity je nezafiazují mezi zvlá‰tû velké zdroje a li-
mitujícím faktorem pro udrÏení úrovnû emisí POPs je údrÏba technologick˘ch zafiízení (odluãovaãe) a sledování vstu-
pujících surovin, coÏ lze ovûfiovat v rámci pravidelné kontrolní ãinnosti pfiíslu‰n˘ch orgánÛ ochrany ovzdu‰í.

Spalovny odpadÛ a zdroje se spoluspalováním odpadu

Spalovny odpadÛ patfií mezi v˘znamné lokální zdroje emisí POPs. Podíl na emisích je závisl˘ zejména na jejich
kapacitû – za v˘znamnûj‰í lze z tohoto pohledu povaÏovat spalovny s kapacitou nad 1 t/hod.
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Podrobnûj‰í pohled na parametry spaloven ukazuje následující tabulka, s informacemi k 23. 10. 2003:

Pozn.: PSE – plán sniÏování emisí

Návrh opatfiení:

Emisní limity PCDD/F pro spalovny odpadÛ jsou uvedeny v NV ã. 354/2002 Sb. Provoz spaloven patfií mezi nej-
více sledované z hlediska moÏného vypou‰tûní nebezpeãn˘ch ‰kodlivin. Provozovatelé, ktefií nedosahovali k termínu
stanoveném zákonem pfiedepsané emisní limity (napfi. koncentraci PCDD/F 0,1 ng/m3 TE), pfiedloÏili plán sníÏení
emisí.

V pfiípadû spaloven v Královéhradeckém kraji je u dvou spaloven jiÏ uvedeno schválení plánÛ krajsk˘m úfiadem.
Aktuální informace se zmiÀují o spalovnû Fakultní nemocnice HK:

Poznámka: Dne 5. 11. 2003 byla provedena kontrola zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í u tohoto provozovatele. Od zaãátku
roku bylo spáleno 686 tun odpadu.Autorizované mûfiení emisí ze dne 14. 8. 2003 potvrdilo splnûní emisních limitÛ zne-
ãi‰Èujících látek, kromû PCDD a PCDF. Existuje platn˘ plán sníÏení emisí. FN jedná s Ministerstvem zdravotnictví
o moÏnosti financování rekonstrukce spalovny.

Podle dostupn˘ch informací a v˘sledkÛ provádûn˘ch autorizovan˘ch mûfiení jsou tyto plány a poÏadované emis-
ní limity plnûny.

U v‰ech uveden˘ch zdrojÛ lze doporuãit standardní reÏim kontroly zdrojÛ doplnûn˘ kontrolou provádûní autori-
zovan˘ch mûfiení emisí PCDD/F (sloÏení odpadÛ pfii spalovacích zkou‰kách v rámci mûfiení, nastavení technick˘ch
parametrÛ spaloven apod.).

Závûr:

Z hlediska emisí POPs lze povaÏovat spalovny odpadÛ za v˘znamné lokální zdroje. Souãasná legislativa zaji‰Èuje
dostaãujícím zpÛsobem omezování emisí POPs z tûchto zdrojÛ. Ze strany orgánÛ ochrany ovzdu‰í by mûla b˘t vûno-
vána pozornost zejména dÛkladné kontrolní ãinnosti.

V rámci povolení zdrojÛ v reÏimu IPPC by mûly b˘t stanoveny podmínky k dal‰ímu omezování emisí POPs ze-
jména s ohledem na pfiípadné rekonstrukce stávajících technologií po uplynutí doby jejich Ïivotnosti.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 1220

Plo‰nû sledované zdroje – vytápûní domácností (REZZO 3)

Spalování tuh˘ch paliv a pfiípadné spoluspalování odpadÛ se mÛÏe v˘raznû projevovat zvy‰ování zátûÏe emisemi
POPs a pfiípadném pfiekroãení imisních limitÛ BaP. Limitujícím parametrem pro postupné omezování spotfieby tu-
h˘ch paliv je pfiitom vyhodnocení nákladÛ na vytápûní.

Energetická koncepce kraje i jednotliv˘ch území, které lze z pohledu plo‰né zámûny paliv povaÏovat za nejv˘-
znamnûj‰í dokumenty, by mûly b˘t zpracovávány s pfiihlédnutím k programÛm sniÏování emisí a zlep‰ování kvality
ovzdu‰í. V souvislosti se zmûnami palivové základny (ceny, dostupnost) zejména u vytápûní bytÛ je zapotfiebí zajistit
udrÏení souãasn˘ch plynofikovan˘ch, elektrifikovan˘ch a dal‰ích ekologicky vhodn˘ch zpÛsobÛ vytápûní bytÛ.

Regionálnû v˘znamn˘m problémem mohou b˘t emise PAH ( a BaP) ze spalování dfieva, a to zejména v pfiípadû
v˘znamnûj‰ího podílÛ u mal˘ch zdrojÛ (domácí topeni‰tû). Jak ukazují v˘sledky SLDB za rok 2001, souãasn˘ podíl
spalovaného dfieva na celkovém teple v palivech pro malé zdroje pfiedstavuje 8 %. To je na hodnotû prÛmûru v âR
a situace mÛÏe b˘t je‰tû v˘raznûj‰í, pokud by byly k dispozici odhady o pouÏití dfieva v kombinaci s uhlím. Dostup-
nost dfieva jako paliva (palivového nebo i odpadního) je totiÏ na velké ãásti území kraje velmi dobrá.

Tradiãní hrozbou se stává ve spojitosti s prohlubujícími se rozdíly v ekonomické síle obyvatel také moÏnost spo-
luspalování odpadÛ v domácnostech. Místní i regionální správa by mûla v souvislosti s tím zajistit dostateãnû prÛkaz-
n˘ a efektivní zpÛsob likvidace odpadÛ tak, aby nemohly b˘t zdrojem nelegálních kontaminací pfii spalovacích pro-
cesech.
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Oprava:

V obecnû závazné vyhlá‰ce Královéhradeckého kraje, kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého
územního celku Trutnovsko-náchodsko, publikované pod ãíslem 6 v ãástce 5 roãníku 2004, do‰lo v ãlánku 3 odst. 1
písm. c) v páté odráÏce k chybû. Správné znûní této odráÏky je následující:

– pfieloÏka silnice I/33 a I/37 v prostoru mimoúrovÀového kfiíÏení rychlostní silnice R 11 Jaromûfi-sever (ka-
tastrální území Hofienice, Hefimanice nad Labem, Jaromûfi, âáslavky, Dolany u Jaromûfie, Svini‰Èany, Velk˘
Tfiebe‰ov, ¤íkov, Spyta, âeská Skalice),

Omlouváme se za tuto chybu.

Redakce
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