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1
NA¤ÍZENÍ

Zlínského kraje ã. 1/2005
ze dne 7. 11. 2005,

kter˘m se vydává Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku,
tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku  a Integrovan˘ program 

ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanove-
ním § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
na základû ustanovení § 6 odst. 5, 6 a § 7 odst. 7 zákona
ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch
dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení kraje:

âlánek 1
Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí 

oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku,
tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku 

Tímto nafiízením se vydává Integrovan˘ krajsk˘ pro-
gram sniÏování emisí oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, tû-
kav˘ch organick˘ch látek a amoniaku, kter˘ je uveden
v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení.

âlánek 2
Integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Zlínského kraje

Tímto nafiízením se vydává Integrovan˘ program ke
zlep‰ení kvality ovzdu‰í Zlínského kraje, kter˘ je uveden
v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení.

âlánek 3
Závûreãná ustanovení

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Zlínského kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Zlínského kraje ã. 0886/R22/05 ze dne 7. 11. 2005.

Libor Luká‰ v. r.
hejtman

Vojtûch Jurãík v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2005

Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí oxidu
sifiiãitého, oxidÛ dusíku,

tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku
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1. ÚVOD

1.1 ZpÛsob vypracování programu

Pfiedkládan˘ program je integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, tûkav˘ch
organick˘ch látek a amoniaku (dále jen „Program“). Obsah pfiedkládaného Programu vychází z ustanovení Pfiílohy
ã. 2 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní (dále jen „zákon o ovzdu-
‰í“), která stanovuje obsah Programu. Zpracování respektuje poÏadavky na provázanost s ostatními dokumenty Zlín-
ského kraje.

1.2 Cíle Programu

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 s v˘hledem do roku 2020 zejména v souvislosti s plnûním Národního
programu sniÏování emisí ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ,

∑ udrÏení emisí zneãi‰Èujících látek, u nichÏ nebylo zji‰tûno pfiekraãování doporuãen˘ch emisních stropÛ, na do-
stateãnû nízké úrovni tak, aby bylo minimalizováno riziko pfiekraãování v budoucnosti (ostatní zneãi‰Èující
látky),

∑ omezování emisí látek ohroÏujících klimatick˘ systém Zemû, zejména oxidu uhliãitého a metanu.

1.3 ·ir‰í souvislosti programu

1.3.1 Vztah k Národnímu programu sniÏování emisí

Povinnost pfiipravit národní programy sniÏování emisí vypl˘vá z ustanovení § 6, odstavce 2 aÏ 5 zákona
o ovzdu‰í. Základní obsah národního programu sniÏování emisí vypl˘vá z pfiílohy ã. 2 zákona o ovzdu‰í a je upfies-
nûn nafiízením vlády ã. 351/2002 Sb. v platném znûní, kter˘m se stanoví závazné emisní stropy pro nûkteré látky
zneãi‰Èující ovzdu‰í, zpÛsob pfiípravy a provádûní emisních inventur a emisních projekcí (dále jen „nafiízení o stro-
pech“).

Národní emisní stropy jsou vyhlá‰eny v „nafiízení o stropech“, Pfiíloha ã. 1 (Hodnoty národních emisních stropÛ
v roce 2010): „Emisní stropy jsou pro âeskou republiku stanoveny takto (v kt/rok): SO2 – 265 kt/rok, NOx – 286
kt/rok, VOC – 220kt/rok, NH3 – 80 kt/rok. Hodnoty emisních stropÛ jsou stanoveny podle Goteborského protokolu
o omezení acidifikace, eutrofizace a pfiízemního ozónu k Úmluvû EHK OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiekra-
ãujícím hranice státÛ (CLRTAP), kter˘ âR podepsala 1. 12. 1999. Stanovené hodnoty emisních stropÛ mohou b˘t sní-
Ïeny, prokáÏe-li se potfieba a zároveÀ reálná moÏnost tohoto fie‰ení.“

1.3.2 Vztah k Národnímu programu sniÏování emisí z LCP

Národní program se t˘ká stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (tj. spalovacích zdrojÛ s jme-
novit˘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).

Anal˘za vládního nafiízení k Národnímu programu sniÏování emisí ze zvlá‰tû velk˘ch spalovacích stacionárních
zdrojÛ a jeho aplikace ve Zlínském kraji je popsána v kapitole Opatfiení.

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 vymezená kategorie zdrojÛ regulována dvûma alter-
nativními zpÛsoby:
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∑ plo‰né dosaÏení emisních limitÛ pro tuhé látky, oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku, stanoven˘ch pro nové zdroje nej-
pozdûji k 1. lednu 2008,

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

U stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ v âeské republice bylo pouÏito zafiazení do Národního progra-
mu. Legislativní rámec, kter˘ upravuje chování podnikÛ pfii aplikaci smûrnice 2001/80/ EC je dán Nafiízením vlády
ã. 112/2004 Sb., o Národním programu sniÏování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu sifiiãitého a oxidu dusíku ze
stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní. Z pfiíloh k tomuto nafiízení jsou vyÀata opat-
fiení, která se vztahují ke Zlínskému kraji a která byla vyuÏita pfii v˘poãtu emisí pro hodnocení dosaÏitelnosti kraj-
sk˘ch emisních stropÛ, stropÛ pro emise ze zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zafiízení a také pro v˘poãet emisních bilancí
v územní energetické koncepci Zlínského kraje.

1.3.3 Vztah k územní energetické koncepci Zlínského kraje

Územní energetická koncepce (ÚEK ZK) je jedním z v˘stupÛ Konceptu sniÏování emisí a imisí Zlínského kra-
je (dále jen Koncept) a stanovuje cíle v oblasti zásobování kraje energií. Pfiitom má doporuãit rozvoj takového územ-
ního energetického systému, kter˘ je spolehliv ,̆ efektivní a v podmínkách kraje co nejmen‰í zátûÏí pro Ïivotní pro-
stfiedí. Bûhem zpracování návrhové ãásti ÚEK ZK byly navrhovány takové alternativy v˘voje energetického
hospodáfiství Zlínského kraje, které pfii naplnûní oãekávan˘ch energetick˘ch potfieb budou napomáhat dosaÏení cílÛ
Krajského programu sniÏování emisí. Energetická koncepce je zmapováním souãasného stavu, vytvofiením informaã-
ního systému mj. o zdrojích zneãi‰tûní i návrhem nákladovû efektivních opatfiení v oblasti úspor energie a návrhem
moÏné náhrady klasick˘ch paliv obnoviteln˘mi zdroji a nezbytn˘m podkladem pro tvorbu programÛ v oblasti ochra-
ny ovzdu‰í a ochrany klimatu Zlínského kraje. Potenciál úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ stanovuje re-
dukãní potenciál sníÏení emisí v sektoru v˘roby a spotfieby energie.

1.3.4 Vztah k Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK)

Program rozpracovává cíle stanovené v PRÚOZK, které se t˘kají zlep‰ování Ïivotního prostfiedí, pfiedev‰ím pak kva-
lity ovzdu‰í.

Mezi ‰ir‰í strategické cíle patfií v tomto Programu pfiedev‰ím:
∑ zásadní rozvoj dopravní infrastruktury a zlep‰ení dopravní dostupnosti mikroregionÛ, mûst a obcí, kde je sou-

ãasn˘m stavem ohroÏen sociální a hospodáfisk˘ v˘voj; zaostávání kraje je zfietelné v silniãní i Ïelezniãní dopravû,
∑ dynamické rozvíjení podnikatelské ãinnosti vytváfiením podmínek pro prosperující podniky,
∑ efektivní vyuÏívání pomoci strukturálních fondÛ Evropské unie.

1.3.5 Vztah ke Státnímu programu podpory úspor energie a vyuÏití OZE

Potenciál uplatnûní obnoviteln˘ch zdrojÛ a s tím související redukãní potenciál ve sníÏení produkce zneãi‰Èují-
cích látek vlivem náhrady klasick˘ch paliv obnoviteln˘mi zdroji je pfiedmûtem fie‰ení územní energetické koncepce.
V rámci tohoto fie‰ení budou také vytipována opatfiení vhodná pro podporu ze Státního programu podpory úspor
energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ.

1.3.6 Vztah ke Krajskému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je nadstavbou Krajského programu sniÏování emisí, primárním cí-
lem sniÏování emisí je dosaÏení co nejlep‰í kvality ovzdu‰í. Program zlep‰ování kvality ovzdu‰í se pfiipravuje nejen
pro látky se stanoven˘mi emisními stropy, ale také pro látky, u kter˘ch jsou stanoveny imisní limity a „o‰etfiuje“ tedy
v‰echny prioritní zneãi‰Èující látky, pfiitom se soustfiedí na ty látky (skupiny látek), u nichÏ je v souãasné dobû indiko-
ván imisní problém (pfiekraãovány imisní limity).
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1.3.7 Úmluva CLRTAP a její protokoly

Úmluva o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ (Convention on Long-range Transboun-
dary Air Pollution, CLRTAP) je jedním z pilífiÛ ochrany ovzdu‰í v zemích evropského regionu. Vznikla na základû
sloÏitého politického procesu v prÛbûhu ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let, kdy se environmentální situace v Evropû za-
ãala s pouÏitím moderních monitorovacích prostfiedkÛ sledovat a v˘sledky monitoringu se staly pfiedmûtem politické
argumentace.

Prvním mezinárodním aktem v rámci Úmluvy byl Program spolupráce pfii monitorování a vyhodnocování dál-
kového pfienosu látek zneãi‰Èující ovzdu‰í v Evropû (EMEP ), 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. proto-

kol 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), pfiistoupila k závazkÛm vypl˘vajícím z protokolÛ EMEP, z prvního pro-
tokolu o sífie a z protokolu NOx, pfiistoupila k protokolu k VOC, ratifikovala druh˘ protokol o sífie, podepsala a rati-
fikovala protokoly o tûÏk˘ch kovech a POPs a je signatáfiem zmínûného protokolu o omezování acidifikace, eutrofi-
zace a tvorby pfiízemního ozonu.

1.4 Obecné zásady strategie programu

∑ Pfiipravit Program pro látky (skupiny látek) u nichÏ jsou vyhlá‰eny emisní stropy.

∑ V˘sledky anal˘z struãnû shrnout do SWOT anal˘zy, která bude popisovat slabá místa, silná místa, rizika a po-
zitivní oãekávání (pfiíleÏitosti) z hlediska emisní situace, imisní situace, ekonomick˘ch faktorÛ, administrativ-
ních a institucionálních faktorÛ a politick˘ch a sociálních faktorÛ.

∑ Mezi cíle Programu zahrnout pouze takové, jejichÏ naplnûní mohou orgány kraje v rámci sv˘ch ãásteãn˘ch ãi
pln˘ch kompetencí ovlivnit aplikací vhodn˘ch nástrojÛ nebo realizací vhodn˘ch opatfiení.

∑ Zajistit maximální provázanost s ostatními relevantními programov˘mi dokumenty kraje (ÚEK, územní
plán, regionální strategie).

∑ Pfii formulaci Programu posoudit podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (zvlá‰tû velké, vel-
ké, stfiední, malé, mobilní) na celkov˘ch emisích kraje a stanovit pofiadí priorit (podíl jednotliv˘ch kategorií
zdrojÛ na celkov˘ch emisích se mÛÏe v jednotliv˘ch krajích velmi v˘raznû li‰it).
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2. KVALITA OVZDU·Í ZLÍNSKÉHO KRAJE

2.1 Monitorování kvality ovzdu‰í

Stanice monitorující kvalitu ovzdu‰í na území Zlínského kraje:
∑ 3 stanice ve mûstû Zlín – monitoring mûstského zneãi‰tûní,
∑ 1 stanice ve mûstû Zlín – AIM monitoring mûstského pozadí,
∑ 3 stanice ve mûstû KromûfiíÏ – monitoring mûstského zneãi‰tûní,
∑ 1 stanice ·títná n.Vláfií – volná krajina (600 m n. m.),
∑ 1 stanice Vsetín, hvûzdárna – monitoring mûstského pozadí,
∑ 1 stanice Uherské Hradi‰tû – AIM monitoring mûstského pozadí.

2.2 V˘voj míry zneãi‰tûní ovzdu‰í v pfiedchozích letech

ZatíÏení území oxidem sifiiãit˘m velmi dobfie reprezentují stanice s dlouhodob˘m mûfiením. Na prÛbûhu hladiny
SO2, namûfien˘ch na tûchto stanicích, je patrn˘ v letech osmdesát˘ch nárÛst, kter˘ v roce 1985 kulminoval a od tohoto ro-
ku zaznamenáváme na v‰ech stanicích v˘znamn˘ pokles. Hladina SO2 se v posledních letech sníÏila na úroveÀ 20 mg.m–3

roãního prÛmûru. Ponûkud zaráÏejícím zpÛsobem pÛsobí stejnû vysoké hodnoty namûfiené na kontejneru PláÀava ve
v˘‰ce 600 m nad mofiem.Tato skuteãnost je zpÛsobena tím, Ïe ãidla jsou ve v˘‰ce, kudy probíhá dálkov˘ transport.

V zatíÏení území oxidy dusíku nebyl zaznamenán tak v˘znamn˘ pokles jako u oxidu sifiiãitého. K v˘znamnému
zneãi‰Èování oxidy dusíku dochází na stanici Zlín-Svit a to zvlá‰tû v topném období kde se sãítají vlivy dopravy a lo-
kálních topeni‰È. Roãní limit IHr na stanicích OHS není pfiekraãován, pouze mûstská stanice Zlín-Svit zaznamenává
pfiekraãování imisních limitÛ. Ve volné krajinû se roãní prÛmûr oxidÛ dusíku pohybuje na úrovní 15–20 mg.m–3. Tato
situace ov‰em neplatí v blízkosti liniov˘ch zdrojÛ se zvlá‰tû siln˘m provozem, kde jsou koncentrace N0x nûkolikaná-
sobnû pfiekraãovány.

Polétav˘ prach je ukazatelem zneãi‰tûní pevn˘mi ãásticemi tj. prachem, popílkem a pevn˘mi aerosoly. Ze zdra-
votního aspektu se jedná o nedocenûnou ‰kodlivinu, protoÏe pÛsobí  toxicky jako aktivní nosiã pro rÛzné viry, pyly ãi
xenobiotika, jednak mechanicky se jeho frakce nepfiesahující 10 mm dostává pfiímo do plicních alveol. JestliÏe jsme
u oxidu sifiiãitého konstatovali, Ïe situace je zvládnuta, u polétavého prachu se hladina koncentrací pohybuje na úrov-
ni platn˘ch imisních limitÛ a velice ãasto je pfiekraãuje. V˘znamné zatíÏení zaznamenávala stanice Otrokovice, kde
je‰tû v roce 1991 se roãní prÛmûr pohyboval na úrovni 95 mg.m–3. Sestupn˘ trend zaznamenávají mûstské stanice
OHS, zvlá‰tû od roku 1982, kdy z hladiny 90 mg.m–3 roãního prÛmûru do‰lo ke sníÏení na 36–48 mg.m–3.

3. INVENTURA EMISÍ ZNEâI·ËUJÍCÍCH LÁTEK DO OVZDU·Í

3.1 Sledované ‰kodliviny

V rámci fie‰ení Programu jsou sledovány 4 ‰kodliviny, které mají stanoveny národní emisní stropy a doporuãené kraj-
ské stropy. Jedná se o zneãi‰Èující látky:

1) oxid sifiiãit ,̆
2) oxidy dusíku,
3) amoniak,
4) VOC (dfiíve vyjadfiováné jako CxHy).

3.2 Bilance emisí SO2, NOx, VOC

Registr emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování emisí (REZZO) je centrálním registrem, v nûmÏ jsou evidovány údaje
o emisích a dal‰í technické údaje o provozu zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Registr zaji‰Èuje ministerstvo a jeho vedením
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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 rozdûle-
ny v REZZO do jednotliv˘ch kategorií 1–4.

Zdrojová data pro v˘poãet bilance:

REZZO 1 – údaje o emisích ze zdrojÛ byly získány z databáze REZZO 1 za rok 2001, vedené âHMÚ.

REZZO 2 – Údaje o emisích byly získány z databáze REZZO 2 âHMÚ za rok 2001, a dopoãtem ze spotfieby
plynn˘ch paliv za rok 2002 (spotfieba získána od dodavatelÛ zemního plynu do území Zlínského kraje – JMP, a. s.
a SMP, a. s.

REZZO 3 – Údaje nejsou centrálnû sledovány. První ãást podkladÛ pro celkovou bilanci mal˘ch zdrojÛ REZZO 3
tvofiily údaje z „Oznámení pro stanovení poplatkÛ za zneãi‰Èování ovzdu‰í“ od odborÛ Ïivotního prostfiedí mûstsk˘ch
úfiadÛ za rok 2002. Druhou ãást podkladÛ podnikatelsk˘ch REZZO 3 tvofií fakturované dodávky zemního plynu
v jednotliv˘ch obcích kraje (304 ZSJ) od JMP, a.s. a SMP, a.s. za rok 2002/3 v ãlenûní na kategorii odbûratele (malo-
odbûr, stfiední odbûr a velkoodbûr). Lokální topeni‰tû – domácnosti – Bilance emisí mal˘ch zdrojÛ je provádûna z po-
drobn˘ch údajÛ o zpÛsobu vytápûní domácností, evidovan˘ch v rámci Sãítání lidu, domÛ a bytÛ (SLDB) provedené-
ho v roce 2001. Ze zji‰tûné skladby topeni‰È jsou vypoãteny spotfieby základních druhÛ fosilních paliv spalovan˘ch
v domácnostech. Z údajÛ za rok 2002 získan˘ch ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií (plynárenské,
energetické a teplárenské podniky) byly stanoveny spotfieby jednotliv˘ch druhÛ paliv a emise zneãi‰Èujících látek
z domácích topeni‰È a to po jednotliv˘ch obcích.

REZZO 4 – Pro v˘poãet byla pouÏita metodika, která vypl˘vá z v˘stupÛ projektu VaV „Stabilizace a postupné
sniÏování zátûÏe Ïivotního prostfiedí z dopravy v âeské republice“, které Centrum dopravního v˘zkumu fie‰ilo v le-
tech 1996 – 2001. Metodika zahrnuje pouze emise vzniklé pfiímo pfii provozu dopravních prostfiedkÛ a zatím nezahr-
nuje emise z v˘roby elektrické energie spotfiebované elektrick˘mi vozidly ani emise z motorÛ ne-dopravních strojÛ
a prostfiedkÛ, pouÏívan˘ch napfi. v zemûdûlství, stavebnictví, armádû nebo domácnostech.

3.2.1 Souhrnné emise vyjmenovan˘ch látek a jejich v˘voj

V následujícím textu jsou uvedeny tabulkovou formou zpracované v˘stupy hodnocení v˘voje emisí hlavních
zneãi‰Èujících látek a dal‰ích polutantÛ na území Zlínského kraje. Pokud to vyÏaduje daná tabulka nebo graf, jsou ko-
mentáfie k nim umístûny v textu.

V˘voj emisí zneãi‰Èujících látek ve Zlínském kraji, v letech 1994–2001 (t/rok)
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Bilance zneãi‰Èujících látek podle kategorie zdroje, rok 2001

Z tabulky je patrn˘ v˘znamn˘ pokles emisí SO2 v celém období a emisí CxHy zejména mezi lety 1994–1995. Po-
zitivní v˘voj v emisích zneãi‰Èujících látek je dÛsledkem poklesu prÛmyslov˘ch aktivit a zru‰ením nûkter˘ch nároã-
n˘ch v˘rob (Zbrojovka Vsetín), vlivem zpfiísnûní emisních limitÛ k roku 1998 a pfiechodem mnoha energetick˘ch
zdrojÛ na zemní plyn, vlivem postupující plynofikace obcí a kotelen zdrojÛ (zejména stfiedních a mal˘ch podnikatel-
sk˘ch). (Prostfiedky na plynofikaci obcí byly v ãerpány také z programu POOâR – Programu ozdravûní ovzdu‰í âR,
SFÎP âR). U zdrojÛ kategorie REZZO 3 je pokles tûchto emisí dán také pouÏitou metodikou bilancí emisí zdrojÛ
REZZO 3. Pro rok 2001 nebyl pouÏit propoãet âHMÚ, ale v˘poãet spotfieby v REZZO 3 z územní energetické kon-
cepce, která byla souãástí fie‰ení Konceptu sniÏování emisí a imisí Zlínského kraje.

Mûrné emise základních ‰kodlivin podle správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností – stav roku 2001

3.3 Emise amoniaku (NH3)

Inventura emisí amoniaku (NH3) z chovÛ hospodáfisk˘ch zvífiat pro kraj vychází z dostupn˘ch informací âSÚ,
vlastní databáze, údajÛ MZe âR, údajÛ VÚZE, chovatelsk˘ch svazÛ, informací získan˘ch dotazem pfiímo u zdrojÛ
zneãi‰Èování. Chyba by v koneãném vyãíslení nemûla pfiekroãit 5 %, coÏ je pro stále se mûnící poãetní stav chovan˘ch
zvífiat vzhledem k jeho turnusovitosti zanedbatelná hodnota.
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Celkové mnoÏství amoniaku k 1. 3. 2002 ve Zlínském kraji (emise za rok 2001)

Zji‰tûná hodnota 2,668 kt amoniaku je porovnána s poslední emisní inventurou provedenou v roce 1999. Je zfiej-
mé, Ïe do‰lo k poklesu emisí amoniaku o 0,133 kt. Tento pokles v‰ak není dosaÏen vyuÏitím lep‰ích chovatelsk˘ch
technologií, ale sníÏením poãtu chovan˘ch zvífiat.

3.4 Stávající emise v porovnání s hodnotami emisních stropÛ

Porovnání stávajících emisí produkovan˘ch na území Zlínského kraje s doporuãen˘mi emisními stropy pro tyto
látky pro rok 2010 je v˘znamn˘m kritériem pro stanovení cílÛ ve sníÏení emisí vybran˘ch ‰kodlivin. Z hodnocení v˘-
voje a ze souãasné produkce emisí vypl˘vá, Ïe pro naplnûní emisního stropu kraj musí vûnovat pozornost sniÏování
emisí oxidÛ dusíku a oxidu sifiiãitého, kter˘ sice emisní strop nepfiekraãuje, ale v souãasné dobû je pouze tûsnû pod ním.

Porovnání emisí ‰kodlivin r. 2001 s doporuãen˘mi hodnotami emisních stropÛ v r. 2010
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Porovnání emisí zneãi‰Èujících látek s doporuãen˘m stropem dle NV 351/2002 Sb.

Z uvedeného porovnání je zfiejmé, Ïe hodnoty emisního stropu jsou ve Zlínském kraji pfiekraãovány u NOx a jen
tûsnû dosahovány v emisích SO2, a je tfieba se zab˘vat i ostatními emisemi – NH3 a VOC ve v˘hledu.
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4. EMISNÍ ANAL̄ ZA

4.1 Anal˘za stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní

4.1.1 Zdroje kategorie REZZO 1

V fie‰eném území bylo v roce 2001 lokalizováno 104 velk˘ch zdrojÛ REZZO 1 – z toho 19 zdrojÛ centrálního zá-
sobování teplem (CZT), z nichÏ bylo distribuováno teplo prostfiednictvím autorizovan˘ch distributorÛ. Devût zdrojÛ
spadá do kategorie stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ (z toho Teplárna Otrokovice a. s. je tvofiena podle
definice EU dvûma zdroji, teplárnou a v˘topnou).

Umístûní a pfiíkon zdrojÛ REZZO 1, Zlínsk˘ kraj, rok 2001

Celkov˘ instalovan˘ tepeln˘ v˘kon v‰ech velk˘ch zdrojÛ byl 2 326,886 MW, celková spotfieba tepla v palivu pro
spalovací úãely ãiní 18 340 585,471 GJ. PfievaÏujícím palivem pro spalovací úãely jsou tuhá paliva (cca 55 %), násle-
dují kapalná paliva (36 %) a plynná paliva (9 %).

4.1.2 Zdroje kategorie REZZO 2

V fie‰eném území bylo v roce 2001 lokalizováno 1 582 stfiedních zdrojÛ REZZO 2 – z toho 32 zdrojÛ CZT,
z nichÏ bylo distribuováno teplo prostfiednictvím autorizovan˘ch distributorÛ. Celkov˘ instalovan˘ tepeln˘ v˘kon
v‰ech velk˘ch zdrojÛ byl 854,291 MW.1)

1) Údaj z REZZO 2
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Umístûní zdrojÛ REZZO 2 v ãlenûní dle druhu paliva, Zlínsk˘ kraj, 2001

Celková spotfieba tepla v palivu ãiní 3 525 428,4 GJ. PfievaÏujícím palivem ve stfiedních zdrojích REZZO 2 v fie‰e-
né oblasti jsou plynná paliva (cca 73 %), následují tuhá paliva (25 %) a kapalná paliva (2 %). Z celkové spotfieby pa-
liv pro spalovací úãely ãinila spotfieba ve zdrojích vyrábûjících teplo pro CZT cca 10,5 %.

4.1.3 Seznam zafiízení podléhajících integrovanému povolování dle zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC)

V této kapitole je uveden úpln˘ seznam zafiízení.V˘raznû jsou v kategoriích oznaãena zafiízení, která se spolu se
zafiízeními kategorie 1.1 podílí v˘razn˘m zpÛsobem na tvorbû emisí ‰kodlivin.

Seznam zafiízení v ãlenûní dle kategorií IPPC
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4.1.4 Hlavní emitenti podle zneãi‰Èující látky

Následující tabulky uvádûjí nejvût‰í emitenty zneãi‰Èujících látek a dávají pfiehled o jednotliv˘ch zdrojích a po-
dílech na emisích kraje.

Oxid sifiiãit˘

Nejvût‰í emitenti SO2, Zlínsk˘ kraj, 2001

U emisí oxidu sifiiãitého jsou hlavními skupinami zneãi‰ÈovatelÛ skupina zdrojÛ REZZO 1 (73,94 %) a REZZO 3,
zejména lokální topeni‰tû (19,94 %). Také na tuto kategorii zdrojÛ byla navrÏena vhodná opatfiení, z dÛvodÛ posíle-
ní snahy o dal‰í sníÏení emisí ve v˘hledu a zejména odstranûní rizika jejich nárÛstu z vyjmenovan˘ch zdrojÛ.

Oxidy dusíku

Nejvût‰í emitenti NOx, Zlínsk˘ kraj, 2001



âástka 3/2005 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 290

4.1.5 Emisní vydatnost komunikací Zlínského kraje

Emisní vydatnost v dopravû byla fie‰ena na základû sãítání automobilové dopravy zpracovaného ¤SD v roce 2001,
kter˘ ale reflektuje stav k roku 2000.

Emisní vydatnost komunikací Zlínského kraje byla propoãtena v Generelu dopravy, dále vlastními v˘poãty
(CDV Brno) v rozptylové studii Zlínského kraje. Následující obrázek znázorÀuje nejv˘znamnûj‰í liniové zdroje zne-
ãi‰Èování:

Emise NOx na jednotliv˘ch komunikacích Zlínského kraje, 2001

Emise jednotliv˘ch druhÛ dopravy a jejich v˘voj ukazují následující tabulky. Tyto údaje byly pouÏity v souhrn-
n˘ch emisních bilancích Zlínského kraje.

Emise pro ‰kodlivinu NOx na jednotliv˘ch komunikacích [g/m]
NOx
0,000000 – 0,000042
0,000043 – 0,000083
0,000084 – 0,000155
0,000156 – 0,000268
0,000269 – 0,000446
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4.1.6 Hodnocení emisí v dopravû

Zlínsk˘ kraj se fiadí ke krajÛm s niÏ‰í intenzitou dopravy. Tato skuteãnost úzce souvisí i s produkcí emisí. Zají-
mav˘m prvkem je na rozdíl od jin˘ch krajÛ rÛst autobusové dopravy, pravdûpodobnû zpÛsoben˘ nedostateãn˘m za-
ji‰tûním obsluÏnosti Ïelezniãní dopravou, která nepokr˘vá ve sledovaném regionu hlavní komunikaãní smûry.

Dopravní v˘kony vychází z celostátních dopravních sãítání, které provádí ¤editelství silnic a dálnic 1-krát za 5 let.
Zpracovatel mûl k dispozici v˘sledky sãítání v letech 1995 a 2000 a pfiíslu‰né pfiepoãtové koeficienty pro jednotlivé roky.

5. PROJEKCE EMISÍ A DOSAÎITELNOST EMISNÍCH STROPÒ

5.1 SWOT anal˘za souãasného stavu

V˘chodiskem pro moÏnost predikce budoucího v˘voje produkce emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í a pro
hodnocení dosaÏitelnosti emisních stropÛ a imisních limitÛ a pro návrh scénáfie vhodn˘ch opatfiení je SWOT anal˘za.

SWOT anal˘za podmínek pro návrh a realizaci v˘hledov˘ch variant v rozvoji ZK

Vnûj‰í vztahy, ekonomická situace kraje, demografick˘ v˘voj

Silné stránky PfiíleÏitosti

– Rozvinutá infrastruktura – Postupující pfiíprava prÛmyslov˘ch zón
– Tradice ve v˘robû a zavedené obchodní znaãky – Pfiilákání zahraniãního kapitálu vytvofiením pfiíznivého
– Zruãná a adaptabilní pracovní síla – prostfiedí
– Tvorba vy‰‰í pfiidané hodnoty v prÛmyslu neÏ – Vstup do EU a zlep‰ení pfieshraniãní spolupráce
– v jin˘ch krajích – se Slovenskem
– Vysok˘ poãet studujících – Zvy‰ování míry inovace, v˘voje a modernizace
– Potenciál pro zv˘‰ení vybran˘ch oborÛ – v prÛmyslov˘ch podnicích
– Pfiíprava subjektÛ kraje na ãerpání zdrojÛ EU – Rozvoj sektoru sluÏeb
– Pfiíhraniãní region – Rozvoj turistiky

– Maximální vyuÏití fondÛ EU
– Zkvalitnûní dopravní infrastruktury
– Rozvoj vûdecko-v˘zkumné základny a vysokého ‰kolství
– Pfiíznivé pfiírodní podmínky pro rozvoj turistiky
– a lázeÀství

Slabé stránky Hrozby

– NiÏ‰í prÛmûrná mzda neÏ celostátní prÛmûr – Nedostateãn˘ zájem zahraniãního kapitálu
– NiÏ‰í zastoupení vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch – Vysoká konkurence z jin˘ch regionÛ
– pracovníkÛ neÏ je prÛmûr âR – Pomal˘ rozvoj dopravní infrastruktury
– Centralizace v˘roby do velk˘ch podnikÛ – Zhor‰ování kvalifikaãní struktury pracovní síly
– Vysoká míra nezamûstnanosti s koncentrací – v dÛsledku migrace
– do problémov˘ch regionÛ – Dal‰í rÛst nezamûstnanosti ve vybran˘ch regionech
– Zastarávání inovací do infrastruktury – po omezení nebo uzavfiení prÛmyslov˘ch aktivit
– (doprava, energetika) – (chemick ,̆ strojírensk˘ prÛmysl)

– Nedostatek finanãních zdrojÛ pro financování
– rozvojov˘ch projektÛ v oblasti zvy‰ování
– energetické úãinnosti a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ
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Emistní situace a kvalita ovzdu‰í ve Zlínském kraji

Silné stránky PfiíleÏitosti

– Nízká zátûÏ ovzdu‰í imisemi zneãi‰Èujících látek – Nezbytnost dosaÏení souladu s legislativou ve v˘hledu
– na vût‰inû území Zlínského kraje – je oporou pfii ãerpání zdrojÛ podpory v Rámci 
– Plnûní emisních limitÛ u zdrojÛ – podpory Spoleãenství
– Vybavenost krajského úfiadu informacemi – Zlep‰ení koupûschopnosti a ekonomické síly 
– a systémem pro zpracování dat – obyvatelstva a tím vy‰‰í vyuÏívání zemního plynu
– Koncentrace problémÛ do nûkolika vybran˘ch – VyuÏívání zdrojÛ podpory pro posílení hospodárnosti
– oblastí a na vybrané pÛvodce – uÏití paliv ve spotfiebû a ve vyuÏívání obnoviteln˘ch

– a druhotn˘ch zdrojÛ prostfiednictvím technologick˘ch
– inovací a zmûn

Slabé stránky Hrozby

– Emise NOx v kraji pfiesahují hodnotu emisního stropu – Nedostatek finanãních prostfiedkÛ pro nezbytné
– Zvlá‰tû velké spalovací zdroje spolu s mal˘mi – technologie inovace subjektÛ v prÛmyslu
– zdroji zneãi‰tûní (lokálními topeni‰ti) zpÛsobují – Pokraãující spoluspalování odpadÛ v lokálních
– problémy v kvalitû ovzdu‰í – topeni‰tích
– ·patné provûtrávání údolních kotlin v hornat˘ch – Neplnûní imisních limitÛ v oblastech se zhor‰enou
– ãástech kraje – kvalitou ovzdu‰í
– Zhor‰ená kvalita ovzdu‰í ve vybran˘ch oblastech
– a nutnost naplnûní legislativy do roku 2010
– Spalování tuh˘ch paliv a dfieva v lokálních
– topeni‰tích s následn˘mi spady pra‰n˘ch emisí
– a zneãi‰tûní emisemi v inversních situacích
– Nezbytnost plnûní emisního stropu 
– u vybran˘ch ‰kodlivin

5.2 Opatfiení a nástroje pro naplnûní cílÛ Programu

V následujícím pfiehledu jsou uvedeny nástroje a opatfiení, kter˘mi krajsk˘ úfiad disponuje pfii v˘konu vefiejné
správy.

5.2.1 Seznam vhodn˘ch opatfiení a nástrojÛ

V rámci implementace programu sniÏování emisí budou vyuÏívány následující normativní nástroje/opatfiení,
které jsou v úplné ãi ãásteãné kompetenci orgánÛ kraje:
∑ Územní plánování a územní rozhodování (zdroje REZZO 1, koridory vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, vymezení

ploch pro v˘robu nadmístního v˘znamu, apod. – vliv na infrastrukturu dopravní i energetickou).
∑ Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1 a 2).
∑ Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1 a 2).
∑ Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Povolení k uvedení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í do zku‰ebního i trvalého

provozu.
∑ 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.
∑ Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfied-

ních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Integrované povolení ke stávajícímu zvlá‰tû velkému zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologick˘ch

zafiízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
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∑ Povinnost volit pfii v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nej-
lep‰í dostupné techniky.

∑ Podmínûná (technická moÏnost a ekonomická pfiijatelnost) povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pfii zmû-
nách stávajících staveb centrální zdroje tepla, pfiípadnû alternativní zdroje a ovûfiit moÏnost kombinované v˘ro-
by tepla a energie.

∑ 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.

∑ MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních limi-
tÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

∑ Stanovení látek, pro které jsou u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ uplatnûny obecné emisní limity.
∑ Povolení k vydání a zmûnám provozního fiádu zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ.
∑ Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadÛ.
∑ Zákaz spalovaní urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ.
∑ âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst ãi obcí.
∑ Zavedení zón sníÏené rychlosti v mûstech a obcích.
∑ Zavedení environmentálních zón v mûstech a obcích.
∑ Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel.
∑ Územní energetická koncepce.
∑ Energetick˘ audit.

Pro naplÀování opatfiení mÛÏe v rámci samostatné pÛsobnosti Zlínsk˘ kraj vyuÏívat následující druhy nástrojÛ
a opatfiení, které jsou v úplné ãi ãásteãné kompetenci orgánÛ kraje (pfiípadnû obcí):

Ekonomické:
∑ Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Investice do energetické infrastruktury.
∑ Investice do úspor energie.
∑ Finanãní podpory provozovatelÛm zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ MoÏnost placeného vjezdu do urãit˘ch ãástí mûst.
∑ Finanãní podporu systémÛ hromadné dopravy vãetnû obmûny vozového parku.
∑ Podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí.
∑ Podpora zavádûní vozidel s alternativním pohonem (zemní plyn, bionafta, elektfiina).
∑ Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatfiení u vozidel.

Organizaãní:
∑ Technicko-organizaãní opatfiení u plo‰n˘ch (nebodov˘ch) zdrojÛ s cílem omezit sekundární pra‰nost (vãetnû za-

lesÀování a zatravÀování).
∑ Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ, které nejsou pfiedmûtem regulace prostfiednictvím právních

pfiedpisÛ (zejména zdroje emitující tuhé látky a tûkavé organické látky).
1.1. Parkovací politika (regulace parkování, podpora systémÛ záchytn˘ch parkovi‰È).
1.2. Infrastrukturní opatfiení (obchvaty, okruhy, kolejová infrastruktura).
1.3. Optimalizace fiízení dopravy.
1.4. Zv˘‰ení kvality hromadné osobní dopravy.
1.5. Rozvoj integrované dopravy.
1.6. SniÏování pfiepravní nároãnosti území.
1.7. Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, pû‰í zóny, zklidnûné ulice.
1.8. Podpora práce doma (teleworking).
1.9. Podpora v‰ech forem elektronické komunikace.
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Institucionální:
∑ Optimalizace a koordinace v˘konu vefiejné správy (koordinace rozhodování podle rÛzn˘ch zákonÛ – zejména

zákona o ochranû ovzdu‰í, stavebního zákona, zákona o IPPC).
∑ Zaji‰tûní odpovídající odborné podpory v˘konu vefiejné správy.
∑ Vedení evidence zdrojÛ v programu OVZDU·Í, spolupráce se správcem databáze – âHMÚ.
∑ Roãní inventarizace emisí, verifikace údajÛ.

Informaãní:
∑ Proces posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA).
∑ Zaji‰tûní úpln˘ch a spolehliv˘ch informací pro rozhodování pfiíslu‰n˘ch orgánÛ.
∑ Informování vefiejnosti, v˘chova a osvûta.
∑ „Informaãní tlak“ na provozovatele zdrojÛ s cílem posilovat vzorce chování pfiíznivé z hlediska ochrany ovzdu‰í.

Spolupráce:
∑ Zajistit porady v rámci metodické pomoci.
∑ Neustále informovat orgány obcí o zmûnû legislativy na úseku ochrany ovzdu‰í.
∑ Prohlubovat spolupráci s orgány hygienické správy, âIÎP, stavebními úfiady.

Ostatní:
∑ Dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi.
∑ Podpora uÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ (které mohou mít vliv na emise).
∑ Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit.
∑ Demonstraãní projekty.

6. NÁVRH SCÉNÁ¤E OPAT¤ENÍ

6.1 PodpÛrné aktivity pro omezování emisí na území kraje

Nejv˘znamnûj‰ími podpÛrn˘mi aktivitami pro omezování emisí na území Zlínského kraje bude realizace pro-
gramÛ a koncepcí, které jsou zamûfieny na fie‰ení jin˘ch problémÛ, ale k fie‰ení problémÛ pfiímo ãi nepfiímo pfiispûjí.
Jedná se zejména o

∑ Územní energetická koncepce Zlínského kraje
∑ Dopravní koncepce Zlínského kraje
∑ Plán odpadového hospodáfiství Zlínského kraje
∑ Státní program podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ
∑ Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje

K omezení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í Zlínského kraje pfiispûje také realizace následujících koncepã-
ních dokumentÛ, pfiijat˘ch na národní úrovni:

∑ Státní politika Ïivotního prostfiedí (ochrana ovzdu‰í je jednou z hlavních priorit)
∑ Státní energetická koncepce (spoleãn˘ cíl úspor energií)
∑ Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejich obnoviteln˘ch zdrojÛ (spoleãn˘ cíl

úspor energií)
∑ Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu (spoleãn˘ cíl omezování „skleníkov˘ch plynÛ“)
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6.2 SniÏování emisí ‰kodlivin ze zvlá‰tû velk˘ch spalovacích stacion. zdrojÛ

Skupina opatfiení smûfiuje zejména k omezení emisí látek, u kter˘ch jsou zvlá‰tû velké spalovací zdroje v˘-
znamn˘m nebo pfievaÏujícím emitentem emisí ‰kodlivin do ovzdu‰í. To zejména platí pro emise oxidu sifiiãitého.

DosaÏitelnost závazného emisního stropu pro SO2

Pfiíloha ã. 5 k Nafiízení vlády ã. 112/2004 Sb. uvádí emisní stropy pro zvlá‰tû velké spalovacích zafiízení v ãlenûní
dle krajÛ.

Emisní strop pro skupinu zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ, t/rok

Pfiíspûvky skupin zdrojÛ ke zneãi‰tûní emisemi SO2, Zlínsk˘ kraj

V roce 2002 dosáhly emise SO2 ze zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ 3 828,82 t,v˘poãtov˘ strop je ve v˘‰i 4 376 t/rok
a limitní strop pro v‰echny zvlá‰tû velké spalovací zdroje byl stanoven na 4 615 t/rok. Zlínsk˘ kraj v‰ak i s emisí SO2

ve v˘‰i 3 828,82 t plní jen tûsnû doporuãen˘ emisní strop pro SO2 ve Zlínském kraji.

6.2.1 Plány sníÏení emisí u zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ

Pfiesto, Ïe souãasné emise zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ jsou pod emisním stropem, vybrané zdroje vypra-
covávají plán sníÏení emisí u zdroje, protoÏe se v roce 2001, dle zji‰tûní rozptylové studie Zlínského kraje, podílely ja-
ko pÛvodci na pfiekraãování imisních limitÛ na území kraje a to u ‰kodliviny SO2 (DEZA, a. s., Moravské Teplárny a. s.,
Teplárna Otrokovice, a. s.), benzo(a)pyrenu (DEZA, a. s.).
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6.2.2 Návrh opatfiení u jednotliv˘ch zvlá‰tû velk˘ch spalovacích stacionárních zdrojÛ

DEZA, a. s. Vala‰ské Mezifiíãí

DEZA a. s. Vala‰ské Mezifiíãí je nejvût‰ím prÛmyslov˘m zdrojem v kraji. Z v˘voje emisí od roku 1990 jsou zfiej-
mé efektivní zásahy technick˘ch opatfiení proveden˘ch na zdroji. Emise SO2 a NOx jsou zhruba poloviãní neÏ spoãí-
tané stropy. Dal‰í prostor pro technická opatfiení vedoucí ke sníÏení emisí je nepatrn ,̆ spí‰e je úãelné se zamûfiit na
optimalizaci energetického hospodáfiství a moÏné úspory ve v˘robû tepla, i tak pfiípadné dal‰í sníÏení emisí lze oãe-
kávat maximálnû ve v˘‰i jednotek tun.

Vedení podniku má k dispozici energetick˘ audit a anal˘zu kotelního hospodáfiství. V souvislosti s vydáním in-
tegrovaného povolení byly v DEZA, a. s. dva staré parní kotle zlikvidovány a nahrazeny jedním nov˘m moderním
kotlem s energetickou úãinností pfies 90 %. V prÛbûhu projednávání integrovaného povolení byly vyuÏity pfiísnûj‰í
emisí limity na oxid sifiiãit˘ (obecnû závazn˘ emisní limit). V rámci údrÏby tepeln˘ch sítí budou nûkteré úseky mo-
dernizovány (nové tepelné izolace i ãásti potrubí pfii jeho pfieloÏkách a úpravách). Ve v˘hledu budou realizována
opatfiení, doporuãená energetick˘m auditem a dosaÏeno tak úspory energie v rozsahu cca 4–7 %. DEZA, a. s. po-
skytla podklady s v˘hledovou bilancí emisí základních ‰kodlivin (za podnik jako celek). Z nich jsou vybrány cílové
hodnoty k roku 2010:

Oãekávan˘ v˘voj emisí ze zdrojÛ podniku DEZA, a. s., t/rok:

ENERGOAQUA, a. s., RoÏnov pod Radho‰tûm

Energoaqua a.s. je v˘topnou vybavenou plynov˘mi kotly a kotly pro kombinované spalování plynu a oleje. Ur-
ãité sníÏení emisí SO2 lze oãekávat od 1. 1. 2008 díky sníÏení obsahu síry v dodávan˘ch olejích (viz vyhlá‰ka MÎP
ã. 357/2002 Sb.), ãi pfiípadnou zámûnou oleje za zemní plyn.Tyto úvahy musí provést provozovatel s ohledem na cenu
dodávaného tepla a cenu nového nízkosirného oleje oproti cenû zemního plynu. Nicménû jiÏ dnes nedosahuje emise
oxidÛ síry ani 40 % v˘poãtového emisního stropu. Do roku 2010 budou postupnû rekonstruovány staré tepelné na-
pájeãe a navazující sekundární tepelné sítû. To mÛÏe pfiinést úspory ve v˘robû tepla a dal‰í sníÏení emisí.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, a. s. Vsetín

Hlavní zdroj tepla – Teplárna Jiráskova má dva horkovodní plynové kotle (35 a 58 MW), první z roku 1974, dru-
h˘ z roku 1992 a dvû kogeneraãní jednotky Wærtsilæ pro kombinovanou v˘robu elektfiiny a tepla po 4,7 MW
a 4,7 MW z let 1998 a 1999. V parní síti jsou rovnûÏ dva zdroje, Uhelná kotelna Jasenice se dvûma kotly na hnûdé
uhlí (11,2 a 5,6 MW, oba kotle z roku 1985) a plynová kotelna MZT se dvûma kotly (17,5 MW z roku 1989 a 5,6 MW
z roku 2000). Plynová kotelna je pouÏívána jako záloÏní zdroj. Do roku 2010 se oãekávají investice do tepeln˘ch sítí
– v˘hledovû jsou plánovány investice v rozsahu cca 49 mil. Kã do rekonstrukce tepeln˘ch sítí Rekonstrukce tepeln˘ch
sítí a odprá‰ení kotelny obj. 35 Jasenice (r. 2006). Pfiínosem investic je úspora v teple v rozsahu cca a 8 700 GJ a ome-
zení emisí prachov˘ch ãástic. Na samotném zvlá‰tû velkém spalovacím zdroji se v˘znamná úspora emisí neoãekává.



Strana 299 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 3/2005

Moravské Teplárny, a. s. Zlín

Zdroj je vybaven ãtyfimi granulaãními kotly a dvûma olejov˘mi kotly. Základem teplárny jsou dva moderní tep-
lárenské bloky s parními kotly s fluidní spalovací technologií tuhého paliva a odbûrov˘mi teplárensk˘mi turbinami.
Spaluje se pfieváÏnû hnûdé severoãeské uhlí a ãásteãnû i ãerné ostravské uhlí a rovnûÏ skládkov˘ plyn z mûstské
skládky TKO. První blok s odbûrovou protitlakou turbinou 25 MW byl uveden do provozu v roce 1996 a druh˘ blok
s odbûrovou kondenzaãní turbinou 30 MW byl uveden do provozu v roce 2001. Vedle teplárensk˘ch blokÛ má tep-
lárna je‰tû v˘topenskou ãást na zemní plyn (2 parní kotle 1,3 MPa po 55 MW a 2 balené parní kotle 1,3 MPa po 16,5 MW).
ZáloÏní zdroj je horkovodní na mazut (jeden kotel 58 MW).Velká prÛmyslová teplárna „Moravské teplárny a. s.“ po
modernizaci má energetickou úãinnost 67 %. Tepelné ztráty v sítích parních i horkovodních dohromady dosahují cca
10 %, energetická úãinnost rozvodu tepla cca 90 % (ztráty v horkovodní síti jen do 5 %, energetická úãinnost horko-
vodního rozvodu tepla pfies 95 %). Do roku 2010 se oãekává modernizace primárních tepeln˘ch sítí z teplárny k od-
bûratelÛm. Bude investováno cca 50 mil. Kã. Dal‰í investice bude vkládat spoleãnost Teplo Zlín do sekundárních sítí.

Teplárna Otrokovice, a. s.

Teplárna otrokovice se skládá ze dvou samostatn˘ch celkÛ – v˘topna a teplárna. V˘topna teplárny Otrokovice
je vybavena dvûma granulaãními kotly; v roce 2001 ani v roce 2002 nebyla v provozu. Z dosavadních informací
provozovatele vypl˘vá, Ïe se z dal‰ím provozem nepoãítá, vzhledem k rekonstrukci sítû zásobovaní teplem z par-
ní na horkovodní. Do bilance emisí jsou zafiazeny kotle 3,4 a 5 o v˘konu 3x88 MW. Teplárensk˘ zdroj je vybaven
tfiemi granulaãními kotly s odsífiením polosuchou metodou. Teplárna spaluje severoãeské hnûdé uhlí, je vybavena
odsifiovacím zafiízením, které je v provozu od roku 1998. Emise oxidÛ síry pfiekraãuje individuální v˘poãtov˘ strop
o cca 500 tun. Provozovatel zkoumá moÏnosti zv˘‰ení úãinnosti odsífiení. Z hlediska dodrÏení krajského emisní-
ho stropu pfiedstavují emise síry z tohoto zdroje rizika v pfiípadû nav˘‰ení v˘roby tepla. V souvislosti s integrova-
n˘m povolením provozu je provozovatel povinen zváÏit moÏnost zavedení BAT a jeho ekonomické dopady na ce-
nu tepla.

6.2.3 Povinnost pouÏít pfii v˘stavbû ãi rekonstrukci spalovacích zafiízení technologie BAT

Povinnost vypl˘vá ze zákona o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní ã. 76/2002 Sb., která se vztahuje na
velká spalovací zafiízení (zafiízení s instalovan˘m pfiíkonem nad 50 MWt), tedy na vybraná zafiízení zvlá‰tû velk˘ch
spalovacích stacionárních zdrojÛ.

Nejlep‰í dostupné techniky jsou v EU postupnû vyhla‰ovány formou referenãních manuálÛ a nikoliv formou
závazn˘ch právních pfiedpisÛ. Poskytují  regulátorovi informaci o tom, co jiÏ je moÏné a co dosud není dosaÏitelné za
schÛdn˘ch ekonomick˘ch a technologick˘ch podmínek tak, aby jimi stanovené poÏadavky nebyly buì pfiíli‰ nebo na-
opak málo pfiísné. Podnik musí umût nicménû vhodnû argumentovat a je na nûm, aby prokazoval dosaÏení moÏného
tak, jak zní interpretace BAT – best available (z technického i ekonomického hlediska) technique – technika, tj. také
zpÛsob, jak˘m je zafiízení uvádûno do provozu, provozováno a odstavováno a to v daném místû, v podmínkách pro-
vozovatele.

Primární opatfiení ke sniÏování emisí oxidu sifiiãitého

VyuÏití nízkosirného paliva – Pfiechod na nízkosirné palivo je opatfiením, které mÛÏe znaãnû omezit emise SO2.
V pfiípadech, kde je k dispozici moÏnost dodávek, mÛÏe b˘t zámûna paliva realizovatelnou moÏností volby.Toto opat-
fiení v‰ak znaãnû závisí na typu paliva a pouÏitého zafiízení.

VyuÏití adsorbentÛ v systému spalování ve fluidním loÏi – Na vyuÏití adsorbentÛ v systémech spalování ve flu-
idním loÏi jsou zaloÏeny integrované systémy odsifiování. Ty omezují teplotu spalování asi na 850 °C. BûÏnû vyuÏíva-
n˘m adsorbentem je CaO, Ca(OH)2 nebo CaCO3. Reakce potfiebuje pfiebytek adsorbentu se stechiometrick˘m po-
mûrem (palivo/adsorbent) 1,5 aÏ 7 podle typu paliva. Tato technika se vyuÏívá hlavnû ve velk˘ch spalovacích
závodech vytápûn˘ch uhlím a je popsána v kapitole 4.
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6.3 Opatfiení k omezení emisí dusíku v dopravû

6.3.1 Modernizace dopravní infrastruktury Zlínského kraje

Opatfiení v dopravû jsou nezbytná pro sníÏení zatíÏení ovzdu‰í oxidy dusíku ve v‰ech vût‰ích mûstech Zlínské-
ho kraje. Nespadají bohuÏel do pÛsobnosti krajského úfiadu, jsou v‰ak zaneseny v Generelu dopravy Zlínského kraje
a jejich realizace je buì v pfiípravû, schválena nebo pfied schválením. Zásadními opatfieními v oblasti dopravy obecnû
jsou:

∑ zv˘‰ení plynulosti provozu na silniãních komunikacích,
∑ odstranûní prÛjezdu nákladních vozidel centry mûst – vybudování obchvatÛ ve velk˘ch mûstech Zlínského

kraje,
∑ zv˘‰ení plynulosti provozu na stávajících komunikacích,
∑ ãásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst ãi obcí,
∑ zavedení zón sníÏené rychlosti v mûstech a obcích.

6.3.2 Organizaãní opatfiení na silniãní síti Zlínského kraje

Organizaãní opatfiení na silniãní síti vhodnû doplÀují a úzce souvisí s vlastní v˘stavbou a modernizací infra-
struktury silniãní dopravy. V rámci generelu dopravy Zlínského kraje jsou fie‰ena dopravní omezení na komuni-
kacích a problematika záchytn˘ch parkovi‰È. Záchytná parkovi‰tû se navrhují v blízkosti vût‰ích mûst a mûstsk˘ch
aglomerací tak, aby byla zaji‰tûna kvalitní pfiestupní vazba na prostfiedky hromadné pfiepravy osob (MHD, Ïelez-
niãní doprava, pfiímûstská autobusová doprava). Cílem v˘stavby je sníÏení pohybu osobních automobilÛ v cent-
rálních oblastech mûst, ãímÏ dojde ke zlep‰ení jejich celkové dopravní situace. Na území Zlínského kraje je vhodné
situovat záchytná parkovi‰tû na okraji krajského mûsta Zlína a soumûstí Staré Mûsto – Uherské Hradi‰tû – Kunovice.
Jako vhodné lokality se jeví Zlín – Pfiíluky (pfiestup na Ïeleznici, pfiivedena rychlostní silnice R49), Zlín – Male-
novice resp. Otrokovice – Trávníky (pfiestup na Ïeleznici, pfiivedena rychlostní silnice R55) a Staré Mûsto (pfiestup 
na Ïeleznici, pfiivedena rychlostní silnice R55). Dostavba a kompletace základní silniãní sítû umoÏní sníÏit
prÛjezdnou dopravu (a to zejména tûÏkou nákladní) na silnicích, kde je její pfiítomnost neÏádoucí. Ve Zlínském
kraji se jedná zejména o lázeÀské mûsto Luhaãovice, o CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty a dal‰í horská
území.

6.3.3 Kriteria ochrany ovzdu‰í pfii umisÈování nov˘ch funkãních ploch

Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
zakládá preventivní nástroj, v˘znamn˘ z hlediska omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í – územní pláno-
vání. Cílem je vytvofiit jiÏ v poãáteãní organizaci území základní pravidla a pfiedpoklady pro zlep‰ení souãasného
stavu i ochranu ovzdu‰í pfied nepfiízniv˘mi dopady umisÈování nov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování. Územní plán vy‰‰ího
územnû-správního celku vytváfií podmínky pro zkvalitÀování energetické infrastruktury a postupující plynofikaci
zdrojÛ a obcí. Stabilizace soustav CZT a vytváfiení podmínek pro vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie pfii v˘-
stavbû nov˘ch objektÛ jsou doporuãení ve vztahu k územnímu plánování na úrovni obcí. Ve vztahu k navrÏen˘m
rozvojov˘m plochám jsou vytvofiena následující doporuãení ve vztahu k oblastem se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í –
pfii územním rozhodování poÏadovat v pfiípadû v˘znamn˘ch koncentrací problémové ‰kodliviny v dané oblasti po-
souzení vlivu technologie na ovzdu‰í. Je potfieba vûnovat pozornost nárÛstu pra‰nosti vlivem pfiírÛstku dopravy,
emisím tûkav˘ch organick˘ch látek a prachov˘ch ãástic z v˘roby. NejdÛleÏitûj‰ím okruhem je systém dopravní ob-
sluhy území. Nové funkãní plochy s velkou atraktivitou je nutno umisÈovat v návaznosti na hromadnou dopravu,
s ohledem na vliv provozu nov˘ch objektÛ na kvalitu ovzdu‰í, mûl by b˘t stanovován co nejvy‰‰í podíl ploch zele-
nû (ochrana pfied sekundární pra‰ností) atd. Je nutno formulovat takové zásady pro rozvoj území, které budou
v souladu s ochranou ovzdu‰í pfied nepfiízniv˘mi dopady vyvolan˘mi umisÈováním nov˘ch kapacitních objektÛ,
které pfiedstavují v˘znamné zdroje a cíle dopravy. Jedná se pfiedev‰ím o velké nákupní komplexy, kulturní a spor-
tovní centra, dopravní terminály a sklady a montáÏní v˘roby. Návrh má pÛsobit pfiedev‰ím preventivnû, hlavním
nástrojem má b˘t soustava limitÛ pro novou v˘stavbu a stanovení závazn˘ch podmínek pro umisÈování dopravnû
v˘znamn˘ch objektÛ.
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Zejména v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í je nezbytné (kromû podpory sniÏování emisí u pÛvodcÛ
zneãi‰tûní) zvaÏovat peãlivû ve vztahu k typu zátûÏe ovzdu‰í moÏnosti pfii v˘bûru média pro vytápûní, typu technolo-
gií a jejich vlivu na ovzdu‰í.

6.4 Opatfiení ke sníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek – VOC

Tûkavé organické látky (VOC = Volatile Organic Compounds) se pouÏívají pfii nejrÛznûj‰ích technick˘ch po-
stupech a ãinnostech (napfi. naná‰ení nátûrov˘ch hmot, tisk, atd.). Tyto látky mohou pfiímo po‰kozovat zdraví ãlovû-
ka, jsou spolu s oxidy dusíkÛ prekurzory ozónu v pfiízemní vrstvû, kter˘ pfii vy‰‰í intenzitû pÛsobení sluneãních pa-
prskÛ vytváfií tzv. letní smog.

Prvním mezinárodním závazn˘m dokumentem, kter˘ se t˘ká omezování emisí VOC, se stal v rámci Úmluvy
o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiecházejícím hranice státÛ tzv. VOC – Protokol, ke kterému âR pfiistoupila v roce
1997. Jeho hlavním poÏadavkem bylo omezení tûchto emisí o 50 %. K této konvenci patfií i nov˘ Goteborsk˘ proto-
kol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby pfiízemního ozonu. Pro âR z nûho vyplynul dal‰í poÏadavek k jejich
omezení, dan˘ emisním stropem 220 kt k roku 2010. ProtoÏe v souãasné dobû je zji‰tûno emisní inventurou 240 kt
tûchto emisí, je nutno pfiijmout taková opatfiení, aby do poÏadovaného termínu byly tyto emise sníÏeny o 20 kt. K to-
mu pfiispívají i poÏadavky dvou relevantních smûrnic ES:

∑ Smûrnice 94/63/ES poÏaduje omezovat emise VOC, vznikající pfii skladování benzínu a jeho distribuci od ter-
minálÛ k ãerpacím stanicím.

∑ Smûrnice 99/13/ES klade poÏadavky smûfiující k omezování emisí VOC, vznikajících pfii uÏívání organick˘ch
rozpou‰tûdel a urãuje explicitnû ãinnosti a zafiízení, kter˘ch se to t˘ká. Smûrnice obsahuje emisní limity pro
fugitivní i zachycené emise pro jednotlivé specifické typy zafiízení. Provozovatel má alternativní moÏnost za-
vázat se v rámci závazného plánu sniÏování emisí k tomu, Ïe sníÏí obsah organick˘ch rozpou‰tûdel natolik, Ïe
ve srovnání s dodrÏováním limitu dojde pfiinejmen‰ím k rovnocennému sníÏení emisí. Do právního fiádu âes-
ké republiky byly obû smûrnice pfievedeny vyhlá‰kou ã. 355/2002 Sb.

6.4.1 Uplatnûní BAT v sektorech emitujících VOC

BAT ve skladování benzinu, v ãerpacích stanicích pohonn˘ch hmot a plynovodech

Pfieprava benzinu z rafinérií do ãerpacích stanic:
∑ systémy odtahu a recyklování / rekuperace benzinov˘ch par,
∑ modifikace procesu plnûní cisteren – spodní plnûní automobilov˘ch cisteren,
∑ úpravy cisteren (automobilov˘ch, Ïelezniãních i lodních),
∑ zlep‰ené inspekãní prohlídky a údrÏba.

BAT v sektoru uÏití a aplikace rozpou‰tûdel

∑ Uplatnûní nov˘ch technologick˘ch postupÛ, které jsou zamûfieny na náhradu rozpou‰tûdel uÏit˘ch v tech-
nologiích, pfiípadnû rozpou‰tûdel uÏívan˘ch v produktech – jedná se o náhradu rozpou‰tûdel pfii technologi-
ích ãi‰tûní a odma‰Èování kovÛ a odma‰Èování pfii pfiedbûÏné pfiípravû povrchu v oboru povrchov˘ch úprav.
V˘znamnou ãást sniÏování emisí tvofií vyuÏití produktÛ se sníÏen˘m nebo nulov˘m obsahem rozpou‰tûdel,
napfi. vyuÏití prá‰kov˘ch nebo vodoufiediteln˘ch a nízkorozpou‰tûdlov˘ch nátûrov˘ch hmot, pfiípadnû dal-
‰ích produktÛ.

∑ PouÏívání v˘robkÛ z nov˘ch konstrukãních materiálÛ (plastÛ, laminátÛ a laminování napfi. nábytkov˘ch dílÛ,
termosetÛ, keramiky a jiné), které jiÏ nevyÏadují následnou povrchovou úpravu.

Kladn˘ vliv na sniÏování emisí VOC má i vyuÏívání moderních technologií pfii naná‰ení NH a jin˘ch produktÛ
s obsahem rozpou‰tûdel. Na podporu sniÏování emisí VOC v jednotliv˘ch podsektorech je vhodné realizovat násle-
dující opatfiení:
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Oprava a v˘roba osobních automobilÛ
∑ Pfii v˘robû osobních automobilÛ a autodílÛ v maximální mífie vyuÏívat technologie s nízkou spotfiebou roz-

pou‰tûdel a aplikovat sekundární technologie pro záchyt a likvidaci emisí VOC.
∑ VyuÏití nízkorozpou‰tûdlov˘ch produktÛ, napfi. u plastov˘ch souãástí automobilÛ vyuÏívat vodou fieditelné ná-

tûrové hmoty, u silniãních strojÛ vyuÏívat v maximální moÏné mífie produkty s nízk˘m obsahem rozpou‰tûdel.

Konstrukce a stavby
∑ Aplikace moderních nízkorozpou‰tûdlov˘ch nátûrov˘ch hmot pfii vyuÏití optimálních naná‰ecích technologií

a rozli‰ením uÏití v˘robkÛ v exteriéru a interiéru, sekundární záchyt nebo likvidace emisí, vyuÏití moderních
konstrukãních materiálÛ napfi. Ïárovû zinkované konstrukce, plastová okna, dvefie, stfie‰ní krytiny atd.

∑ Vy‰‰í aplikace technologií naná‰ení prá‰kov˘ch plastÛ, zv˘‰ení uÏití technologie Ïárového zinkování, které
v mnoha pfiípadech plnohodnotnû nahrazuje uÏití rozpou‰tûdlov˘ch nátûrov˘ch hmot.

Odma‰Èování kovÛ
∑ Ru‰ení zastaral˘ch v˘robních provozÛ, jejich náhrada nov˘mi investiãními projekty s nov˘mi technologiemi.
∑ Aplikací moderních technologií odma‰tûní vodn˘mi prostfiedky, pfiípadnû aplikací rozpou‰tûdel s vy‰‰í bo-

dem varu (vy‰‰í vyuÏití aplikací vodn˘ch technologií je negativnû ovlivnûno vysokou investiãní nároãností
a zv˘‰en˘mi provozními náklady).

∑ Sekundární záchyty.

Ostatní prÛmyslové ãi‰tûní 
V tomto technologickém oboru jsou zahrnuty technologie:
∑ ãi‰tûní aplikaãních technik – nátûry, tisky, potisky a dal‰í naná‰ecí zafiízení,
∑ ãi‰tûní strojÛ a jejich ãástí pfii opravách a údrÏbû,
∑ silniãní stroje v‰ech typÛ (zemûdûlské stroje, vojenská technika atd.),
∑ kolejová vozidla a jiná mobilní i stacionární zafiízení,
∑ energetické stroje (el. motory, transformátory a jiné),
∑ mezioperaãní ãi‰tûní

SníÏení emisí je realizováno aplikací prostfiedkÛ s niÏ‰ím obsahem rozpou‰tûdel a aplikací rozpou‰tûdel s vy‰‰í bo-
dem varu.V men‰í mífie jsou realizovány sekundární záchyty u velk˘ch technologick˘ch celkÛ, ãi pfii hromadném ãi‰tûní.

V˘roba a zpracování chemick˘ch produktÛ – V˘roba lepidel, koneãná úprava textilií a ostatní nespecifikované
technologie. V tomto technologicko v˘robním sektoru bude ke sniÏování emisí docházet zejména pfii v˘znamn˘ch
zmûnách v˘robních technologií pfiípadnû pfii likvidaci technologicky zastaral˘ch provozÛ.

Ostatní uÏití rozpou‰tûdel a pfiíbuzné aktivity – tiskárensk˘ prÛmysl, aplikace lepidel a adheziv, pouÏití rozpou‰-
tûdel v domácnostech (zahrnuje ve‰keré ãistící, kosmetické a jiné pfiípravky pouÏívané v domácnostech). SniÏování
emisí je v tûchto oblastech realizováno:

∑ vyuÏitím moderních tiskárensk˘ch technologií,
∑ uÏitím tiskafisk˘ch materiálÛ s mal˘m nebo nízk˘m podílem rozpou‰tûdel,
∑ v domácnostech uÏití moderních odma‰Èovacích, ãistících a jin˘ch pfiípravkÛ a produktÛ s mal˘m nebo nízk˘m

obsahem rozpou‰tûdel,
∑ pouÏití nátûrov˘ch hmot v domácnostech, kde byl stanoven nov˘ koeficient prÛmûrného obsahu rozpou‰tûdel.

6.5 Omezování emisí amoniaku

6.5.1 UplatÀování BAT pfii sniÏování emisí amoniaku v zemûdûlsk˘ch provozech

Zafiízení, která spadají do pÛsobnosti zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, musí nejdéle do 30. 10. 2007
získat integrované povolení, které nahradí dosavadní povolení v zákonû uvedená. Cílem tohoto povolení bude zhod-
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notit, zda techniky pouÏívané provozovatelem lze povaÏovat za nejlep‰í dostupné ãi nikoliv.Hlediska pro urãování
nejlep‰ích dostupn˘ch technik jsou uvedeny v pfiíloze 3 zákona, konkrétnû v referenãních dokumentech nejlep‰ích
dostupn˘ch technik (BREF‘s).

Nejlep‰í dostupné techniky jsou doporuãeny v oblastech:
∑ BAT na úsporu vody.
∑ BAT na úsporu energie.
∑ BAT na niÏ‰í ztráty Ïivin (dusík, fosfor) pfii zkrmování.
∑ BAT pro ustájení zvífiat.
∑ BAT pro skladování hnoje a kejdy.
∑ BAT pro zpracování hnoje a kejdy.
∑ BAT pro aplikaci hnoje a kejdy.
∑ BAT v oblasti správné zemûdûlské praxe.

6.6 Horizontální opatfiení technického charakteru 

6.6.1 Modernizace v soustavách centrálního zásobování teplem – CZT

V kraji je skupina sedmi lokalit, ve kter˘ch budou do roku 2010 realizovány v˘znamné investice do soustav
CZT. Jsou to mûsta Zlín, Otrokovice,Vsetín,Vala‰ské Mezifiíãí, Uherské Hradi‰tû, Hulín a obec Vala‰ská Bystfiice. Zá-
sadní investice (v˘stavba nové soustavy CZT a modernizace mûstské soustavy CZT) budou realizovány v lokalitách
Vala‰ská Bystfiice (nová soustava CZT) a Hulín (rekonstrukce soustavy CZT).Tyto investice dohromady slibují úspo-
ry energie ve v˘‰i cca 8000 GJ a úmûrnû tomu pfiínosy ve sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í v pfiíslu‰n˘ch
lokalitách. Dal‰í v˘znamné investice budou vynaloÏeny v Otrokovicích (Teplárna Otrokovice), ve Vala‰ském Mezifií-
ãí (DEZA a. s.), v Uherském Hradi‰ti (CTZ s. r. o. Uherské Hradi‰tû), ve Vsetínû (Zásobování teplem Vsetín a. s.) a ve
Zlínû (Moravské teplárny a.s. a Teplo Zlín a.s.). Souãet v‰ech tûchto v˘znamn˘ch investic pfiedstavuje finanãní objem
cca 440 mil. Kã.

Dal‰í skupina lokalit, ve kter˘ch budou realizovány v soustavách CZT investice men‰ího rozsahu jsou lokality
Brumov – Bylnice, Bystfiice pod Host˘nem, Hole‰ov, Chropynû, KromûfiíÏ, Luhaãovice, Napajedla, RoÏnov p. R., Sla-
viãín, Uhersk˘ Brod, Vala‰ské Klobouky, Vizovice a Zubfií.

6.6.2 Uplatnûní obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie

Technologie pro vyuÏití energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ

VyuÏití solárních kolektorÛ je uvaÏováno zejména pro sezónní ohfiev teplé uÏitkové vody, dále pak pro vytápû-
ní v bivalentním reÏimu, popfi. pro ohfiev vody v bazénech. Nev˘hoda solárních kolektorÛ je nepredikovatelnost oka-
mÏitého v˘konu a zejména fakt, Ïe díky fyzikální podstatû pfiemûny dopadající energie sluneãního záfiení na energii
tepelnou dodávají tyto kolektory nejvíce tepla v dobû, kdy je nejmen‰í poptávka. Proto jsou doplÀovány zafiízeními
na akumulaci tepla. Tyto aplikace jsou ponejvíce právû v civilní v˘stavbû a v zafiízeních obãanské vybavenosti. Solár-
ní kolektory vyÏadují v prÛbûhu roku pravidelnou údrÏbu a specifick˘ reÏim pro zimní provoz, coÏ je snaz‰í zajistit
v men‰ích instalovan˘ch celcích (rodinné domy, budovy ve správû obcí , budovy specifick˘ch sluÏeb). V pfiípadû vyu-
Ïití v sektorech prÛmyslu a zemûdûlství je nejvhodnûj‰í vyuÏití pro ohfiev teplé uÏitkové vody.

V oblasti vyuÏití tepeln˘ch ãerpadel je nutná správná volba systému získávání tepelné energie, nûkteré systémy jsou
efektivní pouze na ãásti Zlínského kraje. Masovému roz‰ífiení tohoto zpÛsobu vytápûní brání jednak vysoká pofiizovací
cena a taky skuteãnost, Ïe ve vytápûném objektu musí b˘t nainstalován topn˘ systém s teplotním spádem „50–30“.

Biomasa – dfievo a odpad z dfievozpracujícího prÛmyslu je v souãasné dobû v kraji vyuÏíván a v budoucnu se
pfiedpokládá nav˘‰ení tohoto vyuÏití. Jedná se o nejvhodnûj‰í náhradu stávajících fosilních tuh˘ch paliv, zejména v lo-
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kálních topeni‰tích v obãanské v˘stavbû a budovách ve správû mûst a obcí. Z hlediska ochrany ovzdu‰í je nutné pou-
kázat na nezanedbatelné emise prachov˘ch ãástic. Ve vût‰ích obcích lze doporuãit spí‰e vyuÏití biomasy ve zdrojích
centralizovaného vytápûní teplem (nejlépe v kombinované v˘robû tepla a elektfiiny).

Biomasa – zemûdûlské produkty (obilná a fiepková sláma, energetické plodiny) se k vytápûní vyuÏívá zatím jen
v malé mífie, na trhu jsou dostupné kotle s v˘konem spadajícím mezi stfiední zdroje. Jejich uplatnûní lze nejvíce oãe-
kávat v místech z rozsáhlou zemûdûlskou ãinností. Oblast vyuÏití je od zásobování zemûdûlsk˘ch objektÛ teplem, pfies
ohfiev TUV pro prÛmyslové úãely, aÏ k vyuÏití jako paliva pro centrální zdroje tepla a zásobování bytov˘ch ãi rodin-
n˘ch domÛ (obec Ro‰tín).

VyuÏití bioplynu ze zemûdûlské v˘roby je moÏné tam, kde je koncentrováno velké mnoÏství ustájen˘ch hospo-
dáfisk˘ch zvífiat, kde potenciál produkovaného bioplynu je vy‰‰í neÏ 10 TJ roãnû. Jsou to zejména oblasti v okolí: Ko-
rytné, KromûfiíÏe, Nivnic, Starého Mûsta, Kunovic, Vala‰ského Mezifiíãí, Zlechova, Uherského Hradi‰tû a StfiíÏovic.

VyuÏití bioplynu z ãistíren odpadních vod je moÏné tam, kde potenciál produkovaného plynu je vy‰‰í neÏ 5 TJ.
V souãasnosti jsou to pouze mûsta KromûfiíÏ, Otrokovice, Zlín, Uhersk˘ Brod a Hole‰ov. Pro obû varianty vyuÏití bi-
oplynu je vhodné tento plyn spalovat v zafiízeních na kombinovanou v˘robu elektfiiny a tepla.

6.7 ZpÛsob kontrol prÛbûÏného plnûní a provádûní aktualizace programu

6.7.1 Indikátory plnûní programu

Vzhledem k tomu, Ïe hlavním cílem Programu je dosaÏení doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ pro
stanovené látky v horizontu roku 2010, jsou hlavní indikátory, na jejichÏ základû bude vyhodnocována realizace pro-
gramu, navrÏeny takto:

∑ meziroãní zmûna celkov˘ch emisí látek, pro které byly vyhlá‰eny doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních
stropÛ (oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amoniak)

∑ meziroãní zmûna poãtu velk˘ch a zvlá‰tûvelk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
∑ meziroãní zmûna v˘mûry vyhlá‰en˘ch oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.

6.7.2 Cyklus vyhodnocování realizace a zpÛsob provádûní opatfiení a korekcí

Z povahy navrÏen˘ch indikátorÛ vypl˘vá jako nejvhodnûj‰í roãní cyklus vyhodnocování. Ze znalostí problema-
tiky evidence emisí je nutné provádût vyhodnocení ve ãtvrtém ãtvrtletí roku následujícího (emisní data z databáze
REZZO jsou obvykle k dispozici v záfií a lze pfiedpokládat, Ïe ve stejné dobû budou Ministerstvem vyhla‰ovány ak-
tualizace oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í).

Na základû provedeného vyhodnocení, pokud se prokáÏe v˘razná zmûna v oblasti emisní charakteristiky kraje
(napfi. nav˘‰ení vy‰‰í neÏ 5 %, zmûna legislativy,…) budou do programu zapracovány nová opatfiení a program bude
celkovû aktualizován.

7. IMPLEMENTACE PROGRAMU

7.1 Souãinnost s dal‰ími odbory úfiadu kraje

Prosazení cílÛ programu nebude moÏné bez vytvofieného systému spolupráce a koordinace v˘konu vefiejné
správy (koordinace rozhodování podle rÛzn˘ch zákonÛ – zejména zákona o ochranû ovzdu‰í, stavebního zákona, zá-
kona o IPPC a souãinnost s realizací územní energetické koncepce Zlínského kraje).
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7.2 Sledování a vyhodnocování informací

7.2.1 Informace z povolovacího procesu

Pro vybavenost odboru vhodn˘mi informacemi k rozhodování na úfiadu Zlínského kraje je vhodné zavést systé-
my vyhodnocení údajÛ ze sledování oãekávan˘ch parametrÛ schvalovan˘ch zafiízení, zdrojÛ, technologií a v˘rob a je-
jich porovnání se skuteãn˘mi parametry na základû dat, získan˘ch napfi. prostfiednictvím sbûrného programu KVA-
SAR a vloÏen˘ch do energetického informaãního systému Zlínského kraje.

Existují dal‰í podklady, prostfiednictvím kter˘ch získává kraj na stranû jedné podstatné informace pro své vlast-
ní rozhodování, a naopak poskytuje informace provozovatelÛm, aby mohli pfiijímat vhodná rozhodnutí i oni.

∑ Informace z proveden˘ch EIA o dopadech na kvalitu ovzdu‰í.
∑ Informování vefiejnosti, v˘chova a osvûta.
∑ „Informaãní tlak“ na provozovatele zdrojÛ s cílem posilovat vzorce chování pfiíznivé z hlediska ochrany

ovzdu‰í.

7.2.2 Informace ze sledování kvality ovzdu‰í

V této oblasti disponuje kraj okamÏit˘mi informacemi o kvalitû ovzdu‰í z mûfiení, jak ve staniãní síti tak z mo-
bilního mûfiení, a také údaji z vyhodnocování namûfien˘ch hodnot. Pro potfieby schvalovacího procesu disponuje ta-
ké GIS v˘stupy z provedeného modelového hodnocení vlivu zdrojÛ na kvalitu ovzdu‰í a v GIS zpracovaného umís-
tûní rozvojov˘ch ploch pro v˘robu Zlínského kraje.

7.2.3 Energetick˘ Informaãní systém Zlínského kraje (EIS)

Informaãní systém k Územní energetické koncepci Zlínského kraje, kter˘ byl vytvofien jako souãást zpracování
KSEI Zlínského kraje, je vhodn˘m nástrojem pro aktualizaci energetick˘ch a emisních bilancí souãasného stavu a lze
jej vyuÏít pro monitorování emisí u zdroje a skupin zdrojÛ a pfii tvorbû emisních bilancí v územním ãlenûní.Ty jsou in-
formaãním zdrojem i pro vnímání zmûn v oblasti emisí a odhadu v˘voje kvality ovzdu‰í. Informace o stacionárních
zdrojích zneãi‰tûní lze provazovat s GIS a systém obsahuje i GIS v˘stupy z provedené rozptylové studie Zlínského
kraje po vrstvách pfiíspûvkÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í.

Jednotliv˘mi ãástmi informaãního systému, ze kterého lze ãerpat podkladové informace pro vyhodnocení vlivu
stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní na ovzdu‰í, jsou:

∑ Vstupní data ve formû relaãní databáze (alfanumerická databáze MS SQL, geodatabáze).
∑ Datové a mapové v˘stupy vãetnû jejich implementace v GIS (ArcView 8.2).
∑ Model energetick˘ch jevÛ ve formátu MS Access.

V˘stupy modelu jsou energetické a emisní bilance v tabelární a grafické podobû, kategorizované podle potfieb
legislativy energetické a legislativy a projekty v GIS, s pfiíslu‰n˘mi popisy dat v MIDAS. PouÏit˘ zpÛsob fie‰ení a for-
mát vstupních dat vyhovuje potfiebám systémové aktualizace ÚEK, a to v návaznosti na potfieby, pfiedstavy a poÏa-
davky zadavatele.

7.3 Informovanost a spolupráce s místní správou

Spolupráce s místní správou je nesmírnû potfiebná v oblastech:
∑ pfiípravy místních programÛ sniÏování emisí, místních programÛ ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
∑ zpÛsob naplÀování legislativních poÏadavkÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí
∑ zdroje informací a informaãní podpora – webové servery, ‰kolení
∑ zaji‰tûní informovanosti místní správy – plnûní emisních stropÛ, imisních limitÛ a moÏná nápravná opatfiení kom-

petenci místní správy (územní plánování, realizace energetick˘ch úspor, vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ, apod.)
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∑ Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologick˘ch
zafiízení mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

∑ Finanãní podpory domácnostem pro realizaci energeticky úsporn˘ch opatfiení a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie popfi. realizaãním firmám

∑ znát a podporovat informaãní zázemí pro provozovatele mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování (EKISy, MEPSy, REC,
atd.)

∑ zdravotní rizika plynoucí ze spalování pevn˘ch paliv a domovního odpadu
∑ moÏnosti financování projektÛ – moÏnosti získávání podpory pro realizaci projektÛ ke sníÏení emisí zneãi‰Èu-

jících látek
∑ atd.

7.4 Informovanost a spolupráce se sousedními kraji a pfieshraniãní spolupráce

∑ pfiípravy aktualizací programÛ sniÏování emisí a programÛ ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í ve spolupráci se sou-
sedními kraji a Slovenskem

∑ zdroje informací a informaãní podpora – webové servery,
∑ semináfie t˘kající se problematiky ochrany ovzdu‰í 
∑ zaji‰tûní informovanosti vefiejné správy v sousedícím území – plnûní emisních stropÛ, imisních limitÛ a moÏná

nápravná opatfiení kompetenci místní správy (územní plánování, realizace energetick˘ch úspor, vyuÏití obno-
viteln˘ch zdrojÛ, apod.)

7.5 Finanãní rámec Programu

Finanãní rámec programu je dán:
∑ investicemi do zabezpeãení systému ke zv˘‰ení informovanosti kraje a k posílení kvality rozhodovacího pro-

cesu informacemi a moÏností zpûtného vyhodnocování nûkter˘ch rozhodnutí – prostfiednictvím EIS
∑ investicemi do opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í a dosaÏení

emisního stropu v pfiípadû SO2

∑ investicemi do opatfiení ke sníÏení emisí VOC
∑ investicemi do dopravní infrastruktury kraje
∑ investicemi do technick˘ch opatfiení na konkrétních vybran˘ch zdrojích v souvislosti s plnûním poÏadavkÛ

IPPC a poÏadavkÛ zákona ã. 406/2000 Sb.
∑ investicemi do energeticky úsporn˘ch opatfiení v budovách a prÛmyslu
∑ investicemi do realizace projektÛ vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

V souãasné dobû disponuje navrhovatel Programu pouze ocenûním nákladÛ na realizaci zámûrÛ v oblasti ener-
getického hospodáfiství, kde se vyvolané náklady do roku 2010 jak do úspor energie, tak do vyuÏití obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie pohybují v rozsahu cca 4 – 4,5 mld. Kã a to vãetnû investic ve zdrojích soustav CZT.Tyto náklady jsou
vyvolány u provozovatelÛ zdrojÛ, sítí a objektÛ i u dodavatelÛ paliv a energie do území. Náklady byly ocenûny i pro
dosaÏení sníÏení emisí BaP (rámcovû 200 mil. Kã).
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8. ODPOVùDNÉ ORGÁNY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

8.1 Sídla orgánÛ ochrany ovzdu‰í Zlínského kraje

8.1.1 Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje

Odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
Adresa: Tfi. T. Bati 21, Zlín

8.1.2 Jména zodpovûdn˘ch osob
RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
Tel.: 577 043 350
E-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz

Ing. Tomá‰ Hladík 
vedoucí oddûlení technické ochrany prostfiedí
Tel.: 577 043 399
E-mail: tomas.hladik@kr-zlinsky.cz

8.2 Úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2005

Integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Zlínského kraje
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1. STANOVENÍ OBLASTÍ SE ZHOR·ENOU KVALITOU OVZDU·Í

Vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í je vyhlá‰eno v Pfiíloze ã. 11 k Nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.

Na základû rozhodnutí fiídícího v˘boru k projektu „Koncept sniÏování emisí a imisí (KSEI) Zlínského kraje“
byl v˘ãet oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í roz‰ífien o území, v nichÏ bylo zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ
(popfi. imisních limitÛ a mezí tolerance) vlastní rozptylovou studií, provádûnou v rámci fie‰ení KSEI Zlínského kraje,
a na základû vyhodnocení údajÛ z mûfiení ve staniãní síti.

1.1 Název oblasti, pro kterou je Program zpracován

Oblastí, pro kterou je Program zpracován, je územní obvod Zlínského kraje v rámci nûhoÏ byly vymezeny ob-
lasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. Vymezení tûchto oblastí bylo provedeno na základû údajÛ z roku 2001, aktuali-
zovan˘ch v roce 2002 a údajÛ z Vûstníku MÎP z roku 2003. Modelové hodnocení kvality ovzdu‰í bylo provedeno na
základû údajÛ z roku 2001.

Dle údajÛ z Vûstníku MÎP v roce 2003 byly vyhlá‰eny jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í u následují-
cích druhÛ ‰kodlivin:

∑ benzo(a)pyren – obce (ãásti obcí) – Chorynû, StfiíteÏ nad Beãvou, Velká Lhota, Za‰ová, Zubfií, Janová, Vidãe,
Hovûzí, Kelã, Vsetín, RÛÏìka, RoÏnov p. Radho‰tûm, Malá Bystfiice (okr. Vsetín) a Vala‰ské Mezifiíãí, s cel-
kovû zasaÏenou plochou 173,52 km2, s poãtem obyvatel 45 500.

∑ PM10 – obce (ãásti obcí) – RoÏnov p. Radho‰tûm, StfiíteÏ n. Beãvou, Vala‰ské Mezifiíãí, Vidãe, Za‰ová.
∑ Ni – obce (ãásti obcí) KromûfiíÏ.

Na základû Nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb. v platném znûní byly vyhlá‰eny jako oblasti se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í u následujících druhÛ ‰kodlivin:

∑ Benzo(a)pyren – obce (ãásti obcí) – Vala‰ské Mezifiíãí (7,7 % plochy), Za‰ová (20,0 % plochy).
∑ PM10 – obce (ãásti obcí) – Dolní Beãva (100 %), Le‰ná (25 %), Prostfiední Beãva (14,3 %), RoÏnov pod Rad-

ho‰tûm (72,7 %), StfiíteÏ nad Beãvou (100 %), Vala‰ské Mezifiíãí (69,2 %), Vidãe (33,5 %), Za‰ová (100 %),
Zubfií (28,6 %), Zlín (9,7 %).

Oblasti vymezené modelov˘m hodnocením jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou uvedeny v následu-
jící tabulce:

Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í dle modelového hodnocení

âásti území obcí, na kter˘ch je potvrzeno mûfiením pfiekraãování imisního limitu pro Ni – nikl, jsou KromûfiíÏ
(stanice Na Kopeãku), Zlín (stanice na Havlíãkovû nábfi.).



âástka 3/2005 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 312

1.2 Geografické vymezení oblasti

Zlínsk˘ kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základû ústavního zákona ã. 347 ze dne 3. prosince 1997, o vytvo-
fiení vy‰‰ích územních samosprávn˘ch celkÛ.Vznikl slouãením okresÛ Zlín, KromûfiíÏ, Uherské Hradi‰tû a Vsetín. Na-
chází se ve v˘chodní ãásti âeské republiky. Na jihozápadû sousedí s Jihomoravsk˘m krajem, na severozápadû s Olo-
mouck˘m krajem, na severov˘chodû s krajem Moravskoslezsk˘m. V˘chodní hranici kraje tvofií státní hranice se
Slovenskou republikou (kraj Trenãínsk ,̆ kraj Îilinsk˘).

Rozlohou 3 964 km2 je Zlínsk˘ kraj tfietím nejmen‰ím krajem âR. Îije zde 595 010 obyvatel (k 1. 3. 2001) coÏ
pfiedstavuje 8. místo v âR a 5,8 % obyvatel âR.

Zlínsk˘ kraj má 304 obcí o prÛmûrné rozloze 13,04 km2, coÏ je mírnû vy‰‰í rozloha v rámci prÛmûru
âR (12,6 km), 29 obcí má statut mûsta. Bydlí v nich 363 832 obyvatel (60,86 %) – „mûstské obyvatelstvo“. Nad 10 000
obyvatel má 9 mûst s úhrnn˘m poãtem 262 440 obyvatel „urbanizované obyvatelstvo“.

Hustotou osídlení 151 obyvatel na km2 Zlínsk˘ kraj nev˘raznû pfievy‰uje prÛmûr âR. Nejvy‰‰í hustotu osídlení
má okres Zlín – 190 obyvatel/km2, nejniÏ‰í hustota osídlení je v okrese Vsetín – 130 obyvatel/km2.

1.3 Stanice monitorující kvalitu ovzdu‰í na území Zlínského kraje

3 stanice ve mûstû Zlín – monitorují mûstské zneãi‰tûní,
1 stanice ve mûstû Zlín – AIM – monitoruje mûstské pozadí,
3 stanice ve mûstû KromûfiíÏ – monitorují mûstské zneãi‰tûní,
1 stanice ·títná n. Vláfií – umístûná ve volné krajinû 600 m n. m., monitoruje dálkov˘ transport,
1 stanice Vsetín – hvûzdárna – monitoruje mûstské pozadí,
1 stanice Uherské Hradi‰tû – AIM – monitoruje mûstské pozadí.
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2. V·EOBECNÉ INFORMACE – ZLÍNSK¯ KRAJ

2.1 Správní uspofiádání

Správní rozdûlení ãlení Zlínsk˘ kraj na správní obvody obcí s roz‰ífienou pÛsobností Bystfiice pod Host˘nem,
Hole‰ov, KromûfiíÏ, Luhaãovice, Otrokovice, RoÏnov pod Radho‰tûm, Uherské Hradi‰tû, Uhersk˘ Brod, Vala‰ské
Klobouky, Vala‰ské Mezifiíãí, Vizovice, Vsetín, Zlín.

Poãet obyvatel a rozloha správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností

2.2 Sídelní struktura

Stávající struktura osídlení je dána dlouhodob˘m v˘vojem, kter˘ byl ovlivnûn pfiedev‰ím pfiírodními podmínkami
v návaznosti na podmínky hospodáfiské a politické. V místech s nejpfiíznivûj‰ími podmínkami pfiirozenû vznikaly v˘-
znamné sídelní útvary. Vût‰inou se jednalo o rovinaté ãásti území a údolí v ãlenitûj‰ím terénu. SíÈ základních sídel a v˘-
znamn˘ch komunikací vytváfií v území urbanizované koridory. Dominantní osu územní dispozice urbanistické struktury,
procházející fie‰en˘m územím, tvofií pomoravní koridor vytvofien˘ v údolní nivû fieky Moravy. Základní sídelní kostru
Zlínska tvofií trojmûstí Zlín – Otrokovice – Napajedla,k nimÏ se fiadí dále Luhaãovice, Slaviãín a Vala‰ské Klobouky, Kro-
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mûfiíÏska KromûfiíÏ, Hulín, Hole‰ov a Bystfiice pod Host˘nem, Uherskohradi‰Èska Uherské Hradi‰tû, Uhersk˘ Brod
a Bojkovice, Základní sídelní kostra Vsetínska je vymezena údolími fiek Vsetínské a RoÏnovské Beãvy s hlavními sídel-
ními a prÛmyslov˘mi centry Vsetín,Vala‰ské Mezifiíãí, Zubfií a RoÏnov pod Radho‰tûm. Spolu se základní sítí komunika-
cí, které je propojují, tvofií vyjmenované sídelní útvary základní kostru území. Do tûchto sídel se soustfiedily plochy pro
prÛmyslovou v˘robu a vytvofiily se ãasto velmi rozsáhlé prÛmyslové zóny. Zvlá‰È v˘znamn˘ je prostor Zlín–Otrokovi-
ce–Napajedla. S velk˘mi sídelními útvary je spjata i pfieváÏná ãást bytové v˘stavby a v˘stavby obãanské vybavenosti.

2.3 Klimatické a topografické údaje

Území Zlínského kraje je vertikálnû velmi ãlenité, poãasí i charakteristiky klimatu se na vzdálenosti nûkolika ki-
lometrÛ podstatnû li‰í. Nejvy‰‰ím bodem kraje je âertÛv ml˘n, 1 206 m n. m., leÏící v Beskydech v okrese Vsetín, nej-
niÏ‰ím bodem je hladina Moravy v místû, kde opou‰tí kraj v okrese Uherské Hradi‰tû, 170 m n. m. Reliéf kraje je roz-
manit ,̆ od rovin na naplaveninách v nivû toku Moravy (Horno- a Dolnomoravsk˘ úval) aÏ po strmé hornatiny na
severu Moravskoslezsk˘ch Beskyd.

Základní rysy podnebí zlínského regionu urãuje jeho poloha v mírnû vlhkém podnebním pásu, v oblasti na pfiecho-
du mezi pfiímofisk˘m a pevninsk˘m podnebím s pfievládajícím západním proudûním vzduchu v letním období a v˘chod-
ním proudûním v zimním období roku. Oblast moravních úvalÛ je klimatickou oblastí mírnû teplou aÏ teplou, na Uher-
skohradi‰Èsku dokonce velmi teplou, charakterizovanou roãním prÛmûrem 60 letních dnÛ, 110 mrazov˘ch dnÛ, 50 dnÛ se
snûhovou pokr˘vkou, s roãní prÛmûrnou teplotou 9° C a nízk˘m roãním prÛmûrn˘m úhrnem sráÏek (cca 600 mm). Seve-
rov˘chodní ãást kraje je klimatickou oblastí mírnû chladnou s pfiibliÏnû 30 dny letními, 160 mrazov˘mi a 120 dny se snû-
hovou pokr˘vkou, s roãní prÛmûrnou teplotou do 6° C a úhrnem sráÏek pfies 1 000 mm/rok. Nejvy‰‰í okamÏité teploty
vzduchu vystupují v níÏinn˘ch polohách v období od ãervna do srpna nad 35 °C a v extrémních letech jsou teploty vy‰‰í neÏ
30 °C ãasté jiÏ v dubnu a kvûtnu, resp. je‰tû v záfií, nejniÏ‰í mûfiené teploty vzduchu klesají v lednu a v únoru i pod –30 °C.

âlenitost reliéfu hraje zvlá‰tû dÛleÏitou roli v uzavfien˘ch údolích a kotlinách, kde dochází v dÛsledku ‰patného
provûtrávání k vzniku teplotních inverzí a mlh.Ve srovnání s jin˘mi ãástmi území âR se stejnou nadmofiskou v˘‰kou
se v kraji projevuje:

∑ vy‰‰í kontinentalita (vût‰í rozdíly léto–zima),
∑ vliv blízk˘ch hor,
∑ velká ãlenitost georeliéfu se znaãnou rozdílností nadmofisk˘ch v˘‰ek (v˘‰kov˘ rozdíl mezi nejvy‰‰ím a nejniÏ-

‰ím bodem je vût‰í neÏ 1 000 m),
∑ pfievaÏující orientace hlavních horsk˘ch hfibetÛ ve smûru severov˘chod–jihozápad, napfiíã pfievládajícímu vû-

trnému proudûní (v˘znamné projevy návûtrn˘ch a závûtrn˘ch efektÛ, popfi. i slab‰ích föhnov˘ch jevÛ),
∑ charakter aktivních ploch (v˘znamné plo‰né zastoupení lesních, zemûdûlsk˘ch a vodních ploch s rozdíln˘mi

klimatotvorn˘mi vlivy).

Smûr a rychlost vûtru

Smûr a rychlost vûtru jsou dominujícími meteorologick˘mi charakteristikami, které mají rozhodující podíl na
stabilitû pfiízemní vrstvy atmosféry a na transportu cizorod˘ch látek obsaÏen˘ch v troposféfie. Smûr a rychlost vûtru
jsou v˘znamnû ovlivnûny reliéfem, coÏ zpÛsobuje, Ïe údaje z jednotliv˘ch stanic se li‰í a kaÏdá lokalita vyÏaduje indi-
viduální posouzení.

Pfievládající smûr vûtru je jihozápadní 15,9 % a v˘chodní 11,8 %. Bezvûtfií pfiedstavuje 19,3 % a je obdobím, kdy
zejména dochází ke zhor‰en˘m rozptylov˘m podmínkám. Tyto podmínky zachycuje stanice Zlín Mladcová.

Ponûkud jiné pomûry jsou na Hole‰ovsku (stanice Hole‰ov), kde je pfievládající smûr vûtru jihov˘chodní 17,9 %.
Druh˘m nejãetnûj‰ím smûrem je jiÏní 17,1 %. Jihozápadní smûr je zastoupen pouze 5,5 %. Bezvûtfií je reprezentová-
no 11,2 %.

Údaje z tûchto stanic se povaÏují jako základní údaje pro v˘poãet rozptylu na území zahrnující více neÏ 20 %
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území kraje. Pro men‰í lokality âHMÚ na poÏádání zpracuje konkrétní situaci.

Vûtrné rÛÏice pro lokality Zlín a Hole‰ov

2.4 Cílové objekty a skupiny

2.4.1 Zemûdûlství

Region lze geograficky rozdûlit do dvou základních ãástí. Jednu z nich tvofií níÏinné oblasti pfieváÏnû kolem to-
ku Moravy, které nabízejí pfiíhodné podmínky pro pûstování nároãn˘ch zemûdûlsk˘ch plodin, ovoce a zeleniny.

Druhou oblast tvofií horská, dosud témûfi nedotãená, území. Horské louky a pastviny vãetnû CHKO Bílé
Karpaty a Beskydy poskytují moÏnosti pro specifické formy zemûdûlské produkce, napfiíklad pastevectví a dal-
‰í aktivity, jeÏ souvisí se zachováním svébytného rázu krajiny i kultury. Jde o turisticky atraktivní území, které
v‰ak dosud není dostateãnû vyuÏito. Nûkteré ãásti horsk˘ch oblasti jsou negativnû ovlivnûny nízk˘m odbytem
ãásti zemûdûlsk˘ch produktÛ (neobhospodafiované zarÛstající plochy) nebo nevhodnou zemûdûlskou produkcí
zejména v dÛsledku pûstování takov˘ch plodin, které jsou pro danou ãást krajiny nevhodné a pfiíli‰ zatûÏují pÛd-
ní fond.

2.4.2 Lesy

Lesní pÛda je nejvíce zastoupena v okrese Vsetín z 54 %, 42 % v okrese Zlín, 30 % v okrese Uherské Hradi‰tû
a 27 % v okrese KromûfiíÏ. Jedním z ukazatelÛ kvality lesa je podíl po‰kozen˘ch lesních porostÛ z celkové plochy les-
ní pÛdy ve Zlínském kraji. Zlínsk˘ kraj sice nemá rozsáhlé plochy silnû po‰kozen˘ch a odumírajících lesních porostÛ
(4 % z celkové plochy lesÛ ZK), ale ani podíl zdrav˘ch lesních porostÛ není uspokojiv ,̆ protoÏe dosahuje pouze 6,6 %
z celkové plochy lesÛ Zlínského kraje.

Pozitivním trendem je pozvoln˘ rÛst celkové v˘mûry lesních pÛd, která pfiedstavuje pfiibliÏnû 40 % z celkové
plochy Zlínského kraje. Nevhodná je v‰ak v nûkter˘ch lokalitách druhová skladba i vûková a prostorová struktura le-
sÛ. 30 % plochy kraje pfiedstavují velkoplo‰ná chránûná území.

2.4.3 Chránûné krajinné oblasti

V pfiedchozím období probûhlo navrhování evropsky v˘znamn˘ch lokalit a ptaãích oblastí soustavy Natura 2000.
V závûru roku 2004 pak byly nafiízeními vlády vyhlá‰eny na území kraje 3 ptaãí oblasti (Beskydy, Horní Vsacko
a Host˘nské vrchy) a do národního seznamu zafiazeno 61 evropsky v˘znamn˘ch lokalit o navrÏené celkové v˘mûfie
164 700 ha. Z toho je 47 EVL o v˘mûfie 27 487 ha mimo území stávajících CHKO.

Tabulka 10: Zvlá‰tû chránûná území (stav k 31. 12. 2004) podle Ústfiedního seznamu ochrany pfiírody
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3. ODPOVùDNÉ ORGÁNY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

3.1 Sídla orgánÛ ochrany ovzdu‰í Zlínského kraje

3.1.1 Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje

3.1.2 Odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Adresa: Tfi. T. Bati 21, Zlín

Jména zodpovûdn˘ch osob

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
Tel.: 577 043 350
E-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz

Ing. Tomá‰ Hladík
vedoucí odd. tech. ochrany prostfiedí
Tel.: 577 043 399
E-mail: tomas.hladik@kr-zlinsky.cz
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3.2 Úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností
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4. POSOUZENÍ ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4.1 Zji‰tûné koncentrace zneãi‰Èujících látek

ZatíÏení území oxidem sifiiãit˘m charakterizují stanice s dlouhodob˘m mûfiením. Na prÛbûzích hladin SO2, na-
mûfien˘ch na tûchto stanicích, je patrn˘ nárÛst v osmdesát˘ch letech, kter˘ kulminoval v roce 1985. Od tohoto roku
zaznamenáváme na v‰ech stanicích v˘razn˘ pokles. Hladina SO2 se v posledních letech sníÏila na úroveÀ 20 mg.m–3

roãního prÛmûru. Stejnû vysoké hodnoty jsou v‰ak mûfieny i stanicí ·títná n. Vláfií ve v˘‰ce 600 m nad mofiem. Tato
skuteãnost je dÛsledkem dálkového transportu zneãi‰Èujících látek.

V zatíÏení území oxidy dusíku nebyl zaznamenán tak v˘znamn˘ pokles jako u oxidu sifiiãitého. V˘znamnûj‰í
zneãi‰tûní oxidy dusíku zaznamenává stanice Zlín-Svit, a to zvlá‰tû v topném období, kdy se sãítají vlivy dopravy a lo-
kálních topeni‰È. Pfiekraãování roãního imisního limitu (IHr) zaznamenává, pouze stanice Zlín-Svit. Ve volné krajinû
se roãní prÛmûr koncentrace oxidÛ dusíku pohybuje na úrovní 15–20 mg.m–3.Tato pfiiznivá situace v‰ak neplatí v blíz-
kosti liniov˘ch zdrojÛ z dopravy, kde jsou koncentrace NOx i nûkolikanásobnû pfiekraãovány.

Ponûkud sloÏitûj‰í je v˘skyt letních smogov˘ch situací na základû zv˘‰ené tvorby pfiízemního ozónu. Je znám˘
prÛbûh koncentrací pfiízemního ozónu s maximem v ãervenci. Korespondence tvorby pfiízemního ozónu a trvání slu-
neãního svitu v hodinách je zfiejmá. Maxima jsou dosahována v letních mûsících v dobû od 11. do 17. hod. za pfiedpo-
kladu, Ïe je v ovzdu‰í dostatek prekursoru [pfieváÏnû tûkavé organické látky (VOC)]. Mûfiení pfiízemního ozónu bylo
zahájeno ve Zlínû poãátkem roku 1996.

Polétav˘ prach je ukazatelem zneãi‰tûní pevn˘mi ãásticemi, tj. prachem, popílkem a pevn˘mi aerosoly. Ze zdra-
votního aspektu se jedná o zatím ponûkud podceÀovanou ‰kodlivinu, která pÛsobí velmi toxicky pfiedev‰ím jako ak-
tivní nosiã pro rÛzné viry, pyly ãi xenobiotika a jeho frakce nepfiesahující 10 mm se pak dostává pfiímo do plicních al-
veol. Hladina koncentrací u polétavého prachu se pohybuje na hranici platn˘ch imisních limitÛ a ãasto je pfiekraãuje.
V˘znamné zatíÏení zaznamenávala stanice Otrokovice, kde je‰tû v roce 1991 se roãní prÛmûr pohyboval na úrovni
95 mg.m–3. Sestupn˘ trend zaznamenávají mûstské stanice provozované Státním zdravotním ústavem, zvlá‰tû od roku
1982, kdy z hladiny 90 mg.m–3 roãního prÛmûru do‰lo ke sníÏení na 36–48 mg.m–3.

Mûfiení organick˘ch polutantÛ a tûÏk˘ch kovÛ probûhlo na v‰ech v˘znamn˘ch lokalitách Zlínského kraje (Va-
la‰ské Mezifiíãí, Luhaãovice, RoÏnov pod Radho‰tûm, Zlín, Uherské Hradi‰tû, Uhersk˘ Brod, KromûfiíÏ, Hole‰ov,
Vsetín). Z v˘sledkÛ vyplynula skuteãnost, Ïe koncentrace zneãi‰Èujících látek se pohybuje tûsnû pod úrovní imisních
limitÛ. Jako problematická ‰kodlivina se jeví nikl, jehoÏ koncentrace pfiekraãuje stanoven˘ imisní limit.

Aktuální koncentrace zneãi‰Èujících látek

4.1.1 V˘sledky mûfiení ve staniãní síti

Hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v imisní databázi Informaãního systému kvality ovzdu-
‰í âeské republiky (ISKO) âeského hydrometeorologického ústavu.

V˘sledky mûfiení za rok 2002 na uveden˘ch stanicích jsou prezentovány v následujících tabulkách.
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4.1.2 Vyhodnocení namûfien˘ch hodnot ve vztahu k limitním hodnotám

Oxid sifiiãit˘ – ZatíÏení území oxidem sifiiãit˘m ve Zlínském kraji reprezentují lépe stanice s dlouhodob˘m mû-
fiením. Tento polutant je mûfien na 15 stanicích, 10 manuálních (údaje 24-hodinov˘ch koncentrací – denní prÛmûrná
koncentrace), 5 stanic automatického monitoringu (údaje prÛmûrné 1 hodinové koncentrace). ZatíÏení území v roce
2002 se pohybovalo v roãním prÛmûru od 2,1 mg.m–3 do 17,0 mg.m–3 (stanice Zlín-Malenovice). PrÛmûrné 24-hodino-
vé koncentrace se pohybovaly v rozmezí 5,0 mg.m–3 – 108,0 mg.m–3 (stanice Vsetín-hvûzdárna). U 1-hodinov˘ch kon-
centrací se hodnoty pohybovaly v rozmezí 96,0 – 166,1 mg.m–3 (stanice Zubfií). K pfiekroãení roãního imisního limitu
nedo‰lo na Ïádné z 15 stanic. V pfiípadû prÛmûrn˘ch 24-hodinov˘ch koncentracích a 1-hodinov˘ch koncentrací je si-
tuace obdobná.

Suspendované ãástice frakce PM10 – Tato ‰kodlivina je mûfiena pouze na 2 lokalitách Zlínského kraje na stani-
cích automatického imisního monitoringu. Manuální stanice totiÏ mûfií celkov˘ pra‰n˘ aerosol, kter˘ nemá stanoven
platn˘ imisní limit. PrÛmûrné roãní koncentrace byly  na úrovni 25,0 – 36,0 mg.m–3, imisní limit nebyl pfiekroãen. Sta-
nice Zubfií v‰ak dosáhla 90 % této hodnoty. Jiná situace se objevuje u prÛmûrn˘ch 24-hodinov˘ch koncentrací. Zde
je hladina 68,2 – 402,1 mg.m–3, maximální hodnoty bylo dosaÏeno na stanici Zubfií. Pfiekroãení se vyskytlo v 61 pfiípa-
dech, na stanici dochází i k pfiekroãení platného imisního limitu s mezí tolerance a to v 27 pfiípadech. Stanice ·títná
nad Vláfií imisní limit pfiekroãila 3krát v roce.

Oxid dusiãit˘ – Tato ‰kodlivina je mûfiena pouze ve 2 lokalitách Zlínského kraje. Platn˘ imisní limit je stanoven
jako roãní aritmetick˘ prÛmûr a 1-hodinov˘ aritmetick˘ prÛmûr. Roãní prÛmûr se pohyboval v rozmezí 10,0–15,0 mg.m–3,
1-hodinová koncentrace pak 70,1 – 86,0 mg.m–3. K Ïádnému pfiekroãení limitÛ v roce 2002 na tûchto stanicích ne-
do‰lo.

Olovo – Mûfiení provádûjí dvû stanice Hygienické sluÏby v 6 lokalitách. Platn˘ imisní limit je stanoven pouze pro
roãní aritmetick˘ prÛmûr (platí pro v‰echny tûÏké kovy). Koncentraãní hladina je 0,014 – 0,026 mg.m–3. Jedná se o hod-
noty o fiád niÏ‰í neÏ je stanoveno Nafiízením vlády ã. 350/2002 Sb. Procentuálnû se jedná o rozmezí 2,8 – 5,2 %.

Kadmium – Mûfiení provádûjí dvû stanice Hygienické sluÏby v 6 lokalitách. Platn˘ imisní limit je stanoven pro
roãní aritmetick˘ prÛmûr. Koncentraãní hladina je 1,0 ng.m–3 (20 % imisního limitu).

Arsen – Mûfiení provádûjí dvû stanice Hygienické sluÏby v 6 lokalitách. V roãním aritmetickém prÛmûru se po-
hybuje na úrovni 1,4 – 2,1 ng.m–3. Ve vztahu k limitu jde o rozmezí 18,3–35,0 %.

Nikl – Mûfiení provádûjí dvû stanice Hygienické sluÏby v 6 lokalitách. Koncentraãní hladina u niklu se v roãním
aritmetickém prÛmûru pohybuje na úrovni 11,0 – 56,0 ng.m–3. Ve vztahu k limitu jde o rozmezí 55–280 %. K pfiekro-
ãení imisního limitu do‰lo u ãtyfi stanic, jedna stanice dosahuje 90 %, jedna 55 %. Pfii pouÏití limitu a meze tolerance
vychází hodnocení území ve vztahu k pfiekroãení v rozmezí 30,6 – 155,6 %. Pfii pouÏití meze tolerance dochází k pfie-
kroãení na dvou stanicích. Vyhodnocení na jednotliv˘ch mûfiících stanicích ukazuje následující tabulka.

Pfiekroãení imisního limitu niklu + imisního limitu s mezí tolerance
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Ozón – Koncentrace pfiízemního ozónu byla dlouhodobû mûfiena pouze stanicí ·títná n. Vláfií 600 m n. m. V˘-
sledky mûfiení nelze bez korekcí interpretovat pro území celého kraje. Od 1. 1. 2004 je v provozu dal‰í stanice ve Zlí-
nû, v areálu pfieãerpávací stanice vody pod sídli‰tûm JiÏní Svahy. V˘sledky mûfiení obou stanic poskytnou transpa-
rentnûj‰í údaje o plo‰ném imisním zatíÏení území.

4.1.3 Modelové hodnocení kvality ovzdu‰í

V˘chozí data pro modelování

Podkladem pro modelování zneãi‰tûní ovzdu‰í jsou pfiedev‰ím data z databáze REZZO (Registr emisí zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í). Zejména registr zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ REZZO 1 (âHMÚ 2001), REZZO 2
(âHMÚ 2001 a dopoãet ze spotfieby plynn˘ch paliv za rok 2002 – JMP a. s., SMP a. s.). Databáze mal˘ch zdrojÛ
REZZO 3 (obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností – evidence poplatkÛ za zneãi‰Èování ovzdu‰í 2002, JMP a. s.,
SMP a. s. – fakturované dodávky zemního plynu 2002, 2003).

Lokální topeni‰tû – domácnosti – bilance emisí tûchto mal˘ch zdrojÛ je provedena z údajÛ o zpÛsobu vytápûní
domácností (sãítání lidu, domÛ a bytÛ (SLDB) 2001 a dopoãet dle spotfieby fosilních paliv od dodavatelÛ za rok 2002).

Databáze mobilních zdrojÛ zneãi‰tûní REZZO 4 (Stabilizace a postupné sniÏování zátûÏe Ïivotního prostfiedí
z dopravy v âeské republice – Centrum dopravního v˘zkumu 1996 – 2001 – pouze emise vzniklé pfiímo pfii provozu do-
pravních prostfiedkÛ, nezahrnuje emise z v˘roby elektrické energie spotfiebované elektrick˘mi vozidly ani emise z mo-
torÛ ne-dopravních strojÛ a prostfiedkÛ, pouÏívan˘ch napfi. v zemûdûlství, stavebnictví, armádû nebo domácnostech).

V˘poãet koncentrací zneãi‰Èujících látek v ovzdu‰í

V˘poãet krátkodob˘ch i prÛmûrn˘ch roãních koncentrací zneãi‰Èujících látek a doby pfiekroãení zvolen˘ch hra-
niãních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“.

Cel˘ kraj byl pokryt sítí referenãních bodÛ. Základní síÈ pro voln˘ terén pracovala s krokem 500 ¥ 500 m. Tato
ãtvercová síÈ byla zahu‰Èována kolem liniov˘ch zdrojÛ s krokem 200 ¥ 200 m a v mûstsk˘ch aglomeracích s krokem
100 ¥ 100 m. Tímto zpÛsobem byla získána síÈ 39 050 referenãních bodÛ, do kter˘ch pak probíhal modelov˘ v˘poãet
imisní zátûÏe od jednotliv˘ch kategorií emisních zdrojÛ. V˘poãet byl zpracován pro v‰echny zneãi‰Èující látky, které
jsou imisnû sledované, vyjma amoniaku, troposferického ozonu a pra‰ného spadu.

SO2, PM10 – maximální hodinové, prÛmûrné denní, prÛmûrné roãní koncentrace,
NO2 – prÛmûrné roãní koncentrace, maximální hodinové koncentrace,
CO – maximální denní 8hodinov˘ klouzav˘ prÛmûr,
ostatní ‰kodliviny – prÛmûrná roãní koncentrace.

4.1.4 V˘sledky rozptylové studie Zlínského kraje

Nejproblémovûj‰í na území Zlínského kraje je ‰kodlivina SO2. Imisní hodnota pro aritmetick˘ prÛmûr za ka-
lendáfiní rok s mezí tolerance, která je stanovena v nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb. a jejíÏ hodnota je 440 mg.m–3, nebyla
v Ïádném referenãním bodû pfiekroãena. Vypoãtené hodnoty pro ‰kodlivinu SO2 se pohybují pod úrovní platn˘ch
imisních limitÛ a to na úrovni do 10 mg/m3. Pouze referenãní bod 14 106 (Bystfiice pod Host˘nem) dosahoval hodno-
ty 11,06 mg/m3. CoÏ je hodnota stále pod úrovní imisního limitu pro ekosystémy 20 mg/m3.V pfiípadû maximálních ho-
dinov˘ch koncentrací je situace hor‰í. Celkem u 16 bodÛ ve tfiech lokalitách je pfiekroãen platn˘ imisní limit 350 mg/m3.
Jedná se o lokality jiÏnû od Zlína a Otrokovic (viz grafické pfiílohy), dále pak Bystfiice pod Host˘nem a Vala‰ské Me-
zifiíãí. Na 7 referenãních bodech byla pfiekroãena nejen hodnota imisního limitu, ale také hodnota imisního limitu zv˘-
‰ená o mez tolerance (90 mg/m3). Obdobná situace je i u prÛmûrn˘ch denních koncentrací. Opût v tûchto tfiech loka-
litách dochází k pfiekraãování platného imisního limitu 125 mg/m3, a také aktuální meze tolerance (u 216 referenãních
bodÛ). Tento údaj se vztahuje na území o rozloze 21,9 km2 a postihuje cca 3 312 obyvatel (1,36 % obyvatel kraje).
U nûkter˘ch jednotliv˘ch referenãních bodÛ mimo tyto lokality dochází taktéÏ dle modelu k pfiekraãování platn˘ch
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imisních limitÛ pro SO2, ale tyto koncentrace se pohybují na úrovni do 135 mg/m3 tudíÏ lze fiíci, Ïe se spí‰e jedná o chy-
bu modelu.

Pro ‰kodlivinu PM10 je situace obdobná jako u ‰kodliviny SO2. PrÛmûrné roãní koncentrace se pohybují na úrov-
ni do 5 mg/m3. Na 21 referenãních bodech dochází v‰ak k pfiekraãování prÛmûrné 24hodinové koncentrace – platn˘ imis-
ní limit je 50 mg/m3. Asi nejproblematiãtûj‰í situace je ve Vsetínû, kde je více neÏ dvojnásobnû pfiekroãen imisní limit
(nejvy‰‰í vypoãtené koncentrace jsou 162 mg/m3 a 104 mg/m3). Tento údaj se vztahuje na území o rozloze 2,1 km2 a po-
stihuje cca 317 obyvatel. Pro maximální krátkodobé koncentrace prachu není stanoven˘ platn˘ imisní limit.

Problematická situace je také u ‰kodliviny benzen. Pro tuto ‰kodlivinu je stanoven platn˘ imisní limit 5 mg/m3.
Z modelov˘ch v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe v lokalitû Vala‰ské Mezifiíãí je platn˘ imisní limit pfiekraãován. Dominantním zne-
ãi‰Èovatelem v lokalitû je DEZA a. s. Vala‰ské Mezifiíãí (14 t/rok benzenu). Nejvy‰‰í vypoãtené koncentrace pro tuto
‰kodlivinu  se pohybují na úrovni 7,9 mg/m3. Ov‰em i ve Zlínû a Uherském Hradi‰ti dosahují vypoãtené koncentrace
cca 50 % platného imisního limitu.

Co se t˘ãe ‰kodliviny benzo-a-pyren, jsou na území Zlínského kraje pouze tfii v˘znamné lokality (Vala‰ské Mezifií-
ãí – nejvy‰‰í vypoãtené koncentrace se pohybují na úrovni 2,58 ng/m3, dále pak v lokalitách Zádvefiice a Hulín – nejvy‰-
‰í vypoãtené prÛmûrné roãní koncentrace se pohybují na úrovni 1 ng/m3). Na imisní zátûÏi touto ‰kodlivinou se v˘znamnû
podílí pouze 5 zdrojÛ. DEZA a. s. Vala‰ské Mezifiíãí, Obalovna Alpine, Vala‰ské Mezifiíãí a âeské a Moravské obalovny,
provoz Vala‰ské Mezifiíãí, Zádvefiice a Hulín. Cílov˘ imisní limit je stanoven na úrovni 1 ng/m3 s platností od roku 2010.

Oxid dusiãit˘ – Dle souãasné legislativy je sledována hladina koncentrací oxidu dusiãitého, nikoliv oxidy dusíku
jako celek. Nejvût‰ím pfiispûvatelem k imisní zátûÏi touto ‰kodlivinou je automobilová doprava a malé spalovací
zdroje. Zejména komunikace Otrokovice – Zlín a Otrokovice – Uherské Hradi‰tû s imisním pfiíspûvkem mal˘ch
zdrojÛ jsou nejzatíÏenûj‰í v kraji. Modelov˘mi v˘poãty nebylo zji‰tûno na Ïádném z referenãních bodÛ pfiekraãování
roãního aritmetického prÛmûru s mezí tolerance, ani hodinového. Nejvy‰‰í vypoãtené hodinové koncentrace pro
‰kodlivinu NO2 dosahují hodnot do 100 mg/m3, coÏ je cca na úrovni 50 % platného imisního limitu. Takto vypoãtené
koncentrace odpovídají i hodnotám skuteãn˘ch imisních mûfiení. Oxidy dusíku pfiestaly b˘t z hlediska krátkodob˘ch
koncentrací problémem pfiechodem z hodnocení NOx na NO2. Z hlediska prÛmûrn˘ch roãních koncentrací tomu tak
není. Nejvy‰‰í vypoãtené prÛmûrné roãní koncentrace pro ‰kodlivinu NO2 se pohybují na úrovni do 15 mg/m3 ve Zlí-
nû a v Uherském Hradi‰ti. Z v˘sledkÛ mûfiení automatického imisního monitoringu vypl˘vá, Ïe prÛmûrné roãní kon-
centrace b˘vají vy‰‰í neÏ koncentrace vypoãtené imisním modelem. Pfiesto lze konstatovat, Ïe imisní limit pro prÛ-
mûrné roãní koncentrace NO2 na území Zlínského kraje pfiekraãován není.

CO – oxid uhelnat˘ – modelové v˘poãty neprokázaly pfiekroãení imisních limitÛ prÛmûrné roãní koncentrace
na Ïádném z referenãních bodÛ.

Olovo – z modelov˘ch v˘poãtÛ vypl˘vá, Ïe ve Zlínském kraji bylo na 181 referenãních bodech pfiekroãen imis-
ní limit prÛmûrné roãní koncentrace i imisní limit s mezí tolerance. To pfiedstavuje zasaÏení 18,1 km2 území, na nûmÏ
Ïije cca 2 733 obyvatel (0,5 % obyvatel kraje).

Kadmium – modelové v˘poãty neprokázaly pfiekroãení imisních limitÛ prÛmûrné roãní koncentrace na Ïádném
z referenãních bodÛ (5 ng.m–3), nejvy‰‰í vypoãtená hodnota dosáhla max. 10 % imisního limitu.

Arsen – modelové v˘poãty neprokázaly pfiekraãování imisních limitÛ prÛmûrné roãní koncentrace na Ïádném
z referenãních bodÛ (6 ng.m–3), nejvy‰‰í vypoãtená hodnota dosáhla max. 4,4 % imisního limitu.

Nikl – modelové v˘poãty neprokázaly pfiekroãení imisních limitÛ prÛmûrné roãní koncentrace na Ïádném z re-
ferenãních bodÛ (20 ng.m–3), nejvy‰‰í vypoãtená hodnota dosáhla max. 1,6 % imisního limitu.

RtuÈ – modelové v˘poãty neprokázaly pfiekroãení imisních limitÛ prÛmûrné roãní koncentrace na Ïádném z re-
ferenãních bodÛ (50 ng.m–3), nejvy‰‰í vypoãtená hodnota nepfiesáhla 1 % imisního limitu.
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5. PÒVOD ZNEâI·TùNÍ – PROBLÉMOVÉ ·KODLIVINY

5.1 Oxid sifiiãit˘

Nejvût‰í emitenti SO2, Zlínsk˘ kraj, 2001

U emisí oxidu sifiiãitého jsou hlavními skupinami zneãi‰ÈovatelÛ skupina zdrojÛ REZZO 1 (73,94 %) a REZZO 3,
zejména lokální topeni‰tû (19,94 %).

5.2 Suspendované ãástice prachu PM10

5.2.1 V˘ãet hlavních stacionárních zdrojÛ emisí prachu

V následující tabulce uvádíme nejvût‰í emitenty v kategorii REZZO 1. Patfií mezi nû opût zejména zdroje z ka-
tegorie zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ. Nicménû jejich pfiíspûvek k celkov˘m emisím prachov˘ch ãástic na území
kraje je v porovnání s emisemi prachov˘ch ãástic z nízko-emitujících zdrojÛ REZZO 3 nízk .̆ Územní anal˘za pfiís-
pûvkÛ zdrojÛ ke koncentracím zneãi‰tûní prachov˘mi ãásticemi v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (OZKO)
– zjistila, Ïe pfiíspûvek zdroje ve Slévárnû Vsetín k místnímu zneãi‰tûní prachov˘mi ãásticemi na území Vsetína je v˘-
znamn˘ a je uveden v následující kapitole pÛvodcÛ zneãi‰tûní v OZKO.
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Nejvût‰í individuální emitenti prachov˘ch ãástic v kategorii REZZO 1, Zlínsk˘ kraj, 2001

Zdroj: âHMÚ, ENVIROS

U emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek jsou hlavními pÛvodci primární pra‰nosti skupina zdrojÛ REZZO 3 (79,59 %)
a REZZO 4 (10,11 %). Zdrojem prachov˘ch ãástic v kategorii zdrojÛ REZZO 3 jsou zejména lokální topeni‰tû oby-
vatel (spalování tuh˘ch uheln˘ch paliv a dfieva v ro‰tov˘ch topeni‰tích). Podíl velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰tû-
ní poklesl z 39,92 % v roce 1994 na 6,01 % v roce 2001.

5.3 Nikl

5.3.1 Hlavní stacionární zdroje emisí niklu

Emise niklu od nejvût‰ích emitentÛ Zlínského kraje

Zdroj: âHMÚ, ENVIROS
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Hlavními zdroji zneãi‰tûní jsou zdroje REZZO 1 (68,14 %), REZZO 3 (30 %)a zdroje REZZO 2 (2 %).
Zdroj: âHMÚ

5.4 Benzen

5.4.1 V˘ãet hlavních zdrojÛ emisí benzenu

Emise benzenu 2001, REZZO 1

Zdroj: âHMÚ – REZZO 2001

Vybraní zneãi‰Èovatelé ze skupiny zdrojÛ REZZO 1 se na emisích benzenu z kategorie zdrojÛ REZZO 1 podí-
lejí 70,2 % a na emisích benzenu ve Zlínském kraji celkem 34,2 % (emise benzenu ze stacionárních zdrojÛ zneãi‰tû-
ní celkem dosáhly za rok 2001 ve Zlínském kraji 163 t). Kromû zdrojÛ REZZO 1 se v˘znamn˘m zpÛsobem podílejí
na emisích benzenu také zdroje REZZO 2, zejména zdroje spalující dfievní odpad z v˘roby, které v souhrnu pfievy‰u-
jí emise z velk˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní. Vybrané zdroje, uvedené v tabulce, emitují 70,2 % emisí benzenu ze skupiny
REZZO 2 a 43 % emisí benzenu ze stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní celkem.

Emise benzenu 2001, kategorie zdrojÛ REZZO 2, hlavní emitenti



Strana 327 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 3/2005

5.5 Benzo(a)pyren

5.5.1 V˘ãet hlavních zdrojÛ emisí benzo(a) pyrenu (BaP)

V˘ãet zdrojÛ zneãi‰tûní u emisí B(a)P, Zlínsk˘ kraj, 2001

Zdroj: âHMÚ

Nadlimitní zátûÏ území imisemi BaP je zpÛsobena emisemi podniku DEZA, a. s. Vala‰ské Mezifiíãí (stávající
technologie zpracování dehtu).

5.6 Oxidy dusíku

5.6.1 Hlavní stacionární zdroje emisí oxidÛ dusíku

Nejvût‰í emitenti NOx, Zlínsk˘ kraj, 2001
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5.6.2 Emise NOx v dopravû

Emisní vydatnost jednotliv˘ch komunikací Zlínského kraje koresponduje s kartogramem zatíÏení jednotliv˘ch
silniãních úsekÛ. Mapa byla vytvofiena pro potfieby rozptylové studie.

Doprava, emise NOx na komunikacích Zlínského kraje, 2001

Zdroj: CDV Brno, âHMÚ, Mgr. Jakub Bucek

Pfii vyhodnocení podílu jednotliv˘ch druhÛ dopravy na emisích NOx je zfieteln˘ vysok˘ podíl nákladní automo-
bilové dopravy (42 %), individuální osobní dopravy (25 %) a motorové trakce Ïelezniãní dopravy (7 %).

5.7 Amoniak

5.7.1 Hlavní zdroje emisí amoniaku ve Zlínském kraji

V kraji do‰lo od roku 1999 k poklesu emisí amoniaku o 0,133 kt. Tento pokles v‰ak zatím nebyl zpÛsoben vyu-
Ïíváním lep‰ích chovatelsk˘ch technologií a lep‰í manipulací s organick˘m odpadem, ale zejména celkov˘m pokle-
sem chovan˘ch zvífiat. Cílová hodnota emisí amoniaku (rok 2010) pfiedstavuje cca 4 kt a dle statistik nedosahují emi-
se amoniaku hodnot emisního stropu.

Zemûdûlské provozy ve Zlínském kraji

Emise pro ‰kodlivinu NOx na jednotliv˘ch komunikacích [g/m]
NOx
0,000000 – 0,000042
0,000043 – 0,000083
0,000084 – 0,000155
0,000156 – 0,000268
0,000269 – 0,000446



Strana 329 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 3/2005

5.8 Lokalizace stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní

5.8.1 Zdroje kategorie REZZO 1 (zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í)

Na území kraje bylo v roce 2001 lokalizováno 104 zdrojÛ REZZO 1 – z toho 19 zdrojÛ centrálního zásobování
teplem (CZT), z nichÏ bylo distribuováno teplo prostfiednictvím autorizovan˘ch distributorÛ. Devût zdrojÛ spadá do
kategorie stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ.

Umístûní a pfiíkon zdrojÛ REZZO 1, Zlínsk˘ kraj, rok 2001
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Celkov˘ instalovan˘ tepeln˘ v˘kon v‰ech zdrojÛ REZZO 1 byl 2 326,886 MW, celková spotfieba tepla v palivu
pro spalovací úãely 18 340 585,471 GJ. PfievaÏujícím palivem jsou tuhá paliva (cca 55 %), následují kapalná (36 %)
a plynná (9 %).

5.8.2 Zdroje kategorie REZZO 2 – stfiední zdroje zneãi‰tûní ovzdu‰í

V kraji bylo v roce 2001 lokalizováno 1 582 zdrojÛ REZZO 2 – z toho 32 zdrojÛ CZT, z nichÏ bylo distribuováno
teplo prostfiednictvím autorizovan˘ch distributorÛ. Celkov˘ instalovan˘ tepeln˘ v˘kon v‰ech zdrojÛ byl 854,291 MW.1)

Umístûní zdrojÛ REZZO 2 v ãlenûní dle druhu paliva, Zlínsk˘ kraj, 2001

Celková spotfieba tepla v palivu ãiní 3 525 428,4 GJ. PfievaÏujícím palivem jsou plynná paliva (cca 73 %), násle-
dují tuhá (25 %) a kapalná (2 %). Z celkové spotfieby paliv pro spalovací úãely ãinila spotfieba ve zdrojích vyrábûjí-
cích teplo pro CZT cca 10,5 %.

5.9 Hodnocení dálkového transportu ‰kodlivin

Zneãi‰Èující látky, emitované do atmosféry, jsou transportovány pfievládajícím proudûním a promíchávány tur-
bulentními víry v celém rozsahu vrstvy smû‰ování. Bûhem transportu souãasnû probíhají jejich chemické transfor-
mace. MÛÏe se jednat o sloÏit˘ komplex chemick˘ch reakcí, zejména v pfiípadû fotochemick˘ch slouãenin.

5.9.1 Vyhodnocení vlivu vzdálen˘ch zdrojÛ a transport ‰kodlivin z okolních státÛ

Pfienos ‰kodlivin pfies hranice kraje i státu mÛÏeme charakterizovat nûkolika skuteãnostmi:

1) Údaj z REZZO 2.
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1. SníÏení pfienosu ‰kodlivin pfies hranice kraje, projevující se formou suché i mokré depozice nelze regulovat Ïád-
n˘m nástrojem z úrovnû krajského úfiadu.

2. Transfer tûchto látek je pod vlivem
1.1. globálním
1.2. regionálním
1.3. lokálním (v poslední fázi pfied dopadem je ovlivnûn místní orografií terénu, která deformuje proudûní – napfi.

lokalita Val. Mezifiíãí je charakterizována dvûmi dominantními smûry proudûní: sloÏkou severní 14,34 %
a pfievládajícím jiÏním proudûním 30,31 %).

3. V tabulce je pfiíspûvek ve‰ker˘ch stacionárních zdrojÛ âR pro SO2 a pfiíspûvek z v˘znamn˘ch zdrojÛ sousedních
státÛ.V pfiípadû modelování NO2 jsou na území âR modelovány ve‰keré  stacionární zdroje velké, stfiední i ma-
lé spoleãnû s dopravou.

4. Zdroje zneãi‰Èování Zlínského kraje zpÛsobují reexport ‰kodliv˘ch látek produkovan˘ch na území Zlínského
kraje na sousední kraje i státy.

5. Pfienos pfies hranice kraje i státÛ probíhá tak, Ïe pfiíspûvky z jednotliv˘ch zdrojÛ tvofií na území „plo‰n˘ impakt“,
kter˘ lze stanovit jako „pozadí kraje“ a jeho hodnotu lze definovat mûfiícími stanicemi, které jsou lokalizovány
v území pokud moÏno co nejménû ovlivnûném lokálními zdroji a mûfiícími rezidenãní zneãi‰tûní v území kraje.

Vyhodnocení podílu SO2 – Lokalita: Zlín

Zdroj: âHMÚ, v˘poãet byl proveden na základû hmotnostních koncentrací oxidu sifiiãitého pro rok 2001.
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Vyhodnocení podílu SO2 – Lokalita: Vsetín

Zdroj: âHMÚ
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Vyhodnocení podílÛ NO2 – Lokalita: Zlín

Pozn.: V˘poãet byl proveden na základû hmotnostních koncentrací oxidu dusiãitého pro rok 2001.
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Vyhodnocení podílu NO2 – Lokalita: Vsetín

Zdroj: âHMÚ
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6. ANAL̄ ZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHOR·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

6.1 Zneãi‰tûní imisemi SO2

Území zasaÏené zv˘‰en˘mi koncentracemi SO2 je lokalizováno jiÏnû od Zlína, v okolí Val. Mezifiíãí, v Bystfiici
pod Host˘nem (prokázáno i ambulantními mûfieními âHMÚ) a ve mûstû Vsetín. Podíly jednotliv˘ch kategorií zdro-
jÛ na zneãi‰tûní ovzdu‰í byly modelov˘m hodnocením a anal˘zou vrstev pfiíspûvkÛ zneãi‰tûní zji‰tûny následovnû:

Podíly zdrojÛ zneãi‰tûní na koncentraci SO2 v ovzdu‰í, údaje z roku 2001

Lokality lze rozdûlit do dvou typÛ. Na lokality, kde pfiekroãení imisního limitu je dílem jednoho zdroje (nebo ty-
pu zdroje) a lokality, kde se na pfiekroãení imisního zatíÏení podílí více zdrojÛ. Napfi. v Bfieznici byla pro ‰kodlivinu
SO2 v roce 2001 jednoznaãnû nejvût‰ím pÛvodcem Moravská teplárna a. s. (vzhledem k morfologii terénu) a dále spa-
lování tuh˘ch uheln˘ch paliv v obci, která není plynofikována. Data pouÏitá pro rozptylovou studii Zlínského kraje
vycházela z dostupn˘ch údajÛ v REZZO za rok 2001. V tomto roce nebyl je‰tû v provozu druh˘ fluidní kotel v Mo-
ravsk˘ch Teplárnách, a. s., jehoÏ instalací do‰lo k v˘raznému sníÏení emisí SO2. Po nabûhnutí obou fluidních kotlÛ se
situace v˘raznû zmûnila. Nejvy‰‰í vypoãtené koncentrace se sníÏily na úroveÀ 160 mg/m3 a v˘skyt koncentrací pfies
imisní limit klesl na ãetnost 2¥ za rok. To znamená, Ïe z hlediska imisní legislativy pro tuto ‰kodlivinu se Moravská
teplárna dostala na hranici dodrÏování platné imisní legislativy. Obdobná situace platí i pro maximální krátkodobé
koncentrace. Zde byly nejvy‰‰í vypoãtené koncentrace nadlimitní, a po instalaci fluidních kotlÛ jsou maximální hodi-
nové koncentrace na hranici platného imisního limitu.

6.2 ÚroveÀ zneãi‰tûní prachem – PM10

Vsetín je prvním místem, kde bude tfieba fie‰it imisní situaci komplexnû a ne pouze opatfieními na jednom zdro-
ji. Z rozptylové studie vypl˘vá, Ïe nejvût‰í podíl na imisní zátûÏi mají velké zdroje a malé zdroje. Konkrétnû pak Slé-
várna Vsetín s. r. o. a spalování fosilních paliv v mal˘ch zdrojích emisí. Z rozptylové studie vypl˘vá, Ïe prÛmûrné den-
ní koncentrace PM 10 se pohybují na úrovni 160 mg/m3 s v˘skytem nadlimitních koncentrací cca 17 dnÛ v roce.
PfiiãemÏ nejvy‰‰í maxima zpÛsobuje provoz slévárny, ale naopak nejvût‰í ãetnost pfiekroãení imisního limitu vykazu-
jí malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiedev‰ím spalování fosilních paliv (vãetnû dfieva) v dobû ‰patn˘ch imisních pod-
mínek.

Podíly kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování na zneãi‰tûní prachov˘mi ãásticemi ve vybran˘ch referenãních bodech, Zlínsk˘
kraj, 2001

Zdroj: Rozptylová studie Zlínského kraje, Mgr. Bucek

V roce 2001 se na území mûsta Vsetín nacházelo 721 bytÛ, vytápûn˘ch tuh˘mi palivy, z toho 248 dfievem
a 473 uhlím (dle v˘sledkÛ sãítání lidí, bytÛ a domÛ). Navrhovaná opatfiení se budou tedy dot˘kat:

∑ lokálních topeni‰È,
∑ Slévárny Vsetín,
∑ dopravy.
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U opatfiení na zdrojích REZZO 3 lze konstatovat, Ïe v‰echny v˘duchy mají relativnû podobnou v˘‰ku komína,
ozdravné opatfiení sníÏením emisí na v˘duchu se tedy projeví ve zmûnû imisní zátûÏe stejnû u jakéhokoliv zdroje. Dle mo-
delov˘ch pokusÛ je tfieba ve Vsetínû sníÏit emisní zátûÏ celkovû cca o 35 % oproti stávajícímu stavu. Potom i imisní zátûÏ
klesne na úroveÀ platn˘ch imisních limitÛ a to z ãetností pfiekroãení imisního limitu niÏ‰í neÏ 3¥ za rok. Tento pokles je
dosaÏiteln˘ napfi. dal‰í plynofikací, ke které docházelo od roku 2001 nejen ve Vsetínû, ale i v dal‰ích obcích Vsetínska, kte-
ré jsou Pfiílohou ã. 11 k nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb. oznaãeny jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í a kde jsou pro
prachové ãástice PM10 pfiekraãovány nejen imisní limity, ale také aktuální úrovnû meze tolerance.

6.3 ZatíÏení imisemi Benzo a pyrenu

Zji‰tûní rozptylové studie Zlínského kraje ukazují nadlimitní zátûÏ území imisemi PaH BaP, zpÛsobenou ze-
jména podnikem DEZA, a. s. Vala‰ské Mezifiíãí (stávající technologie zpracování dehtu).

Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ na zneãi‰tûní imisemi BaP ve vybraném referenãním bodû

Zdroj: Rozptylová studie Zlínského kraje, Mgr. Bucek

Z rozptylové studie vypl˘vá, Ïe prÛmûrné roãní koncentrace BaP v lokalitû se pohybují na úrovni cca 2,6 ng/m3,
coÏ ãiní cca 260 % imisního limitu. Na tomto imisním zatíÏení se nejvíce podílí spoleãnost DEZA, a. s.Vala‰ské Mezifií-
ãí a neplynofikované ãásti mûsta Vala‰ské Mezifiíãí, kde se spalují tuhá paliva v lokálních topeni‰tích. Proto se navrhuje,
obdobnû jako ve Vsetínû, zpracovat projekt, po jehoÏ realizaci by do‰lo ke sníÏení imisního zatíÏení BaP ve Vala‰ském
Mezifiíãí a jeho blízkém okolí. Projekt by v podstatû mûl fie‰it plynofikaci neplynofikovan˘ch ãástí mûsta a sníÏení emi-
sí v rámci DEZY. Finanãní rámec fie‰ení pfiedstavuje cca 200 000 000 Kã, problém je fie‰iteln˘ do roku 2010.

6.4 ZatíÏení imisemi benzenu

V˘sledky rozptylové studie vykazují pfiekroãení imisního limitu na 17 referenãních bodech v okolí Vala‰ského
Mezifiíãí a v okolí obaloven Alpine, âeské a Moravské obalovny, ohroÏeny jsou dále lokality Zlín a Uherské Hradi‰-
tû, kde byly zji‰tûny modelem koncentrace na úrovni cca 70 % imisního limitu.

Podíl kategorií zdrojÛ na zneãi‰tûní benzenem ve vybran˘ch referenãních bodech, rok 2001

Zdroj: Rozptylová studie Zlínského kraje, Mgr. Bucek

6.5 Zv˘‰ené koncentrace NO2

Nejvy‰‰í vypoãtené hodinové koncentrace pro ‰kodlivinu NO2 dosahují hodnot fiádovû do 100 mg/m3, coÏ je na
úrovni cca 50 % platného imisního limitu, ale z hlediska prÛmûrn˘ch roãních koncentrací situace uÏ tak pfiíznivá ne-
ní. Nejvy‰‰í vypoãtené prÛmûrné roãní koncentrace pro ‰kodlivinu NO2 se pohybují na úrovni do 15 mg/m3 v mûstû
Zlínû a v Uherském Hradi‰ti. Z v˘sledkÛ mûfiení automatického imisního monitoringu vypl˘vá, Ïe prÛmûrné roãní
koncentrace b˘vají vy‰‰í neÏ koncentrace vypoãtené imisním modelem. Jsou zpÛsobeny zejména automobilovou do-
pravou v pfiedmûtn˘ch lokalitách. Jedin˘m fie‰ením je zlep‰ení dopravní infrastruktury kraje zakotvené v Generelu
dopravy Zlínského kraje.
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7. OPAT¤ENÍ KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

7.1 Stávající a jiÏ pfiijatá opatfiení

7.1.1 Zpfiísnûní emisních limitÛ a jeho pfiínosy

Plnûní emisních limitÛ je kontrolováno a jejich dodrÏování je zaji‰Èováno v souladu s platnou legislativou. Pfie-
sto je proveden v˘poãet prÛmûrn˘ch roãních emisních koncentrací na rozhodujících zdrojích a v˘sledné hodnoty
(roãní mûrná emise) jsou konfrontovány s platn˘mi i budoucími emisními limity.

V˘voj emisí od roku 1995 dokumentuje do znaãné míry vliv zavedení emisních limitÛ na mnoÏství emisí. Emis-
ní limity vypl˘vající z nafiízení vlády ã. 352, ã. 353, ã. 354/2002 Sb. a vyhlá‰ek MÎP ã. 355/2002 Sb. a ã. 356/2002 Sb. od-
povídají v podstatû emisním limitÛm ze zákona ã. 309/1991 Sb. a jeho provádûcích vyhlá‰ek. (Jedinou zmûnou je sãí-
tání pfiíkonu u zdrojÛ s celkov˘m instalovan˘m pfiíkonem nad 50 MW a tím zpfiísnûní emisních limitÛ pro SO2.) Na
v˘voji emisí po roce 1999 je zfiejmé (v‰echna zafiízení musela podle zákona ã. 309/1991 Sb. splnit emisní limity do
31. 12. 1998) Ïe v budoucnosti nebylo moÏné oãekávat sníÏení emisí vlivem aplikace emisních limitÛ. Kromû zpfiísnû-
ní emisních limitÛ se na v˘voji tvorby emisí projevuje i vliv poklesu v˘roby po roce 1990.

7.1.2 Zmûna palivové základny

V 90-t˘ch letech do‰lo s rozvojem plynárensk˘ch sítí k v˘razné plynofikaci mal˘ch, stfiedních i velk˘ch zdrojÛ
pro v˘robu tepla a kotelen v objektech terciárního sektoru a v návaznosti na podporu vyuÏití biomasy v soustavách
CZT vznikají malé soustavy na biomasu v obcích Hostûtín, Ro‰tín a Vala‰ská Bystfiice. Biomasa pro v˘robu tepla
(a elektfiiny) je vyuÏívána i v dal‰ích soustavách, napfi. Slaviãínû a Brumovû-Bylnici.

7.1.3 Technologické inovace ve zdrojích a sítích soustav CZT

Technologické inovace probíhají ve v‰ech soustavách CZT a v prÛmyslov˘ch zdrojích. V˘raznou zmûnu v emi-
sích zneãi‰Èujících látek pfiinesly napfi. investice do zdroje tepla ve Zlínû provozovaném spoleãností Moravské Tep-
lárny, a. s. V souãasnosti jsou základem teplárny dva moderní teplárenské bloky s parními kotli s fluidní spalovací
technologií tuhého paliva a odbûrov˘mi teplárensk˘mi turbinami. První blok s odbûrovou protitlakovou turbinou
25 MW byl uveden do provozu v roce 1996 a druh˘ blok s odbûrovou kondenzaãní turbinou 30 MW byl uveden do
provozu v roce 2001. Do roku 2010 se oãekává modernizace primárních tepeln˘ch sítí z teplárny k odbûratelÛm. Pro-
vedené technologické inovace pfiinesly v˘razné sníÏení v‰ech emitovan˘ch zneãi‰Èujících látek. Vzhledem k tomu, Ïe
modelové hodnocení kvality ovzdu‰í bylo provedeno na základû údajÛ z roku 2001, byla provedena citlivostní anal˘-
za na zmûnu technologie a sníÏení emisí po roce 2002.

7.2 DosaÏené v˘sledky a hodnocení úãinnosti opatfiení

Pozitivní dopad zmínûn˘ch opatfiení dokumentuje jednak v˘voj v emisích, ale také pokles namûfien˘ch hodnot
koncentrací zneãi‰Èujících látek ve stávající síti stanic.
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V˘voj v emisích ‰kodlivin, Zlínsk˘ kraj celkem

Zdroj: âHMÚ, ENVIROS

7.3 Novû navrhovaná opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

V rámci implementace programu budou vyuÏívány následující normativní nástroje / opatfiení, které jsou v úpl-
né ãi ãásteãné kompetenci orgánÛ kraje:
∑ Územní plánování a územní rozhodování (zdroje REZZO 1, koridory vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, vymezení

ploch pro v˘robu nadmístního v˘znamu, apod. – vliv na infrastrukturu dopravní i energetickou).
∑ Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1 a 2).
∑ Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1 a 2).
∑ Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Povolení k uvedení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í do zku‰ebního i trvalého

provozu.
∑ 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.
∑ Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfied-

ních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Integrované povolení k stávajícímu zvlá‰tû velkému zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologick˘ch

zafiízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Povinnost volit pfii v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nej-

lep‰í dostupné techniky.
∑ Podmínûná (technická moÏnost a ekonomická pfiijatelnost) povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pfii zmû-

nách stávajících staveb centrální zdroje tepla, pfiípadnû alternativní zdroje a ovûfiit moÏnost kombinované v˘ro-
by tepla a energie.

∑ 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.

∑ MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních limi-
tÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

∑ Stanovení látek, pro které jsou u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ uplatnûny obecné emisní limity.
∑ Povolení k vydání a zmûnám provozního fiádu zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ.
∑ Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadÛ.
∑ Zákaz spalovaní urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í.
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∑ MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ.
∑ âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst ãi obcí.
∑ Zavedení zón sníÏené rychlosti v mûstech a obcích.
∑ Zavedení environmentálních zón v mûstech a obcích.
∑ Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel.
∑ Územní energetická koncepce.
∑ Energetick˘ audit.

Pro naplÀování opatfiení mÛÏe v rámci samostatné pÛsobnosti Zlínsk˘ kraj vyuÏívat následující druhy nástrojÛ
a opatfiení, které jsou v úplné ãi ãásteãné kompetenci orgánÛ kraje (pfiípadnû obcí):

Ekonomické:
∑ Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ Investice do energetické infrastruktury.
∑ Investice do úspor energie.
∑ Finanãní podpory provozovatelÛm zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
∑ MoÏnost placeného vjezdu do urãit˘ch ãástí mûst.
∑ Finan‰ní podporu systémÛ hromadné dopravy vãetnû obmûny vozového parku.
∑ Podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí.
∑ Podpora zavádûní vozidel s alternativním pohonem (zemní plyn, bionafta, elektfiina).
∑ Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatfiení u vozidel.

Organizaãní:
∑ Technicko-organizaãní opatfiení u plo‰n˘ch (nebodov˘ch) zdrojÛ s cílem omezit sekundární pra‰nost (vãetnû za-

lesÀování a zatravÀování).
∑ Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ, které nejsou pfiedmûtem regulace prostfiednictvím právních

pfiedpisÛ (zejména zdroje emitující tuhé látky a tûkavé organické látky).
1.1. Parkovací politika (regulace parkování, podpora systémÛ záchytn˘ch parkovi‰È).
1.2. Infrastrukturní opatfiení (obchvaty, okruhy, kolejová infrastruktura).
1.3. Optimalizace fiízení dopravy.
1.4. Zv˘‰ení kvality hromadné osobní dopravy.
1.5. Rozvoj integrované dopravy.
1.6. SniÏování pfiepravní nároãnosti území.
1.7. Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, pû‰í zóny, zklidnûné ulice.
1.8. Podpora práce doma (teleworking).
1.9. Podpora v‰ech forem elektronické komunikace.

Institucionální:
∑ Optimalizace a koordinace v˘konu vefiejné správy (koordinace rozhodování podle rÛzn˘ch zákonÛ – zejména

zákona o ochranû ovzdu‰í, stavebního zákona, zákona o IPPC).
∑ Zaji‰tûní odpovídající odborné podpory v˘konu vefiejné správy.

Informaãní:
∑ Proces posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA).
∑ Zaji‰tûní úpln˘ch a spolehliv˘ch informací pro rozhodování pfiíslu‰n˘ch orgánÛ.
∑ Informování vefiejnosti, v˘chova a osvûta.
∑ „Informaãní tlak“ na provozovatele zdrojÛ s cílem posilovat vzorce chování pfiíznivé z hlediska ochrany ovzdu‰í.

Ostatní:
∑ Dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi.
∑ Podpora uÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ (které mohou mít vliv na emise).
∑ Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit.
∑ Demonstraãní projekty.
∑ Realizace opatfiení na minimalizaci sekundární pra‰nosti.
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8. SCÉNÁ¤ NÁSTROJÒ A OPAT¤ENÍ  KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

8.1 ZpÛsob v˘bûru úãinn˘ch nástrojÛ a opatfiení

Pfii v˘bûru vhodn˘ch nástrojÛ do Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je tfieba pfiihlíÏet:
∑ k problémov˘m ‰kodlivinám,
∑ k typu zneãi‰tûní,
∑ ke skupinám nebo jednotliv˘m pÛvodcÛm zneãi‰tûní,
∑ ke specifikám lokalit, ve kter˘ch dochází ke zneãi‰tûní ovzdu‰í,
∑ k potfiebám Zlínského kraje pfii naplÀování Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje.

Cílovou skupinou látek jsou: SO2, NOx, benzo-a-pyren, benzen, prach. U zneãi‰tûní niklem se domníváme, Ïe je
zpÛsobeno pfienosem z jiného kraje, coÏ se pfii modelování potvrdilo. SniÏování emisí VOC je spolu s ostatními pre-
kurzory ozónu a v souladu s metodick˘m pokynem MÎP k vypracování Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, zahr-
nuto v programu sniÏování emisí. V tomto programu jsme se zab˘vali pouze sníÏením emisí Benzo-a-pyren (BaP)
v oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.

Anal˘za zneãi‰tûní v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í umoÏnila identifikovat hlavní pÛvodce zneãi‰tû-
ní, neboli cílové skupiny Programu, kter˘mi jsou:
∑ vybrané zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (prach, síra, BaP, benzen),
∑ malé zdroje zneãi‰Èování (SO2, prach, BaP) a
∑ doprava (benzen, NOx).

Nástroje netechnického charakteru v pfiedchozí kapitole, byly podrobeny anal˘ze z hlediska pfiínosÛ ke zlep‰e-
ní kvality ovzdu‰í v pfiípadû cílov˘ch látek a cílov˘ch skupin zneãi‰ÈovatelÛ.

Program a vybrané nástroje a opatfiení v nûm jsou ãasovû omezeny v závislosti na zneãi‰Èující látce, zafiazené do
Programu a na typu „problému“ – v pfiípadû SO2 je poÏadavek dosáhnout limitních koncentrací do konce roku 2005,
u ostatních látek je tímto horizontem rok 2010.

8.2 Specifická opatfiení na podporu sníÏení imisní zátûÏe

8.2.1 SníÏení emisí SO2 v Teplárnû Otrokovice

Cílem opatfiení bude dosáhnout v˘poãtového emisního stropu v Teplárnû Otrokovice. Nástrojem pro realizaci
tohoto opatfiení je Plán sníÏení emisí u zdroje, kter˘ se stane jedním z podkladÛ pfii vydání integrovaného povolení
a stanovení závazn˘ch podmínek provozu tohoto zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰tûní. Opatfiení je tfieba provádût v sou-
ladu s poÏadavky matefisk˘ch smûrnic k ochranû ovzdu‰í – s pfiihlédnutím k vyvolan˘m nákladÛm a dÛsledkÛm pro
provozovatele, a s vhodn˘m naãasováním.

8.2.2 Odprá‰ení kotelny Jasenice

Do roku 2010 se oãekávají ve Vsetínû investice do tepeln˘ch sítí – v˘hledovû jsou plánovány investice v rozsa-
hu cca 49 mil. Kã do rekonstrukce tepeln˘ch sítí a do odprá‰ení kotelny obj. 35 Jasenice (r. 2006). Pfiínosem investic
je úspora v teple v rozsahu cca a 8 700 GJ a omezení emisí prachov˘ch ãástic. Odprá‰ení kotelny Jasenice je v˘znam-
n˘m opatfiením v oblasti, která je zatíÏena imisemi prachov˘ch ãástic a spadá do oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu-
‰í. Jedná se o nov˘ zvlá‰tû velk˘ spalovací zdroj, na kter˘ byly vydány závazné podmínky provozu, opatfiení ke sníÏe-
ní pra‰nosti je jedním z nich.
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8.2.3 Omezení emisí BaP v DEZA, a. s.

Do roku 2010 je tfieba zabezpeãit, omezení emisí PaH (BaP) z provozÛ stáãení dehtu v podniku DEZA, a. s.
a zlep‰ení kvality ovzdu‰í v oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í ve Vala‰ském Mezifiíãí. Obdobnû je nezbytné zajis-
tit sníÏení emisí benzenu a sníÏení emisí oxidu sifiiãitého v souladu s jiÏ vydan˘m integrovan˘m povolením k provozu
zvlá‰tû velkého spalovacího zdroje v DEZA, a. s.

Dále se navrhuje obdobnû jako ve Vsetínû zpracovat projekt, po jehoÏ realizaci by do‰lo ke sníÏení imisního za-
tíÏení BaP ve Vala‰ském Mezifiíãí a jeho blízkém okolí. Projekt by mûl fie‰it plynofikaci neplynofikovan˘ch ãástí mûs-
ta a dále pak obsahovat fie‰ení sníÏení emisí v rámci DEZY. Tento projekt v˘razn˘m zpÛsobem sníÏí imisní zátûÏ
v lokalitû a jeho realizací dojde i ke sníÏení imisní zátûÏe a dopadu ‰kodlivin, které bezprostfiednû souvisejí se spalo-
váním fosilních paliv (SO2, PM10, atd.) a s v˘robou dehtu (ostatní polyaromáty, pachové látky atd.)

8.2.4 Opatfiení v infrastruktufie dopravy Zlínského kraje

Opatfiení v dopravû jsou nezbytná pro sníÏení zatíÏení ovzdu‰í oxidy dusíku ve v‰ech vût‰ích mûstech Zlínského kra-
je. Nespadají bohuÏel do pÛsobnosti krajského úfiadu, jsou v‰ak zanesena v Generelu dopravy Zlínského kraje a jejich re-
alizace je buì v pfiípravû, schválena nebo pfied schválením. Zásadními opatfieními v oblasti dopravy obecnû jsou:
∑ zv˘‰ení plynulosti provozu na silniãních komunikacích,
∑ odstranûní prÛjezdu nákladních vozidel centry mûst – budování obchvatÛ,
∑ zv˘‰ení plynulosti provozu na stávajících komunikacích,
∑ ãásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst ãi obcí,
∑ zavedení zón sníÏené rychlosti ve mûstech a obcích.

Tyto zámûry sleduje Generel dopravy Zlínského kraje (byl pfiedloÏen ke schválení jako souãást územnû pláno-
vacích podkladÛ pro ÚPN Zlínského kraje), kter˘ konkretizuje priority v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury ná-
sledovnû:
∑ Dokonãení rozestavûn˘ch staveb (stoupací pruhy, severov˘chodní obchvat Otrokovic v rámci v˘stavby silnice

R55, roz‰ífiení silnice II/432 v úseku Hulín – Hole‰ov).
∑ Urychlení v˘stavby dálnice D1 na území Zlínského kraje a navazující rychlostní silnice R55 s pfiednostní v˘-

stavbou jihov˘chodního obchvatu Otrokovic.
∑ Urychlení pfiíprav a zahájení postupné v˘stavby rychlostní silnice R49 (v první etapû fie‰it úsek Hulín–Fry‰ták

s pfiipojením na silnici II/490 do Zlína).
∑ Pfiipravované roz‰ífiení stávající silnice I/49 v úseku Otrokovice – Malenovice.
∑ Urychlené zahájení stavby tahu silnic I/35 a I/57 v úseku Palaãov – Vala‰ské Mezifiíãí – Vsetín.
∑ V˘stavba pfieloÏky silnice I/35 v úseku Vala‰ské Mezifiíãí – RoÏnov pod Radho‰tûm vãetnû pfiípadného obchva-

tu RoÏnova pod Radho‰tûm.
∑ V˘stavba obchvatu Vizovic a Lutoniny a stoupacích pruhÛ na silnici I/69.
∑ OdstraÀování lokálních závad na souãasné silniãní síti (I/57, I/49).
∑ Instalace ochrann˘ch dûlících ostrÛvkÛ na stávající silnici I/55 v celé její délce na území kraje, na silnici I/49

v úseku Otrokovice – Zlín – Vizovice, na silnici II/490 v úseku Hole‰ov – Fry‰ták – Zlín a na stávající silnici I/35
v úseku Vala‰ské Mezifiíãí – RoÏnov pod Radho‰tûm.

Navrhovaná dálnice D1 Vy‰kov – KromûfiíÏ – Hulín – Pfierov – Lipník nad Beãvou umoÏní napojení Zlínského
kraje na dálniãní síÈ âeské republiky a Evropy. Po jejím zprovoznûní dojde k v˘raznému sníÏení dopravní zátûÏe na
silnicích I/47 v úseku Vy‰kov – Hulín a I/55 v úseku Hulín – Pfierov.

Navrhovaná silnice I. tfiídy R55 Hulín – Otrokovice – Uherské Hradi‰tû – Hodonín – Bfieclav – V˘stavba silni-
ce je zafiazena v dokumentu Návrh rozvoje dopravních sítí v âR dle usnesení vlády ã. 145/2001 a Program rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje z roku 2002. Rychlostní silnice umoÏní napojení západní ãásti Zlínského kraje na
dálniãní síÈ. Po jejím zprovoznûní dojde k v˘raznému zkvalitnûní prÛjezdnosti územím ve smûru sever–jih a ke zlep-
‰ení dopravní situace na stávající silnici I/55 a II/497 odvedením ãásti zátûÏe.
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Navrhovaná silnice I. tfiídy R49 Hulín – Fry‰ták – Slu‰ovice – Vizovice – Pozdûchov – Horní Lideã – Slovensko.
V˘stavba rychlostní silnice je zafiazena v dokumentu Návrh rozvoje dopravních sítí v âR dle usnesení vlády
ã. 145/2001 a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje z roku 2002. V˘stavba navazující rychlostní silnice
R6 ve Slovenské republice je zafiazena v Uzneseniu vlády Slovenskej republiky ã. 162/2001 k novému projektu v˘-
stavby diaºnic a r˘chlostn˘ch ciest. V˘stavba komunikace v navrÏené trase je rovnûÏ podporována usnesením Zastu-
pitelstva mûsta Zlína ã. 5/7Z/2003 ze dne 4. 9. 2003.

Zlep‰ením dopravní infrastruktury dojde nejen k odvedení automobilové dopravy mimo území s vysok˘m po-
ãtem obyvatel, ale v˘raznû se zlep‰í plynulost automobilové dopravy, tím i mnoÏství spotfiebovan˘ch pohonn˘ch
hmot na ujetí stejné vzdálenosti. Komplexní posouzení vlivu navrÏen˘ch variant dopravního generelu na kvalitu
ovzdu‰í nebylo v souãasné dobû kapacitnû moÏné.

8.3 Zaji‰tûní vybavenosti krajského úfiadu spolehliv˘mi informacemi

8.3.1 Posílení imisního monitoringu

Spoleãn˘m jmenovatelem pro Vsetín,Vala‰ské Mezifiíãí a RoÏnov p. Radho‰tûm je vysoká koncentrace pracho-
v˘ch ãástic PM10 a BaP. Mûsta Zlín a KromûfiíÏ mají problémy s niklem a navíc Vala‰ské Mezifiíãí a oblast jiÏnû od
Zlína má problémy s oxidem sifiiãit˘m.
∑ Mûsta Zlín, KromûfiíÏ, Uherské Hradi‰tû, Vsetín mají v provozu funkãní monitoring, kter˘ do znaãné míry po-

tvrdil i v˘sledky rozptylové studie a bude nutné udrÏet tento systém v provozu.
∑ Z Vala‰ského Mezifiíãí a RoÏnova p. Radho‰tûm není pfiístup k datÛm o kvalitû ovzdu‰í a je nutné si ovûfiovat

pravideln˘m mûfiením kvalitu ovzdu‰í a moÏná rizika zdravotního stavu obyvatel.
∑ V zónách  se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í doporuãujeme promûfiit na místû terénním mûfiením skuteãn˘ stav

ovzdu‰í.

Doporuãujeme pfiipravit návrhy na opatfiení ke sníÏení emisí na primárních zdrojích, které mají dominantní vliv
na kvalitu ovzdu‰í kraje (viz pfiíslu‰né kapitoly).

8.3.2 Sledování a vyhodnocování informací

Pro vyhodnocování informací je vhodné zavést systémy vyhodnocení údajÛ z monitorování kvality ovzdu‰í a dá-
le sledování oãekávan˘ch parametrÛ schvalovan˘ch zafiízení, zdrojÛ, technologií a v˘rob. UskuteãÀovat hodnocení na
základû dat pfii schvalování a skuteãn˘ch dat, získan˘ch prostfiednictvím energetického informaãního systému.

VyuÏít je tfieba také dal‰í podklady, prostfiednictvím kter˘ch získává krajsk˘ úfiad na stranû jedné podstatné in-
formace pro své vlastní rozhodování, a naopak poskytuje informace provozovatelÛm, aby mohli pfiijímat vhodná roz-
hodnutí i oni.
∑ Informace z proveden˘ch EIA o dopadech na kvalitu ovzdu‰í.
∑ Informování vefiejnosti, v˘chova a osvûta.
∑ „Informaãní tlak“ na provozovatele zdrojÛ s cílem posilovat vzorce chování pfiíznivé z hlediska ochrany ovzdu‰í.
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9. SEZNAM DOKUMENTÒ A DAL·ÍCH ZDROJÒ INFORMACÍ

1. Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í).
2. Nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb., kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hod-

nocení a fiízení kvality ovzdu‰í.
3. Zákon ã. 406/2000 Sb. v novele ã. 359/2003 Sb. a jeho provádûcí pfiedpisy.
4. Zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní a integrovaném registru zneãi‰Èování (zá-

kon o IPPC).
5. Metodick˘ návod 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 podle poÏadavkÛ § 6, odst. 5 a § 7 odst. 6 zá-
kona ã. 86/2002 o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ.

6. Emise VOC sektoru „UÏití a aplikace rozpou‰tûdel – 060000“ za rok 2002, SVÚOM.
7. Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, duben 2002.
8. Územní energetická koncepce Zlínského kraje, ENVIROS s. r. o., 2004.
9. Integrovan˘ program sniÏování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í Zlínského kraje, ENVIROS, s. r. o., 2004.
10. Implementaãní a investiãní strategie pro smûrnice ES na ochranu ovzdu‰í, projekt Phare ã. CZ9811-02-01, 2001.
11. Air Quality Actions Plans: Interim Guidance for Local Authorities, National Society for Clean Air and Envi-

ronmental Protection 
12. Operaãní program Infrastruktura a jeho programov˘ dodatek.
13. Operaãní program prÛmysl a podnikání a jeho programov˘ dodatek.
14. Národní program sniÏování emisí âeské republiky, MÎP (DHV âR), 2003.
15. Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ.
16. Místní integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í a sniÏování emisí se zahrnutím specifick˘ch poÏadavkÛ

mûsta a zahrnutím sniÏování emisí látek pfiispívajících ke zmûnû klimatu, Mûsto Ústí nad Labem, ArrEL,
ENVIROS, 2003.

17. Ochrana klimatu a uÏití energie, produkt âEA, 2001.
18. Anal˘za institucionálních a legislativních podmínek energetického fiízení na úrovni místní správy âR, March

Consulting, s. r. o., produkt âeské energetické agentury.
19. Recommendation on plans or programmes to be drafted under the Air Quality Framework Directive 96/62/EC.
20. Energetick˘ management municipalit, ENVIROS, s. r. o., produkt âeské energetické agentury.
21. âasopis Ochrana ovzdu‰í.
22. Vûstník MÎP 2/2003, 4/2004, 4/2003.

vyuÏité servery:
www.env.cz
www.mmr.cz
www.integrace.cz
www.inforegio.cec.eu.int
www.sfzp.cz
www.ceacr.cz
www.chmi.cz
www.strukturalni-fondy.cz



114/VS/2005
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Uherské Hradi‰tû a obcí Kudlovice

– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti podle zákona o pfiestupcích

Rozhodnutí, ã. j. KUZL/7326/2005/LPO/Pe, kter˘m Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje udûlil souhlas 
s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 18. 5. 2005.
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V Uherském Hradi‰ti dne 31. 3. 2005 V Kudlovicích dne 21. 3. 2005

Ing. Libor Karásek v. r. Jifií Tománek v. r.
starosta mûsta Uherské Hradi‰tû starosta obce Kudlovice
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