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3
NA¤ÍZENÍ

Olomouckého kraje
ã. 3/2009

ze dne 5. 11. 2009,

kter˘m se vydává aktualizace Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í 
na úrovni zóny Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/25/33/2009 ze dne 5. 11. 2009 podle § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (kraj-
ské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle § 48
odst. 2 písm. c) zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû
ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âl. 1

Tímto nafiízením se vydává aktualizace Programu
ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í na úrovni zóny Olomouc-

kého kraje, která je uvedena v pfiíloze tohoto nafií-
zení.

âl. 2

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku práv-
ních pfiedpisÛ Olomouckého kraje.

Ing. Martin Tesafiík
hejtman

MUDr. Michael Fischer
námûstek hejtmana
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II. Programov˘ dodatek podle ãl. 18 odst. 3 nafiízení rady (ES) 1260/1999 
o obecn˘ch ustanoveních o strukturálních fondech

1. ORIENTACE
A. Globální a specifické cíle
B. Priority

Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku
Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch látek

2. PRIORITY A POPIS OPAT¤ENÍ
Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku
Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC)
PrÛfiezová opatfiení
Technická pomoc

3. HODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH AKCÍ V RÁMCI JEDNOTLIV¯CH PRIORIT

4. FINANâNÍ RÁMEC

5. ODHAD NÁKLADÒ

6. RÁMEC PRO FINANCOVÁNÍ

7. ¤ÍZENÍ PROGRAMU KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

8. AKTUALIZACE PROGRAMOVÉHO DODATKU

9. PUBLICITA A OSVùTA

10. ZAJI·TùNÍ V¯MùNY DAT 

III. Pfiíloha podle rozhodnutí Komise 2004/224/ES

Seznam pouÏit˘ch zkratek:

BAT – nejlep‰í dostupné technologie
âSÚ – âesk˘ statistick˘ úfiad
âHMÚ – âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav
CZT – centrální zdroj tepla
CHKO – chránûná krajinná oblast
CHUEV – chránûné území evropského v˘znamu
EKO – vegetace
K – krátkodobá
K-S – krátkodobá-stfiednûdobá
LV – imisní limit
LZ – lidské zdraví
MT – mez tolerance
MÎP – Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
NPSE – národní program sniÏování emisí
OSÚ – obce se stavebním úfiadem
OZKO – oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í
PZKO – plán zlep‰ení kvality ovzdu‰í
REZZO – Registr emisí a zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
S-D – stfiednûdobá-dlouhodobá
SFÎP – Státní fond Ïivotního prostfiedí
TUV – teplá uÏitková voda
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TZL – tuhé zneãi‰Èující látky
ÚEK – Územní energetická koncepce
ZÚ – Zdravotní ústav

Seznam pouÏit˘ch chemick˘ch zkratek:

AA – amylalkoholy
AC – aceton
AOT 40 – kumulovaná expozice nad prahovou hodnotu 40 ppb (t˘kající se ochrany vegetace pfied ozonem)
As – arsen
BaP – benzo(a)pyren
BbF – benzo(b)fluoraten
BghiPRL – benzo(g, h, i)perylen
BkF – benzo(k)fluoraten
BZN – benzen
Cl – chlor
Cd – kadmium
CN – kyanidy
CO – oxid uhelnat˘
Cr – chrom
Cu – mûì
DbahA – dibenzo(a, h)antracen
E – éter
EBZN – etylbenzen
F – fluor
FA – formaldehyd
Hg – rtuÈ
Mn – mangan
MPXY – m, p-xylen
NH3 – amoniak
Ni – nikl
NO – oxid dusnat˘
NO2 – oxid dusiãit˘
NOx – oxidy dusíku
O3 – ozon
OL – organické látky
OXY – o-oxylen
P – pyridin
Pa – parafiny s v˘jimkou metanu
PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky 
Pb – olovo
PER – tetrachloretylen
PM2,5 – tuhé zneãi‰Èující látky o velikosti frakcí men‰í neÏ 2,5 mm
PM10 – tuhé zneãi‰Èující látky o velikosti frakcí men‰í neÏ 10 mm
Se – selen
SAK – silné anorganické kyseliny
SO2 – oxid sifiiãit˘
ST – styren
T – toluen
TLN – toluen
TZL – tuhé zneãi‰Èující látky
VOC – tûkavé organické látky
X – xyleny
Zn – zinek
123cdP – indeno(14,2,3-cd)pyren
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I. Aktualizace programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í 
na úrovni zóny Olomouckého kraje

1. ZÓNA OLOMOUCK¯ KRAJ

Kód: CZ071

Rozloha: 5 267 km2

Poãet obyvatel: 642 093
Hustota obyvatel: 121,5 obyvatel/km2

Zdroj: âSÚ

Obrázek 1: Správní obvody obcí s roz‰ífienou pÛsobností
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1.1 ADMINISTRATIVNÍ VYMEZENÍ ZÓNY

Zóna Olomouck˘ kraj je totoÏná se správním územím Olomouckého kraje. Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje sídlí 
ve mûstû Olomouc.

Jedná se o NUTS 3 – Olomouck˘ kraj.

1.2 TYP ZÓNY

Zóna Olomouck˘ kraj leÏí na v˘chodû âeské republiky a podle své rozlohy zaujímá 6,7 % území republiky. Rozmís-
tûní Olomouckého kraje je urãeno hranicemi sousedících krajÛ: na v˘chodû Moravskoslezsk˘m, na jihu Zlínsk˘m
a Jihomoravsk˘m, na západû Pardubick˘m krajem. Na severu polohu Olomouckého kraje vymezuje státní ãesko-pol-
ská hranice. Na území zóny je celkem 397 obcí, z nichÏ 27 má statut mûsta. Podle poãtu obyvatel se kraj fiadí na ‰esté
místo v âeské republice.

Podle dominujících odvûtví hospodáfiství lze kraj charakterizovat jako prÛmyslovû-zemûdûlsk .̆ Ve struktufie ekono-
miky kraje v˘znamné postavení zaujímá zpracovatelsk˘ prÛmysl, kter˘ je reprezentován v˘robou kovÛ, elektrick˘ch
a optick˘ch pfiístrojÛ, strojírenstvím, potravináfisk˘m, skláfisk˘m, keramick˘m, odûvním a textilním prÛmyslem. Dal-
‰ími hlavními sektory jsou obchod, doprava, stavebnictví a zemûdûlství. Zemûdûlská pÛda zde zaujímá 53,6 % území,
podíl orné pÛdy ãiní 40,4 %, lesní pÛda se rozkládá na 34,7 % a vodní plochy tvofií 1,1 % území.

Územím zóny procházejí dvû v˘znamné mezinárodní silniãní trasy: E 442 (Nûmecko – Karlovy Vary – Ústí nad La-
bem – Hradec Králové – Olomouc – Slovensko) a E 462 (Brno – Vy‰kov – Hranice – Chotûbuz – Polsko). Hlavními
Ïelezniãními tahy jsou mezinárodní Ïelezniãní koridory ã. 2 (Polsko – Petrovice u Karviné – Ostrava – Pfierov – Bfiec-
lav – Slovensko) a ã. 3 (Nûmecko – PlzeÀ – Praha – Olomouc – Pfierov – Ostrava – Slovensko). Napojení na leteckou
dopravu je zaji‰tûno mezinárodním leti‰tûm v Olomouci.

Na území zóny se nacházejí dvû velkoplo‰ná zvlá‰tû chránûná území, kter˘mi jsou chránûné krajinné oblasti Jesení-
ky a Litovelské Pomoraví. Celková rozloha CHKO ãiní 556,7 km2. Na území kraje je dále 138 maloplo‰n˘ch chránû-
n˘ch území, která zaujímají plochu 5 971 ha.

1.3 P¤ÍSLU·NÉ KLIMATICKÉ ÚDAJE

Podnebí patfií k atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického pásma severní polokoule. PrÛmûrná roãní tep-
lota kolísá mezi 8,5 aÏ 9,5 °C, prÛmûrná mûsíãní teplota nejteplej‰ího mûsíce roku se pohybuje v mezích od 18,5 do
20,0 °C, nejstudenûj‰ího pak (ledna) od –2,5 do –1,5 °C. Roãní úhrn sráÏek se pohybuje v rozmezí 500–600 mm.

1.4 P¤ÍSLU·NÉ TOPOGRAFICKÉ ÚDAJE

Geograficky je kraj ãlenûn na severní hornatou ãást s pohofiím Jeseníky, kde se nachází jeho nejvy‰‰í hora Pradûd
(1492 m n. m.), a jiÏní ãást, která je tvofiena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká fieka Morava, na jejíÏ hladinû
u Kojetína v okrese Pfierov je nejníÏe poloÏen˘ bod kraje (190 m n. m.).

Zemûpisné soufiadnice zóny jsou následující:
– nejsevernûj‰í bod – zem. ‰ífika: 50°21¢50¢¢, zem. délka: 16°54¢30¢¢ (okolí obce Bílá Voda);

– nejjiÏnûj‰í bod – zem. ‰ífika: 49°17¢40¢¢, zem. délka: 17°16¢20¢¢ (okolí obce Kovalovice);

– nejzápadnûj‰í bod – zem. ‰ífika: 49°32¢30¢¢, zem. délka: 16°44¢20¢¢ (okolí obce Horní ·tûpánov);

– nejv˘chodnûj‰í bod – zem. ‰ífika: 49°32¢20¢¢, zem. délka: 17°55¢ (okolí obce Poruba).
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1.5 LOKACE MùST

Nejvût‰í mûsta zóny Olomouck˘ kraj jsou Olomouc (160 044 obyvatel), Prostûjov (98 631 obyvatel), Pfierov 
(84 096 obyvatel), ·umperk (72 182 obyvatel), Jeseník (41 565 obyvatel), Hranice (34 860 obyvatel), Zábfieh 
(33 567 obyvatel), ·ternberk (23 896 obyvatel), Litovel (23 674 obyvatel), Uniãov (22 993 obyvatel), Mohelnice
(18 726 obyvatel), Lipník nad Beãvou (15 399 obyvatel), Konice (11 348 obyvatel).
Poãty obyvatel jsou platné pro územní obvody obcí s roz‰ífienou pÛsobností.

1.6 Mù¤ICÍ STANICE

Na území zóny je provádûno stacionární mûfiení a modelování úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í podle poÏadavkÛ legislati-
vy. Na základû vyhodnocení takto získan˘ch dat jsou kaÏdoroãnû vyhla‰ovány na území zóny oblasti se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í.

Zdroj: www.chmu.cz

Obrázek 2: Umístûní mûfiicích stanic imisního monitoringu (r. 2007)
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Tabulka 1: Seznam a struãná charakteristika mûfiicích stanic imisního monitoringu (stav r. 2007)

Charakteristika zóny: B pozaìová, R venkovská,T dopravní, U mûstská,A zemûdûlská, CR obchodní; obytná, N pfiírodní
Podkategorie: NCI pfiímûstská
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1.7 ODHAD ROZLOÎENÍ ZNEâI·TùN¯CH OBLASTÍ 
A VELIKOST EXPONOVANÉ SKUPINY 

Zdroj: MÎP

Obrázek 3: Vymezení OZKO vzhledem k limitÛm pro ochranu zdraví (rok 2007)

Tabulka 2: Vymezení OZKO pro ochranu zdraví (s v˘jimkou troposférického ozonu) a pfiekroãení hodnoty cílového
imisního limitu pro benzo(a)pyren, rok 2007 (v % území)
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Zdroj: âHMÚ
r IL – roãní imisní limit, d IL – denní imisní limit

K pfiekroãení hodnoty cílového emisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférick˘ ozon do‰lo v rámci Olo-
mouckého kraje na 97 % plochy zóny (r. 2007) a 94,5 % (r. 2006).

Tabulka 3: Pfiekroãení limitní hodnoty pro ochranu ekosystémÛ a vegetace (v % území)

Zdroj: âHMÚ
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Z uveden˘ch údajÛ je v letech 2005–2007 patrn˘ klesající trend imisní zátûÏe, k v˘raznému poklesu imisní zátûÏe
do‰lo zejména v roce 2007. V˘voj rozlohy OZKO na území Olomouckého kraje v letech 2005–2007 je znázornûn na
následujícím obrázku.

Tabulka 4: V˘voj hodnocení kvality ovzdu‰í – vymezení OZKO pro ochranu zdraví (v % území)

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 5: Podíly území pro ochranu ekosystémÛ a vegetace s pfiekroãením LV (% plochy chránûného území)

Zdroj: âHMÚ

r. 2005 r. 2006 r. 2007

Obrázek 4: Vymezení OZKO vzhledem k limitÛm pro ochranu zdraví (rok 2005, 2006, 2007)
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Jedná se o zneãi‰tûní, které je rozprostfieno mezi tfii mûsta a to Olomouc, Prostûjov a Pfierov. Navíc toto zneãi‰tûní
zabírá znaãnou plochu severov˘chodnû od mûsta Pfierov smûrem k hranicím Moravskoslezského kraje, coÏ mÛÏe b˘t
zpÛsobeno také zneãi‰tûním ze zdrojÛ lokalizovan˘ch za hranicemi Olomouckého kraje.

Zlep‰ení oproti pfiedcházejícímu hodnocenému období pfiedstavuje fakt, Ïe na území Olomouckého kraje nebyla
pfiekroãena hodnota meze tolerance.

Z obr. ã. 5 mÛÏeme vidût klesající trend imisní zátûÏe.Ten byl zpÛsoben teplotními podmínkami, konkrétnû teplou zi-
mou a dobr˘mi rozptylov˘mi podmínkami. Jak mÛÏeme vidût v tabulce ã. 25 – staÈ 2.2, mnoÏství hlavních zneãi‰Èují-
cích látek nevykazuje markantní rozdíly.

Tabulka 6: vyãíslení plochy OZKO za léta 2001–2007

Obrázek 5: V˘voj rozlohy OZKO Olomouckého kraje 2001–2007, km2

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% 6,1 9,5 20,9 6,5 49,1 48,0 14,7
km2 321 500 1 101 342 2 586 2 528 774

V roce 2007 Ïilo v OZKO na území zóny Olomouck˘ kraj 137 429 obyvatel, co je pfiibliÏnû 21,4 % v‰ech obyvatel
zóny. Celková v˘mûra OZKO v jednotliv˘ch letech je zfiejmá z tabulky ã. 6. Z meziroãního srovnání vypl˘vá v˘razné
zmen‰ení plochy OZKO v r. 2007 vzhledem k rozloze v letech 2005 a 2006.

Ve v‰ech tûchto pfiípadech nebyl zohlednûn vliv ozónu, tedy cílov˘ imisní limit pro ochranu zdraví lidí pro troposfé-
rick˘ ozon. Pfii jeho zohlednûní je v r. 2007 zasaÏeno témûfi celé území Olomouckého kraje – 97 %.

OZKO jsou na základû údajÛ za r. 2007 vyhlá‰eny na území 36 správních obvodÛ prioritních mûst a obcí se stavebním
úfiadem.

Opût se jedná o témûfi souvislé území korelující s osou hlavních zdrojÛ zneãi‰tûní – prÛmyslová oblast v ose Hranice
– Pfierov – Prostûjov – Olomouc s dÛleÏit˘mi komunikacemi. Meze tolerance pfiekroãena nebyla, coÏ je zlep‰ení
oproti r. 2006, kdy byla meze tolerance pfiekroãena na území správního obvodu stavebního úfiadu magistrátu mûsta
Olomouce.
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Z následujících grafÛ je zfiejmé, Ïe i kdyÏ v letech 2005–2007 dochází na stanicích v Olomouci (MOLOA), Pfierovû
(MPRRA) a Prostûjovû (MPSTA) ke sniÏování maximálních 24hodinov˘ch imisních koncentrací PM10, pofiád v‰ak
pfiekraãují stanovené imisní limity. Situaci popisují grafy ã. 6–11. To mÛÏe b˘t zpÛsobeno jednak pokraãováním tren-
du zvy‰ování intenzity automobilové dopravy a jednak zneãi‰tûním z prÛmyslov˘ch zdrojÛ.

Obrázek 6: V˘voj koncentrace PM10 na stanici Olomouc (MOLOA), r. 2001–2007 [mg.m–3]

Obrázek 7: V˘voj koncentrace NO2 na stanici Olomouc (MOLOA), r. 2001–2007 [mg.m–3]
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Obrázek 8: V˘voj koncentrace PM10 na stanici Pfierov (MPRRA), r. 2001–2007 [mg.m–3]

Obrázek 9: V˘voj koncentrace NO2 na stanici Pfierov (MPRRA), r. 2001–2007 [mg.m–3]
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Kromû imisních limitÛ byly v letech 2001–2007 pfiekraãovány také cílové imisní limity pro ochranu zdraví a pro ochra-
nu vegetace. V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í – v˘poãtu oblastí s pfiekroãen˘mi cílov˘mi imisními
limity pro zónu Olomouck˘ kraj v letech 2001–2007 jsou uvedeny v následující tabulce (jako podíl na celkovém území
zóny a jako podíl ploch chránûn˘ch území).

Obrázek 10: V˘voj koncentrace PM10 na stanici Prostûjov (MPSTA), r. 2001–2007 [mg.m–3]

Obrázek 11: V˘voj koncentrace NO2 na stanici Prostûjov (MPSTA), r. 2001–2007 [mg.m–3]
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1.8 PRIORITNÍ MùSTA/OBCE SE STAVEBNÍM Ú¤ADEM (OSÚ)

Za prioritní OSÚ jsou povaÏovány ty, na území jejichÏ správního obvodu bylo po vyhodnocení imisních dat za rok
2004 indikováno pfiekroãení imisních limitÛ; tedy Olomouc, Litovel, ·ternberk, Uniãov, Dolany, Dub nad Moravou,
Lutín, Námû‰È na Hané, ·tûpánov, Tr‰ice, Velká Bystfiice, Senice na Hané, Velk˘ T̆ nec, Velk˘ Újezd, Libavá, Kostelec
na Hané, Nûmãice nad Hanou, Prostûjov, Hranice, Kojetín, Lipník nad Beãvou, Pfierov, Tovaãov, Dfievohostice,
Hustopeãe nad Beãvou, Opatovice, Pot‰tát, V‰echovice, Mohelnice, Zábfieh, Jeseník, Javorník, Zlaté Hory, Moravsk˘
Beroun a ·umperk.

Prioritní mûsta a obce

Prioritou jsou obecnû správní obvody stavebních úfiadÛ mûst a obcí, na jejichÏ území byly na základû vyhodnocení
imisních dat vyhlá‰eny OZKO.Vzhledem k vysokému poãtu mûst a obcí, na jejichÏ území byly tyto oblasti vyhlá‰eny,
bylo pofiadí priorit stanoveno s pfiihlédnutím poãtu obyvatel Ïijících v OZKO a k tomu, zda jsou pfiekraãovány meze
tolerance nebo více imisních limitÛ. Za prioritní jsou povaÏovány pfiedev‰ím ty mûsta a obce, kde Ïije v OZKO
nejménû 1 000 obyvatel (limitní hodnota 1 000 obyvatel byla zvolena ze statistick˘ch dÛvodÛ – jedná se o setinu pro-
centa obyvatel âR).

Tabulka 7: pfiekroãení imisního a cílového imisního limitu pro ochranu lidského zdraví (LZ) a vegetace (EKO) 
(v % území) 2001–2007
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Prioritní mûsta a obce stanovené na základû údajÛ za rok 2007 jsou z hlediska poãtu obyvatel Ïijících v pfiedpokláda-
n˘ch OZKO pro PM10 uvedeny v následující tabulce dle klesající v˘znamnosti (podíl na celkovém území správního
obvodu v %).

Tabulka 8: Kategorizace mûst a obcí

Poznámka: odhad poãtu obyvatel je proveden tak, Ïe celkov˘ poãet obyvatel mûsta ãi obce je vynásoben podílem území
mûsta ãi obce, na nûmÏ bylo indikováno pfiekroãení imisního limitu a byla vyhlá‰ena OZKO. Odhady poãtu obyvatel je
nutno povaÏovat za pfiibliÏné, protoÏe v˘poãet nezohledÀuje rozdílnou hustotu osídlení na území mûsta ãi obce.
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Tabulka 9: Prioritní mûsta a obce

Zdroj: âHMÚ; obce jsou fiazeny sestupnû dle poãtu obyvatel v OZKO
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Celkem do jednotliv˘ch kategorií spadá 30 obcí. Podrobnûj‰í statistika níÏe:

Tabulka 10: detailní pfiehled poãtu prioritních mûst/obcí

Informace o charakteru cílÛ

Celkov˘m cílem PZKO je zajistit na celém území zóny Olomouckého kraje kvalitu ovzdu‰í splÀující zákonem stano-
vené poÏadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a pfiispût tak k dodrÏení závazkÛ, které âeská republika pfiijala
v oblasti omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í (národní emisní stropy).

Specifické cíle PZKO jsou:

– SníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou platn˘mi imisními limity v lokalitách, kde
jsou tyto limity pfiekraãovány (v OZKO); ãasová naléhavost krátkodobá.

– SníÏit ve stanoven˘ch termínech imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou cílov˘mi
imisními limity v lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity pfiekraãovány; ãasová naléhavost stfiednûdobá.

– UdrÏet podlimitní zátûÏ v lokalitách, kde nedochází k pfiekraãování imisních limitÛ a cílov˘ch imisních
limitÛ; ãasová naléhavost dlouhodobá.

– DodrÏet ve stanoveném termínu doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy
dusíku, VOC a amoniak; ãasová naléhavost stfiednûdobá.

Celkové priority PZKO jsou:

– SníÏení imisní zátûÏe PM10

– SníÏení imisní zátûÏe oxidu dusíku 

– SníÏení emisí VOC 

Z lokálního hlediska a z hlediska ãasové naléhavosti jsou prioritou mûsta a obce kategorie I a II, protoÏe v kaÏdém
z nich Ïije více neÏ 1 tisíc obyvatel. V˘znamná ãást obcí kategorie III je navíc ovlivnûna emisemi ze zdrojÛ zneãi‰Èo-
vání ovzdu‰í, provozovan˘ch ãi existujících na území mûst ãi obcí kategorie I a II.

1.9 ODPOVùDNÉ ORGÁNY

Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40b
779 11 Olomouc
Ing. Josef Veselsk˘
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství 
Telefon: +420 858 508 402
E-mail: j.veselsky@kr-olomoucky.cz
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2. DRUH POSOUZENÍ KVALITY OVZDU·Í

Koncentrace zneãi‰Èujících látek zji‰tûné v pfiedchozích letech

Pfiekroãení imisních limitÛ zji‰tûné na stanicích Olomouckého kraje v letech 2001–2007 je uvedeno v následujících
tabulkách.

Poznámka: pfiekroãení imisního limitu je indikováno tuãn˘m písmem. V pfiípadû pfiekroãení meze tolerance je uvede-
no „MT“. V závorce je uvedeno pofiadí namûfiené hodnoty v rámci âR. NO2 roãní: LV = 40, MT = 8 (r. 2006) nebo 6
(r. 2007); NO2 hodinové: LV = 200, MT50; PM10 roãní: LV = 40, MT = 0; PM10 denní max = 50, MT = 0; PM2,5 roãní:
LV = 25, MT = 0; SO2 24 hod: LV = 125, MT = 0; O3: LV = 120, MT = 0.

Tabulka 11: Mûfiící stanice âHMÚ Jeseník (1080/MJESA)

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 12: Mûfiící stanice âHMÚ Prostûjov (1133/MPSTA)

Zdroj: âHMÚ
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Tabulka 13: Mûfiící stanice âHMÚ Olomouc – ·meralova (1197/MOLSA)

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 14: Mûfiící stanice âHMÚ Olomouc – Velkomoravská (1622/MOLVK)

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 15: Mûfiící stanice âHMÚ Olomouc – Legionáfiská (1075/MOLOA)

Zdroj: âHMÚ
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Tabulka 16: Mûfiící stanice âHMÚ Olomouc – Legionáfiská (1589/MOLOP)

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 17: Mûfiící stanice âHMÚ Pfierov (1076/MPRRA)

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 18: Mûfiící stanice âHMÚ Pfierov (1473/MBELM)

Zdroj: âHMÚ
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Dne 23. 3. 2007 se mezi tlakovou v˘‰í se stfiedem nad severní ãástí Baltského mofie a tlakovou níÏí se stfiedem nad
jiÏním Maìarskem vytvofiilo v˘razné proudûní v˘chodních smûrÛ. Vítr postupnû zesiloval aÏ na hodnoty kolem 
9 m.s–1. V tomto proudûní pronikl dne 24. 3. 2007 do oblasti âeské republiky (zejména severních ãástí) prach, jehoÏ
pfieváÏná ãást pocházela z Ukrajiny. V men‰í mífie mohl b˘t tento prach pfienesen také ze severní Afriky. Prach se
‰ífiil i pod oblaãností, pfii sráÏkách byl pak vym˘ván, coÏ se projevilo „‰pinav˘m“ nebo naÏloutl˘m de‰tûm. Této si-
tuaci v‰ak není nutné pfiisuzovat vût‰í v˘znam, nejspí‰ na Ukrajinû je‰tû nezaãalo vegetaãní období, pÛda byla ho-
lá, a pak staãí silnûj‰í vítr v niÏ‰ích hladinách, aby vyvolal podobn˘ jev. âastûj‰í jsou v‰ak situace, kdy je pÛvodem
prachu saharsk˘ písek.

Tabulka 19: Mûfiící stanice âHMÚ ·umperk (1619/MSMUK)

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 20: Mûfiící stanice âHMÚ Dolní Studénky (1358/MDSTM)

Zdroj: âHMÚ
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Na v‰ech automatizovan˘ch monitorovacích stanicích (AMS) âeské republiky byl postupnû od v˘chodu registrován
vzestup hodinov˘ch koncentrací PM10 pfies 800 mg . m–3 na v˘chodû aÏ po 400 mg . m–3 na západû na‰eho území.

Obrázek 12: Znázornûní postupu zneãi‰tûní prachem na území âeské republiky dne 23. 3. 2007

Zdroj: www.chmu.cz

Tabulka 21: Hodnoty namûfiené dne 23. 3. 2007 na stanicích v Olomouckém kraji

Zdroj: www.chmu.cz
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Celkovou situaci s PM10 dokumentuje následující obrázek s polem hodnot 36. nejvy‰‰í 24hodinové koncentrace PM10

na území âR. Na území kraje je zfietelné pfiekroãení limitních hodnot v oblasti Olomouce, Prostûjova, Pfierova 
a Hranic.

Obrázek 13: Pole 36. maximální koncentrace PM10 v roce 2007

Prostfiedky pouÏité ke zji‰Èování zneãi‰Èujících látek

Na území zóny je provádûno pravidelné mûfiení emisních koncentrací zneãi‰Èujících látek na 5 stanicích s automati-
zovan˘m mûfiícím programem (Jeseník – MJESA, Prostûjov – MPSTA, Olomouc – MOLSA, Olomouc – MOLOA –
ukonãeno 31. 3. 2007, Pfierov – MPRRA), 2 stanicích s manuálním mûfiícím programem (Pfierov – MBELM, Dolní
Studénky – MDSTM), 2 stanicích s kombinovan˘m mûfiícím programem (Olomouc – MOLVK, ·umperk – MSUMK)
a 2 stanice s více programy (Olomouc – MOLO-A/0/P, Pfierov – MPRR-A/D – MPRRD – ukonãeno 5. 1. 2009).

Koncentrace PM10 se mûfií na 10 stanicích (mûfiení na stanicích MOLOA [také pro PM2,5] a MOLOP ukonãeno
k 31. 3. 2007; na stanici MPRRA také PM2,5), NO2 na 10 stanicích (na stanici MOLOA mûfiení ukonãeno k 31. 3. 2007)
a B(a)P na 2 stanicích (mûfiení na stanici MOLO0 ukonãeno k 31. 3. 2007).

Kromû mûfiení se kaÏdoroãnû provádí modelové vyhodnocení kvality ovzdu‰í (âHMÚ), na základû kterého jsou
Ministerstvem Ïivotního prostfiedí vyhla‰ovány OZKO.

2.1 PÒVOD ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í

V˘ãet hlavních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích provozoven stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je uveden v následující tabulce, ve
které je vÏdy zv˘raznûno 5 v rámci Olomouckého kraje nejvût‰ích roãních úhrnÛ emisí dané látky z jednoho zdroje
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(v˘jimku tvofií VOC, kde se mezi nejvût‰ích 15 stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní dostal pouze jeden zdroj vypou‰tûjící
VOC).

Tabulka 22: Emise základních zneãi‰Èujících látek z nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ – r. 2007

Zdroj: âHMÚ, REZZO1
* Údaj ∑ pfiedstavuje podíl v‰ech hlavních zneãi‰Èujících látek daného zdroje k celkov˘m emisím tûchto látek ze v‰ech zdrojÛ.

Tabulka 23: Nejv˘znamnûj‰í plo‰né zdroje

Zdroj: âSÚ, www.riso.cz
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V následující tabulce je uveden v˘ãet nejv˘znamnûj‰ích liniov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na území zóny
Olomouck˘ kraj.

Tabulka 24: Nejv˘znamnûj‰í liniové zdroje

Zdroj: ¤SD, Sãítání dopravy 2005
Pozn: rozdíl mezi poloÏkou „v‰echna vozidla“ a souãtem poloÏek „tûÏká vozidla“ a „osobní vozidla“ tvofií motocykly;
MÚK – mimoúrovÀové kfiíÏení, MK – místní komunikace, x – kfiiÏovatka

V období od poslední aktualizace PZKO zóny Olomouck˘ kraj nedo‰lo k dal‰ímu sãítání dopravy, a proto jsou
pouÏity údaje z roku 2005.



Strana 213 Vûstník právních pfiedpisÛ Olomouckého kraje âástka 5/2009

Obrázek 14: Liniové zdroje zneãi‰tûní Olomouck˘ kraj
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Obrázek 15: Liniové zdroje zneãi‰tûní Olomouc

Obrázek 16: Liniové zdroje zneãi‰tûní Hranice na Moravû
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2.2 CELKOVÉ MNOÎSTVÍ EMISÍ

V následující tabulce jsou uvedena aktualizovaná emisní data pro hlavní zneãi‰Èující látky, srovnaná s doporuãen˘mi
hodnotami krajsk˘ch emisních stropÛ, kter˘ch by mûlo b˘t dosaÏeno v roce 2010.

Tabulka 25: V˘voj emisí hlavních zneãi‰Èujících látek (kt/rok), REZZO 1–4

Zdroj: âHMÚ
**) Hodnoty emisí do r. 2000 vãetnû zahrnují pouze emise ze stacionárních zdrojÛ (REZZO 1–3)
**) Hodnota emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek zahrnuje emise pocházející z otûrÛ vozovek, pneumatik a brzdn˘ch systémÛ

vozidel

Data z pfiedcházející tabulky jsou zanesena do následujícího grafu. V tomto znázornûní je zfiejm˘ mírn˘ pokles kon-
centrací zneãi‰Èujících látek, av‰ak kromû koncentrací oxidu dusíku, coÏ mÛÏe b˘t zpÛsobeno nárÛstem automobilo-
vé dopravy.

Z v˘‰e uveden˘ch údajÛ je zfiejmé, Ïe i kdyÏ do‰lo k zv˘‰ení mnoÏství emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, imisní situace
se zlep‰ila a % území OZKO bylo niÏ‰í. To mÛÏe b˘t zdÛvodnûno faktem, Ïe i pfies vy‰‰í produkci emisí byly rozpty-
lové podmínky na území Olomouckého kraje natolik pfiíznivé, Ïe koncentrace tûchto látek v ovzdu‰í klesly.
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Následující graf zobrazuje v˘voj podílÛ emisí Olomouckého kraje vztaÏen˘ch k hodnotám pro celou republiku.
Z grafu je tedy zfiejmé jemné sníÏení koncentrací jednotliv˘ch zneãi‰Èujících sloÏek, kromû zv˘‰ení koncentrace oxidu
uhelnatého z 4,3 % na 4,4 %.

Obrázek 17: V˘voj emisí hlavních zneãi‰Èujících látek (kt/rok), REZZO 1–4*)

Zdroj: âHMÚ
*) rok 2000 obsahuje pouze emise ze stacionárních zdrojÛ (REZZO 1–3)

Obrázek 18: V˘voj podílu emisí Olomouckého kraje na emisích âR pro hlavní zneãi‰Èující látky (%), REZZO 1–4

Zdroj: âHMÚ
Poznámka: rok 2000 není do grafu zahrnut, neboÈ v nûm byly zji‰Èovány pouze emise ze stacionárních zdrojÛ 
(REZZO 1–3)
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Z údajÛ uveden˘ch v tabulce lze vyvodit následující závûry:

1) V roce 2007 do‰lo k poklesu koncentrací v‰ech sledovan˘ch látek kromû tuh˘ch zneãi‰Èujících látek,
jejichÏ celkov˘ objem stoupl z 3,5 na 3,7 kt/rok.

2) Krajsk˘ strop nebyl pfiekroãen u Ïádné ze sledovan˘ch látek.

3) Pokraãující trend v poklesu mnoÏství emisí od roku 2004 – v˘jimku tvofií tuhé zneãi‰Èující látky a oxidy
dusíku (opûtovn˘ vzestup v r. 2006 a zpûtn˘ pokles v r. 2007).

Z porovnání souãtu emisí hlavních zneãi‰Èujících látek ze skupiny 5 nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ uvede-
n˘ch v tabulce ã. 25 s celkov˘mi krajsk˘mi hodnotami vypl˘vá následující:

1) Podíl skupiny na celkov˘ch emisích tuh˘ch látek ãiní 5,86 %, podíl na celkov˘ch emisích ze stacionár-
ních zdrojÛ 0,56 %.

2) Podíl skupiny na celkov˘ch emisích oxidu sifiiãitého ãiní 64,53 %, podíl na celkov˘ch emisích ze stacio-
nárních zdrojÛ 17,7 %.

3) Podíl skupiny na celkov˘ch emisích oxidÛ dusíku ãiní 58,86 %, podíl na celkov˘ch emisích ze stacionár-
ních zdrojÛ 11,35 %.

4) Podíl skupiny na celkov˘ch emisích oxidu uhelnatého ãiní 34,69 %, podíl na celkov˘ch emisích ze staci-
onárních zdrojÛ 11,31 %.

2.3 INFORMACE O DÁLKOVÉM P¤ENOSU ZNEâI·TùNÍ

Obrázek 19: Umístûní zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Olomouckého kraje
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Emisní zatíÏení Olomouckého kraje je nerovnomûrné. Z obrázku je patrná pfievaha lokalizace zdrojÛ zneãi‰Èování na
území okresÛ Olomouce a Pfierova, ménû uÏ v okrese Prostûjov.

Ze severov˘chodu zasahuje zneãi‰tûní z Moravskoslezského kraje. To se na území Olomouckého kraje dostává pfies
Moravskou bránu, která se v zimním období vyznaãuje vysok˘m poãtem inverzních dnÛ, kdy nedochází k rozptylu
zneãi‰Èujících látek a jejich pfiízemní koncentrace dosahují vysok˘ch hodnot. Moravskou bránou proudí pfieváÏnû
vûtry od severov˘chodu a jihozápadu, coÏ jsou místa (zejména na jihozápadû Moravskoslezského kraje) s vysokou
koncentrací zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Tomu nasvûdãuje vysoká koncentrace ‰kodlivin v ovzdu‰í v linii Prostûjov –
Olomouc – Pfierov – Hranice.

Kromû emisí z lokálních zdrojÛ zneãi‰Èování pfiispívá k nepfiíznivé imisní situaci v Olomouckém kraji také zneãi‰tûní
z liniov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í – REZZO 4. Na stejné ose Prostûjov – Olomouc – Pfierov – Hranice je vysoké
zneãi‰tûní z mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování, jakoÏto dÛleÏitého silniãního tahu s vysok˘mi intenzitami dopravy, spoju-
jící Moravu se Slovenskem. Kromû primárního zneãi‰tûní tuh˘mi ãásticemi dochází zejména k jejich resuspenzi.
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3. ANAL̄ ZA SITUACE

3.1 PODROBNOSTI O FAKTORECH PÒSOBÍCÍCH 
ZV¯·ENÉ ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í

V˘voj zdrojové struktury emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, oxidu uhelnatého a amo-
niaku v letech 2002–2007 je uveden v následující tabulce.

Tabulka 26: V˘voj emisí jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ (v kt)
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*) Emise NH3 pouze za v‰echny zdroje. Navíc se jedná o odborn˘ odhad âHMÚ stanoven˘ ze souhrnu za âR.

Obrázek 20: PrÛbûh prÛmûrn˘ch denních koncentrací PM10, stanice Olomouc ·meralova (MOLSA), r. 2007 [mg.m–3]

Zdroj: âHMÚ
Vysvûtlivky: Osa základny vlevo vyznaãuje dny v mûsíci, osa základny vpravo mûsíce, svislá osa udává imisní kon-
centraci PM10 v mg.m–3.
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Obrázek 21: PrÛbûh prÛmûrn˘ch denních koncentrací PM10, stanice ·umperk (MSMUK), r. 2007 [mg.m–3]

Obrázek 22: PrÛbûh prÛmûrn˘ch denních koncentrací PM10, stanice Bûlotín (MBELM), r. 2007 [mg.m–3]

Zdroj: âHMÚ
Vysvûtlivky: Osa základny vlevo vyznaãuje dny v mûsíci, osa základny vpravo mûsíce, svislá osa udává imisní kon-
centraci PM10 v mg.m–3.
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Na obrázcích ã. 20 aÏ 22 jsou znázornûny prÛmûrné denní koncentrace PM10 na stanicích v Olomouci, ·umperku 
a Bûlotínû. Na v‰ech stanicích (2 v mûstské zónû a 1 ve venkovské) lze pozorovat obdobn˘ roãní prÛbûh tûchto kon-
centrací, kdy nejvy‰‰ích hodnot bylo dosaÏeno v zimních mûsících. To je zpÛsobeno pfieváÏnû stacionárními zdroji,
zejména z dÛvodu vytápûní.

Nejvût‰ími emitenty TZL jsou v kategorii REZZO malé zdroje, tvofiící cca 50 % emisí ze v‰ech zdrojÛ REZZO.

Emise hlavních zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ (REZZO 1–3) v jednotliv˘ch okresech Olomouckého
kraje v roce 2007 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 27: Emise hlavních zneãi‰Èujících látek, r. 2007

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 28: Zdrojová struktura hlavních zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ (% podílu)

Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe:

– nejvût‰í podíl na emisích tuh˘ch látek mají okresy ·umperk 28,6 % a Olomouc 21,3 %,

– nejvût‰í podíl na emisích oxidu sifiiãitého mají okresy Olomouc 43,5 % a Pfierov 35,0 %,

– nejvût‰í podíl na emisích oxidÛ dusíku mají okresy Pfierov 54,1 % a Olomouc 22,9 %,

– nejvût‰í podíl na emisích oxidu uhelnatého mají okresy Pfierov 45,9 % a ·umperk 22,5 %,

– nejvût‰í podíl na emisích VOC mají okresy Olomouc 8,3 % a Pfierov 5,9 %.

V následující tabulce je uvedena zdrojová struktura emisí hlavních zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ v roce
2007 na území okresÛ Olomouckého kraje.
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Z tabulky ã. 28 vypl˘vá:

Tuhé zneãi‰Èující látky
Nejvût‰ími zdroji TZL jsou malé zdroje REZZO 3, které tvofií minimálnû polovinu tûchto emisí.

Oxid sifiiãit˘
Situace je obdobná jako u TZL, nejvût‰ími zdroji SO2 jsou malé zdroje REZZO 3 s v˘jimkou Olomouce a Pfierova,
kde jsou jednoznaãn˘mi pÛvodci zneãi‰tûní emisemi SO2 teplárny.

Oxidy dusíkÛ
U oxidÛ dusíkÛ je situace zcela opaãná a nejvût‰í podíl na tvorbû tûchto emisí mají velké zdroje REZZO 1.To se t˘ká
okresÛ Olomouc, Pfierov a ·umperk.

Oxid uhelnat˘
Nejvût‰í podíl v jednotliv˘ch okresech mají malé zdroje s v˘jimkou Pfierova.

Hlavním problémem kvality ovzdu‰í Olomouckého kraje je imisní zátûÏ suspendovan˘mi ãásticemi PM10, tedy jed-
noznaãnou prioritou jsou emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek – Priorita 1. Dominantními zdroji tûchto látek jsou malé
zdroje, které tvofií pfieváÏnou ãást zneãi‰Èujících látek ve v‰ech okresech zóny Olomouckého kraje.

Prioritou 2 je sníÏení emisí oxidu dusíku jakoÏto produktu spalovacích procesÛ, které jsou zároveÀ prekurzorem tvor-
by pfiízemního ozónu, jehoÏ koncentrace byla mnohonásobnû pfiekroãena na témûfi celém území republiky.

Prioritou 3 je pak sníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek.

Podrobnosti o moÏn˘ch nápravn˘ch opatfieních

Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10

Imisní zátûÏ suspendovan˘mi ãásticemi pfiedstavuje z fyzikálního a chemického hlediska, spolu s troposférick˘m ozó-
nem, nejsloÏitûj‰í problém kvality ovzdu‰í. DÛvodem je skuteãnost, Ïe vedle primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících
látek ze zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í vznikají také „sekundární ãástice“ z plynn˘ch prekurzorÛ (oxid sifiiãit ,̆ oxidy
dusíku, tûkavé organické látky a amoniak). Sekundární ãástice se na celkové imisní zátûÏi podílejí v fiádu desítek pro-
cent. JiÏ samotné primární emise tuh˘ch ãástic jsou sloÏit˘m problémem, protoÏe vedle emisí z bodov˘ch zdrojÛ
(zejména spalovací zafiízení a spalovací motory) vzniká v˘znamná ãást emisí otûrem povrchÛ vozovek, pneumatik
a brzdn˘ch systémÛ vozidel. Takto vzniklé ãástice sedimentují a mohou b˘t vlivem atmosférick˘ch dûjÛ resuspendo-
vány. Suspendované ãástice jsou znaãnû heterogenní jak z hlediska velikosti, tak z hlediska chemického sloÏení, a vel-
mi ãasto obsahují tûÏké kovy ãi rizikové organické slouãeniny (PAH). Imisní limity jsou vyhlá‰eny pro ãástice veli-
kostní frakce PM10 za nejvíce zdravotnû rizikové jsou v‰ak povaÏovány ãástice frakce PM2,5 a men‰í. Z odhadÛ
âHMÚ vypl˘vá, Ïe z celkov˘ch emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek pfiipadá cca 65 % na frakci PM10 a cca 49 % na frakci
PM2,5 (frakce jsou kumulativní).

Zdroj: âHMÚ
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Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností lze specifikovat tfii hlavní opatfiení ke sníÏení imisní zátûÏe:

1 – SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z liniov˘ch, bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ.

2 – Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním.

3 – Pfiesun zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti.

Pro akutní fie‰ení nepfiíznivé imisní situace mÛÏe orgán ochrany ovzdu‰í podle zákona ã. 86/2002 Sb. vyhlásit tzv. re-
gulaãní opatfiení, kter˘m nafiídí provozovatelÛm stacionárních i mobilních zdrojÛ omezení/zastavení provozu tûchto
zdrojÛ. Podmínky omezení/zastavení provozu zdrojÛ popisuje vyhlá‰ka ã. 553/2002 Sb. V souãasné dobû je v pfiipo-
mínkovém konání novela stávající vyhlá‰ky, která zavádí zvlá‰tní imisní limity i pro suspendované ãástice PM10

a PM2,5.

Opatfiení 1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z liniov˘ch, bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ

Hlavními stacionárními zdroji primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek jsou malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
REZZO 3 – povût‰inou lokální topeni‰tû na tuhá paliva. Data z roku 2007 udávají 1,03 kt, tedy 27,7 %, coÏ je oproti
roku 2005 nárÛst (0,09 kt/25 %).

Olomouck˘ kraj má vysok˘ podíl plynofikovan˘ch obcí – 87,69 % (údaj z r. 2006), coÏ pfiedstavuje zv˘‰ení oproti
minulosti o necelé 1 procento. Mûsty vyuÏívajícími centrální zásobování teplem nadále zÛstávají Olomouc, Pfierov
a Prostûjov. V ·umperku a Jeseníku jsou zdrojem tepla kotelny na zemní plyn. Dal‰ím zdrojem jsou tuhá paliva, kte-
rá jsou v poslední dobû vyuÏívaná pro vytápûní se stoupající tendencí jako dÛsledek zvy‰ování cen zemního plynu.
Zemní plyn tvofií nejvût‰í podíl ze v‰ech energetick˘ch vstupÛ v podílu vytápûní domácností Olomouckého kraje, a to
37,4 % (âHMÚ, 2007). Návrat k vytápûní tuh˘mi palivy pfiedstavuje moÏn˘ nárÛst emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.

Potenciál sníÏení emisí z mobilních zdrojÛ pfiedstavuje moÏnost obnovení a modernizace vozového parku, pfiípadnû
náhradou za vozidla na pohon LPG/CNG. V˘stavba obchvatÛ mûst mÛÏe pfiispût k sníÏení emisí v centrech mûst.

U plo‰n˘ch zdrojÛ jsou moÏnosti pro sniÏování emisí ‰ir‰í – zpevÀováním vozovky, zatravÀováním, kropením pra‰-
n˘ch ploch, omezováním kácení zelenû, atd.

Opatfiení 2: Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním

Primárnû emitované i sekundární suspendované ãástice sedimentují na zemsk˘ povrch, pfiípadnû pfiímo vznikají me-
chanick˘m otûrem zemského povrchu ãi pfiírodními procesy a mohou b˘t opakovanû suspendovány (resuspendová-
ny) pÛsobením vzdu‰ného proudûní, a tak znovu zvy‰ovat imisní zátûÏ. Z tohoto dÛvodu je vhodné tuhé ãástice z po-
vrchÛ odstraÀovat. V praxi se jedná pfiedev‰ím o povrchy komunikací, ãásteãnû také o areály, v nichÏ dochází ke
vzniku primární pra‰nosti (lomy, povrchové doly, provozy mechanické úpravy nerostn˘ch surovin, cementárny atd.).

Tabulka 29: Zdrojová struktura emisí TZL Olomouckého kraje, r. 2007

Zdroj: âH
*pozn. Tfiemi zvlá‰tû velk˘mi stacionárními zdroji jsou Cement Hranice, Dalkia âR – divize Pfierov a Olomouc.
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Opatfiení 3: Pfiesun zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti

Imisní dopad emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z mobilních zdrojÛ je vy‰‰í, neÏ by odpovídalo jejich podílu na celko-
v˘ch emisích. Kromû toho, Ïe se jedná o emise v „d˘chací“ v˘‰ce atmosféry, jde pfiedev‰ím o to, Ïe ãástice emitované
ve v˘fukov˘ch plynech ze spalovacích motorÛ spadají do zvlá‰tû rizikové velikostní frakce PM2,5. Jedná se o dva sa-
mostatné problémy – prÛchod tranzitní dopravy mûsty a obcemi a vlastní vnitromûstskou dopravu. První problém lze
fie‰it prostfiednictvím obchvatÛ, které navíc pfiispívají ke zv˘‰ení plynulosti provozu (viz podopatfiení 1.1.5), druh˘
problém pak obecnû organizaãními opatfieními (omezení aÏ úpln˘ zákaz vjezdu do center mûst), v pfiípadû vût‰ích
mûst pak rozvojem mûstské hromadné dopravy (vãetnû integrované dopravy).

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku

V letech 2003–2004–2005 byl zaznamenán klesající trend celkové emise oxidÛ dusíku (16,25 kt/rok–15,38 kt/rok
–10,96 kt/rok), av‰ak v roce 2006 do‰lo k jeho opûtovnému nárÛstu (12,10 kt/rok). Hodnota krajského emisního limi-
tu pro tuto látku, jenÏ má hodnotu 11,9 kt/rok, tak byla pfiekroãena o 1,7 %.

Z imisního hlediska do‰lo v roce 2006 k nepatrnému pfiekroãení imisního limitu pro oxid dusiãit˘ stanoveného pro
ochranu lidského zdraví, a to na 3,7 % území správního obvodu stavebního úfiadu Magistrátu mûsta Olomouce
a 0,5 % území správního obvodu stavebního úfiadu Mûstského úfiadu Litovel. V roce 2007 byl v‰ak tento limit
pfiekroãen uÏ jen na 0,6 % území správního obvodu stavebního úfiadu Magistrátu mûsta Olomouc.

Oxidy dusíku jsou prekurzorem tvorby ozonu, coÏ je z imisního hlediska dÛleÏit˘ fakt. Cílov˘ imisní limit ozonu pro
ochranu ekosystémÛ a vegetace byl v letech 2006/2007 pfiekraãován na témûfi celém území kraje 94,5 %/97 %.

Tabulka 30: Zdrojová struktura emisí oxidu dusíku Olomouckého kraje (r. 2007)

Zdroj: âHMÚ
*pozn. Tfiemi zvlá‰tû velk˘mi stacionárními zdroji jsou Cement Hranice, Dalkia âR – divize Pfierov a Olomouc.
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Z uveden˘ch zdrojÛ vypl˘vá, Ïe nejvût‰í podíl emisí dusíkÛ pochází z mobilních zdrojÛ.

Urãit˘ pokles emisí se dá oãekávat z omezení provozu nûkter˘ch velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování. Dal‰ím
stûÏejn˘m bodem je sníÏení emisí z dopravy, coÏ je ale tûÏké odhadnout vzhledem k rostoucímu poãtu automobilÛ.

Vzhledem k v˘‰e popsané skuteãnosti lze stanovit následující opatfiení ke sníÏení emisní zátûÏe:

1 – podpora úspor a efektivního vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ

2 – omezování emisí oxidÛ dusíku z dopravy

Opatfiení 1: Podpora úspor a efektivního vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ

V˘znamná ãást spotfiebovávané energie má pÛvod ve spalování fosilních paliv, kdy je oxidace vzdu‰ného dusíku na
oxidy dusíku nevyhnuteln˘m doprovodn˘m jevem. Za realistického pfiedpokladu, Ïe prakticky ve‰keré teplo spotfie-
bované na území kraje je na tomto území také vyrobeno (do urãité míry také nezanedbatelná ãást elektrické
energie), projeví se sníÏení spotfieby energie sníÏením emisí oxidÛ dusíku. Prakticky toho lze dosáhnout lep‰í izolací
vytápûn˘ch budov, lep‰í regulací vytápûní, minimalizací ztrát v rozvodech (u systémÛ CZT) a koneãnû aplikací ob-
noviteln˘ch/alternativních zdrojÛ energie, které nejsou zaloÏeny na spalovacím procesu. V‰echny tyto aktivity mají
Ïádoucí vedlej‰í efekt v omezení emisí dal‰ích zneãi‰Èujících látek (zejména tuh˘ch látek, skleníkov˘ch plynÛ a oxidu
sifiiãitého).

Aktivity v rámci tohoto opatfiení musejí b˘t realizovány v souladu s Územní energetickou koncepcí Olomouckého
kraje a Akãním plánem ÚEK, které stanovují soubor opatfiení ke sníÏení energetické nároãnosti a zv˘‰ení podílu ob-
noviteln˘ch zdrojÛ.

Opatfiení 2: Omezování emisí oxidu dusíku z dopravy

MoÏnost sníÏení oxidÛ dusíku je omezení poãtu vozidel na komunikacích, respektive pfiesunutí ãásti pfiepravy lidí na
Ïelezniãní dopravu. Realistiãtûj‰í a úãelnûj‰í variantou se v‰ak jeví omlazení vozového parku obyvatel Olomouckého
kraje.

Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC)

Celkové mnoÏství emisí VOC se v letech 2005–2007 pohybovalo na území Olomouckého kraje pod stanoven˘m emi-
sním krajsk˘m stropem, a navíc má jejich mnoÏství klesající tendenci.

Z imisního hlediska nepfiedstavují tyto látky problém, protoÏe emisní limit pro benzen není na území kraje pfiekra-
ãován. V˘znamnû se ale podílí na vzniku ozonu, kter˘ je pfiekraãován na 97 % území kraje (r. 2007). Proto jsou opat-
fiení na sníÏení emisí VOC nevyhnutné.
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Opatfiení 1: Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel

Velk˘ podíl emisí v této oblasti pfiedstavují emise ze sektorÛ, ve kter˘ch je hojné pouÏívání rozpou‰tûdel, ãistidel a od-
ma‰Èovacích látek. Dal‰ím znaãn˘m pfiispûvatelem k tûmto emisím jsou v˘roby a aplikace barev a lakÛ. Tu se nask˘-
tá jako moÏnost sníÏení tûchto emisí v co nejvût‰í mífie vyuÏívání vodou fiediteln˘ch pfiípravkÛ.

Opatfiení 2: Omezení studen˘ch startÛ motorov˘ch vozidel 

Pfii studeném startu vozidel dochází k nedokonalému spalování a tím k tvorbû emisí VOC. ¤e‰ením by mohla b˘t ob-
nova vozového parku – úãinnûj‰í katalyzátory (v co nejvût‰í mífie umoÏnûn˘ plynul˘ pfiechod vozidel) a kryté parko-
vání. Na vzniku emisí VOC se podílí také skladování a distribuce benzínu.

I zde, tak jako obecnû pro v‰echny látky, platí, Ïe v˘znamn˘mi zdroji emisí jsou zejména malé provozovny, kde v nej-
vût‰í mífie o podílu vzniku emisí rozhoduje stav techniky. Proto se nask˘tá potfieba pravideln˘ch kontrol tûchto pro-
vozoven.

Tabulka 31: Podíl jednotliv˘ch sektorÛ na národních emisích VOC, r. 2007

Zdroj: âHMÚ, MÎP (NPSE 2007)
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Opatfiení 3: Omezení emisí VOC z komunální energetiky

Opatfiení vedoucí k sníÏení VOC jsou formulována v ãásti II, v opatfieních 1.1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch
zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ a 2.1: Podpora úspor a vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnovi-
teln˘ch zdrojÛ.

PrÛfiezová opatfiení 

Environmentální vzdûlávaní a v˘chova jsou spolu s osvûtou základním pfiedpokladem pro zlep‰ování ãistoty kvality
ovzdu‰í, jako i jeho dal‰í udrÏování v kvalitû nepo‰kozující zdraví a Ïivotní prostfiedí Olomouckého kraje.

To lze dosáhnout jak ‰kolními aktivitami zamûfien˘mi na environmentální osvûtu, tak akcemi pro odbornou i laickou
vefiejnost, rÛzn˘mi informaãními kampanûmi a také podporou akcí mimovládních organizací zab˘vajících se touto
problematikou.

3. 2 PODROBNOSTI O OPAT¤ENÍCH KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í
P¤IJAT¯CH P¤ED ZPRACOVÁNÍM PROGRAMU

3.2.1 Opatfiení na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k zónû Olomouc-
k˘ kraj

Nejv˘znamnûj‰í legislativní zmûny oproti PZKO 

Základním legislativním dokumentem je zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, jenÏ upravuje:

a) práva a povinnosti osob a pÛsobnost správních úfiadÛ pfii ochranû vnûj‰ího ovzdu‰í pfied vná‰ením
zneãi‰Èujících látek lidskou ãinností;

b) podmínky pro dal‰í sniÏování mnoÏství vypou‰tûn˘ch zneãi‰Èujících látek pÛsobících nepfiízniv˘m úãin-
kem na Ïivot a zdraví lidí a zvífiat, na Ïivotní prostfiedí nebo na hmotn˘ majetek;

c) práva a povinnosti osob a pÛsobnost správních úfiadÛ pfii ochranû ozonové vrstvy Zemû pfied nepfiízni-
v˘mi úãinky regulovan˘ch látek a pfii ochranû klimatického systému Zemû pfied nepfiízniv˘mi úãinky
fluorovan˘ch skleníkov˘ch plynÛ a dal‰í nástroje ke sniÏování mnoÏství látek ovlivÀujících klimatick˘
systém Zemû.

Zákon ã. 25/2008 Sb. upravuje v návaznosti na pfiímo pouÏiteln˘ pfiedpis Evropsk˘ch spoleãenství integrovan˘ registr
zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí ve formû vefiejnû pfiístupného informaãního systému únikÛ a pfienosÛ zneãi‰Èujících
látek, jehoÏ v˘stupy jsou souãástí registru únikÛ a pfienosÛ zneãi‰Èujících látek na úrovni Evropsk˘ch spoleãenství.

Opatfiení na mezinárodní úrovni pfiedstavuje Úmluva o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pfiesahujícím hranice státÛ.

Hodnocení úãinnosti uveden˘ch opatfiení

V˘‰e uvedená opatfiení jsou plo‰ného charakteru. Nejvût‰í sníÏení emisí je viditelné na pfielomu tisíciletí. Od roku
2000 jsou mnoÏství zneãi‰Èujících látek témûfi konstantní, v rámci jednotliv˘ch let se li‰í relativnû mal˘mi odchylkami.
Tady se nask˘tá pfiechod z plo‰n˘ch opatfiení spí‰e ke konkrétním, pfiizpÛsoben˘m jednotliv˘m zdrojÛm zneãi‰Èová-
ní, které budou provádûny v problémov˘ch lokalitách.
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3.3 PODROBNOSTI O NOV¯CH OPAT¤ENÍCH KE ZLEP·ENÍ KVALITY
OVZDU·Í

Seznam a popis navrhovan˘ch opatfiení nebo projektÛ, které jsou souãástí programu

Tabulka 32: Pfiehled navrhovan˘ch opatfiení v rámci priority 1 programu
K– krátkodob ,̆ S – stfiednûdob ,̆ D – dlouhodob˘
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Tabulka 33: Pfiehled navrhovan˘ch opatfiení v rámci priority 2 programu

K – krátkodob ,̆ S – stfiednûdob ,̆ D – dlouhodob˘
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âasov˘ plán implementace opatfiení

Navrhovaná opatfiení jsou rozdûleny do tfiech kategorií, a to:

K – krátkodobé (prioritní konkrétní akce v rámci priority 1)

S – stfiednûdobé (dal‰í konkrétní akce v rámci priority 1 a v‰echny akce v rámci priorit 2 a 3)

D – dlouhodobé 

Akce kategorie K jsou lokalizovány v prioritních mûstech a obcích, tedy tam, kde jsou pfiekraãovány imisní limity,
a mûly by b˘t zahájeny v nejbliÏ‰ím reálnû moÏném termínu s tím, Ïe urãujícím kritériem je poãet dotãen˘ch obyva-
tel (zejména v mûstech a obcích kategorie I a II). Mûly by b˘t zahájeny okamÏitû.

Akce kategorie S jsou lokalizovány jak v prioritních oblastech, tak v oblastech, kde nebyly pfiekroãeny imisní limity.
Jejich úãelem je udrÏet vyhovující kvalitu ovzdu‰í. Mûly by b˘t zahájeny v intervalu 5–7 let.

Akce kategorie D jsou lokalizovány na území celého kraje a vykazují ãasovou, finanãní i organizaãní nároãnost. Mûly
by b˘t zahájeny v ãasovém horizontu od 5 let.

Tabulka 34: Pfiehled navrhovan˘ch opatfiení v rámci priority 3 programu

K – krátkodob ,̆ S – stfiednûdob ,̆ D – dlouhodob˘
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POUÎITÉ ZDROJE

Zákon ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Nafiízení vlády ã. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocení kvality ovzdu‰í

Nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb., kter˘m se stanoví závazné emisní stropy pro nûkteré látky zneãi‰Èující ovzdu‰í a zpÛ-
sob pfiípravy a provádûní emisních inventur a emisních projekcí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Rozhodnutí komise 2004/224/ES, kter˘m se stanoví pravidla pro podávání informací o plánech nebo programech
poÏadovan˘ch smûrnicí Rady 96/62/ES, pokud se jedná o mezní hodnoty pro nûkteré zneãi‰Èující látky ve vnûj‰ím
ovzdu‰í 

MÎP: Zpráva o zónách a aglomeracích v âeské republice, 2007

MÎP: Metodick˘ pokyn odboru ochrany ovzdu‰í MÎP pro pfiípravu Krajsk˘ch programÛ ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

MÎP: Návrh osnovy zadání programového dodatku k PZKO

MÎP: Stav Ïivotního prostfiedí v jednotliv˘ch krajích âeské republiky – Olomouck˘ kraj

MÎP: Národní program sniÏování emisí âeské republiky, 2007

âHMÚ: Informace o vyhodnocení imisního monitoringu v roce 2007

APAZ GROUP: Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje 

DHV, ATEM, KONEKO: Program sniÏování emisí a Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í mûsta Hranic

Ekotoxa: Místní program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pro mûsto Prostûjov pro PM10

Ekotoxa: Situaãní zpráva – Aktualizace údajÛ k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í mûsta ·umperka

Ekotoxa: Místní program zlep‰ování kvality ovzdu‰í pro mûsto Olomouc

Ekotoxa: Místní program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pro mûsto Pfierov

CityPlan: Integrovan˘ program sniÏování emisí Olomouckého kraje, 2004

CityPlan: Územní energetická koncepce Olomouckého kraje

www.chmu.cz

www.csu.cz

www.mzp.cz

www.risy.cz

www.kr-olomoucky.cz/

www.rsd.cz
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II. Programov˘ dodatek podle ã. 18 odst. 3 Nafiízení Rady (ES)
1260/1999 o obecn˘ch ustanoveních o strukturálních fondech

1. ORIENTACE

A. Globální a specifické cíle

Globálním cílem PZKO je zajistit na celém území zóny Olomouckého kraje kvalitu ovzdu‰í splÀující zákonem
stanovené poÏadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a pfiispût k dodrÏení závazkÛ, které âR pfiijala v oblasti
omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í (národní emisní stropy).

Specifické cíle jsou:
– sníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou platn˘mi imisními limity v lokalitách,

kde jsou tyto limity pfiekraãovány (v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í); ãasová naléhavost krát-
kodobá,

– sníÏit ve stanoven˘ch termínech imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou cílov˘mi imis-
ními limity v lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity pfiekraãovány; ãasová naléhavost stfiednûdobá,

– udrÏet podlimitní imisní zátûÏ v lokalitách, kde nedochází k pfiekraãování imisních limitÛ a cílov˘ch
imisních limitÛ; ãasová naléhavost Dlouhodobá 

– dodrÏet ve stanoveném termínu doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy
dusíku, VOC a amoniak; ãasová naléhavost stfiednûdobá.

ZdÛvodnûní specifick˘ch cílÛ

Tabulka 35: V˘mûra území zóny Olomouckého kraje, na nichÏ byly v letech 2005 aÏ 2007 vyhlá‰eny oblasti 
se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (dále „OZKO“) v % celkového území zóny

Zdroj: âHMÚ

Tabulka 36:

Zdroj: âHMÚ

V roce 2007 Ïilo v OZKO (bez zahrnutí troposférického ozónu) 137 429 obyvatel, coÏ je pfiibliÏnû 21,4 % obyvatel
zóny Olomouckého kraje. Celková v˘mûra OZKO v roce 2005 ãinila 2 586 km2 (49,1 % území), v roce 2006 to bylo
2 528 km2 (48 % území) a v roce 2007 jiÏ jen 774 km2 (14,7 % území). Z meziroãního srovnání je patrné zmen‰ování
ploch patfiících do OZKO a v letech 2006–2007 ãiní zlep‰ení o víc neÏ 30 % plochy území. Ve v‰ech tûchto pfiípadech
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nebyl zohlednûn vliv ozónu – imisní limit AOT40. Pfii jeho zohlednûní je zasaÏeno témûfi celé území zóny Olomouc-
kého kraje – 97 %.

Tabulka 37: Emisní data pro hlavní zneãi‰Èující látky srovnána s doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních stropÛ,
kter˘ch by mûlo b˘t dosaÏeno v roce 2010 (v kt roãnû):

Zdroj: âHMÚ

Celkové krajské emise nepfiekraãují v roce 2007 doporuãenou hodnotu krajského emisního stropu ani v jednom
pfiípadû, na rozdíl od r. 2006, kde byla tato hodnota pfiekroãena u oxidÛ dusíku o 0,2 kt.

B. Priority

Prioritní zneãi‰Èující látky

Pro úãely Programového dodatku jsou na úrovni zóny Olomouckého kraje stanoveny následující prioritní zneãi‰Èující
látky:

– PM10

– NOx

– VOC

ZdÛvodnûní:

Imise PM10 v posledních letech vykazují rostoucí trend a je pfiekraãován jejich imisní limit.

Oxidy dusíku dosahují témûfi hranice doporuãeného krajského emisního stropu – li‰í se jen o 0,04 kt.

Imise látek VOC se vyskytují v letech 2005–2007 v pfiibliÏnû stejném mnoÏství, av‰ak jako prekurzory ozónu byly
zafiazeny na prioritní seznam látek.

Prioritní kategorie zdrojÛ

Pro úãely Programového dodatku jsou na úrovni zóny Olomouckého kraje stanoveny pro kaÏdou prioritní zneãi‰Èu-
jící látku následující hlavní kategorie zdrojÛ:

– PM10: mobilní zdroje REZZO 4 a malé zdroje REZZO 3

– NOx: mobilní zdroje REZZO 4

– VOC: malé zdroje REZZO 3 a mobilní zdroje REZZO 4



âástka 5/2009 Vûstník právních pfiedpisÛ Olomouckého kraje Strana 236

ZdÛvodnûní:

Tabulka 38: Zhodnocení podílÛ hlavních kategorií jednotliv˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování (ve sledovaném období
2005–2007) na celkov˘ch krajsk˘ch emisních prioritních zneãi‰Èujících látkách

Stanovení hlavních kategorií zdrojÛ vypl˘vá z jejich podílÛ na celkov˘ch krajsk˘ch emisích prioritních zneãi‰Èujících
látek, uveden˘ch v následujících tabulkách (v %):

Zdroj: âHMÚ
*) Emise NH3 pouze za v‰echny zdroje. Navíc se jedná o odborn˘ odhad âHMÚ stanoven˘ ze souhrnu za âR.

Vzhledem k odli‰né metodice emisní inventury VOC (kategorie SNAP) není k dispozici zdrojová struktura na úrov-
ni kraje, v analogii s republikovou situací lze oãekávat následující strukturu emisí:

Tabulka 39: Struktura kategorie zdrojÛ emisí VOC
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Prioritní mûsta a obce

Stanovení priorit na úrovni mûst a obcí bylo provedeno na základû odhadu poãtu obyvatel Ïijících v OZKO (s nad-
limitními koncentracemi jedné nebo více zneãi‰Èujících látek) v rámci následujících kategorií:

Tabulka 40: Kategorizace mûst a obcí

Prioritní mûsta a obce jsou z hlediska poãtu obyvatel Ïijících v OZKO stanoveny takto (na základû vyhodnocení
imisních dat pro rok 2004 dle klesající v˘znamnosti):

Tabulka 41: Prioritní mûsta a obce

Uveden odhad poãtu obyvatel

Celkové priority Programu

Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10

ZdÛvodnûní: Na území zóny Olomouckého kraje jsou trvale pfiekraãovány imisní limity pro PM10 (stanovené pro
ochranu lidského zdraví), obzvlá‰È 24hodinov˘ limit. Celkov˘ objem imisí tûchto látek v ovzdu‰í pozvolna narÛstá.

Povolen˘ poãet nadlimitních mûfiení 24hodinového prÛmûru PM10 je stanoven na 35 roãnû. V roce 2007 byl limit
pfiekroãen nejãastûji ve mûstech Pfierov (52x na stanici s oznaãením 1473-MBELM; 42x na stanici s oznaãením 
1076-MPRRA), Prostûjov (39x na stanici s oznaãením 1133-MPSTA) a Olomouc – Velkomoravská (37x na stanici
s oznaãením 1622-MOLVK).

Maximální v˘‰e 24hodinového prÛmûru dosahovaly v roce 2007 hodnoty 196,8 mg.m–3, coÏ je oproti roku 2006, kde
maximální koncentrace dosáhly hodnot 456,7 mg.m–3, v˘razné zlep‰ení.

âasová naléhavost: krátkodobá

Lokalizace: Prioritní mûsta a obce kategorie I, II, III



âástka 5/2009 Vûstník právních pfiedpisÛ Olomouckého kraje Strana 238

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku

ZdÛvodnûní: v roce 2007 emise oxidÛ dusíku nedosáhly doporuãené hodnoty krajského stropu, li‰ily se v‰ak jen
o 0,04 kt. Vzhledem k tomu, Ïe v roce 2006 byly tyto hodnoty nad krajsk˘m limitem a také z dÛvodu, Ïe NOx jsou
prekurzory ozonu, byly zafiazeny mezi prioritní látky.

âasová naléhavost: stfiednûdobá

Lokalizace: celé území kraje

Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch látek

ZdÛvodnûní: hodnoty emisí VOC mají klesající tendenci a nepfiekraãují doporuãenou hodnotu krajského emisního
stropu, jsou v‰ak v˘znamn˘m prekurzorem tvorby pfiízemního ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit je pfiekraãován na
témûfi celém území Olomouckého kraje.

âasová naléhavost: stfiednûdobá

Lokalizace: celé území kraje

2. PRIORITY A POPIS OPAT¤ENÍ

Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10

Imisní zátûÏ suspendovan˘mi ãásticemi pfiedstavuje z fyzikálního a chemického hlediska, spolu s troposférick˘m ozó-
nem, nejsloÏitûj‰í problém kvality ovzdu‰í. DÛvodem je skuteãnost, Ïe vedle primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících
látek ze zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í vznikají také „sekundární ãástice“ z plynn˘ch prekurzorÛ (oxid sifiiãit ,̆ oxidy
dusíku, tûkavé organické látky a amoniak). Sekundární ãástice se na celkové imisní zátûÏi podílejí v fiádu desítek
procent. JiÏ samotné primární emise tuh˘ch ãástic jsou sloÏit˘m problémem, protoÏe vedle emisí z bodov˘ch zdrojÛ
(zejména spalovací zafiízení a spalovací motory) vzniká v˘znamná ãást emisí otûrem povrchÛ vozovek, pneumatik
a brzdn˘ch systémÛ vozidel. Jednou vzniklé ãástice sedimentují a mohou b˘t vlivem atmosférick˘ch dûjÛ resuspen-
dovány. Suspendované ãástice jsou znaãnû heterogenní jak z hlediska velikosti, tak z hlediska chemického sloÏení
a velmi ãasto obsahují tûÏké kovy ãi rizikové organické slouãeniny (PAH). Imisní limity jsou vyhlá‰eny pro ãástice
velikostní frakce PM10, za nejvíce zdravotnû rizikové jsou v‰ak povaÏovány ãástice frakce PM2,5 a men‰í. Z odhadÛ
âHMÚ vypl˘vá, Ïe z celkov˘ch emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek pfiipadá cca 65 % na frakci PM10 a cca 49 % na frakci
PM2,5 (frakce jsou kumulativní).

Z anal˘zy emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek na území Olomouckého kraje vypl˘vá, Ïe:

– 28% primárních emisí pochází z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í REZZO 3 

– 52% primárních emisí pohází z mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í REZZO 4, pfiiãemÏ se z jedné
tfietiny jedná o pfiímé emise ze spalovacích motorÛ, ze dvou tfietin o emise z otûrÛ

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností lze specifikovat tfií hlavní opatfiení ke sníÏení imisní zátûÏe:

1.1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ

1.2: Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním

1.3: Pfiesun zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti
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Opatfiení 1.1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ

âasová naléhavost: K, K – S

Popis opatfiení: Hlavními bodov˘mi zdroji primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek jsou malé zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í zafiazené do kategorie REZZO 3 – vesmûs lokální topeni‰tû na pevná paliva (v roce 2007 celkem 1,03 kt,
tedy 27,8 % ve‰ker˘ch emisí tuh˘ch látek).

Olomouck˘ kraj patfií mezi kraje s vysok˘m stupnûm plynofikace (s podílem 87,7 % domácností pfiipojen˘ch na
plyn).

Centrální zásobování teplem je omezeno pouze na vût‰í sídla, vytápûní jin˘mi prostfiedky je spí‰e v˘jimeãné. Pfiechod
od vytápûní domácností pevn˘mi palivy na jinou formu tak pfiedstavuje v˘znamn˘ potenciál sníÏení emisí tuh˘ch
látek. Dodateãn˘ potenciál pfiedstavuje ekologizace vytápûní vefiejn˘ch objektÛ v majetku mûst ãi obcí.

Mûsty vyuÏívajícími centrální zásobování teplem jsou Olomouc, Pfierov a Prostûjov. V ·umperku a Jeseníku jsou
zdrojem tepla kotelny na zemní plyn. Dal‰ím zdrojem jsou kotle na tuhá paliva.Ty jsou v poslední dobû vyuÏívány pro
vytápûní se stoupající tendenci jako dÛsledek zvy‰ování cen zemního plynu. Zpûtné vracení se k vytápûní tuh˘mi pa-
livy pfiedstavuje moÏn˘ nárÛst emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.

Potenciál sníÏení emisí z mobilních zdrojÛ (vozidel a dal‰í mobilní techniky vybavené spalovacími motory) je omezen
celkov˘mi emisemi z tûchto zdrojÛ, které v roce 2003 dosáhly cca 2,0 kt. Urãitého sníÏení lze, vedle obmûny vozové-
ho parku ve vefiejném sektoru, dosáhnout instalací koncov˘ch filtrÛ (CRT) na vozidla vybavená dieselov˘mi motory.
Prakticky se v‰ak mÛÏe jednat pouze o autobusy mûstské hromadné dopravy nebo o uÏitková vozidla podnikÛ mûst-
sk˘ch sluÏeb.

K dal‰ímu sníÏení emisí mohou pfiispût zlep‰ení organizace dopravy, prÛchodnost a zv˘‰ení plynulosti dopravy.
Urãit˘m pfiínosem mÛÏe b˘t i v˘stavba obchvatÛ, ty ale fie‰í jen pfiesun zneãi‰tûní z center mûst na jejich okraj.

K vylep‰ení celkové imisní zátûÏe mohou dopomoci opatfiení v pra‰n˘ch areálech ãi na stavbách, skrápûní ploch 
a zastfie‰ení pra‰n˘ch areálÛ.V intravilánech obcí je potfieba zachovat souvislé stávající zelené plochy a zabránit jejich
ru‰ení. Ke sníÏení pra‰nosti mÛÏe dojít také opravami povrchu komunikací, jejich zpevÀováním a zatravÀováním ãi
zalesÀováním.

K opatfiení 1.1 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

1.1.1: Rozvoj environmentálnû pfiíznivé energetické infrastruktury

1.1.2: Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ emisí tuh˘ch látek

1.1.3: Ekologizace dopravy

1.1.4: Omezení pra‰nosti z plo‰n˘ch a liniov˘ch zdrojÛ

1.1.5: Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy

Podopatfiení 1.1.1: Rozvoj environmentálnû pfiíznivé energetické infrastruktury

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:
– plynofikace obcí a jejich ãástí

– rozvoj stávajících sítí CZT

– budování nov˘ch systémÛ CZT

Prioritní konkrétní akce

– nejsou Ïádné pfiesnû stanovené, musejí v‰ak splÀovat poÏadavky stanovené Krajskou energetickou
koncepcí a koncepcemi jednotliv˘ch mûst: Zábfieh, ·umperk, Mohelnice, Uniãov, Olomouc, Prostûjov,
Hranice, Pfierov
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Podopatfiení 1.1.2: Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ emisí tuh˘ch látek

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– ekologizace energetick˘ch zdrojÛ v majetku obcí

– ekologizace dal‰ích zdrojÛ emisí

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. Pfierov (kategorie I – 34 431 obyvatel) – rekonstrukce kotlÛ s úmyslem sníÏení emisí

b. vybudování plynov˘ch kotelen na vytápûní a ohfiev TUV u bytov˘ch domÛ

c. vybavení odluãovacími zafiízeními na sníÏení emisí TZL, vybavení mobilními prÛmyslov˘mi vysavaãi
k omezení vysoké sekundární pra‰nosti 

d. kotle na biomasu, topení peletkami

e. bioplynové stanice 

f. kogeneraãní jednotky 

Podopatfiení 1.1.3: Ekologizace dopravy

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– obmûna vozového parku v majetku mûst a obcí

– obmûna vozového parku mûstské hromadné dopravy

– ekologizace stávajících vozidel mûstské hromadné dopravy

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. zv˘‰ení pokosu zelenû, zatravnûní hlinit˘ch (pra‰n˘ch) ploch

b. sníÏení emisí z provozu autobusÛ

Podopatfiení 1.1.4: Omezení pra‰nosti z plo‰n˘ch a liniov˘ch zdrojÛ

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– úprava (zpevnûní) povrchu komunikací

– úprava ostatních pra‰n˘ch ploch

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. elektrifikace Ïelezniãní sítû

b. revitalizace mûstsk˘ch parkÛ a alejí 

Podopatfiení 1.1.5: Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– úpravy komunikací v intravilánu mûst a obcí

– organizaãní dopravní znaãení

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. rekonstrukce místních komunikací 

b. budování vnitfiních okruhÛ mûstem; omezení dopravy v centru mûsta; zavedení pû‰ích zón a zón 
s omezením vjezdu zejména pro nákladní dopravu; zpoplatnûní parkovi‰È v centru mûsta; odstavná par-
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kovi‰tû na okrajích mûsta s napojením na MHD; podpora hromadné dopravy pomocí Integrovaného
dopravního systému; podpora cyklistické dopravy

c. stabilní a dobrá úprava zelenû v okolí komunikací

Opatfiení 1.2: Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním

âasová naléhavost: K, K – S

Popis opatfiení: Sekundární suspendované ãástice spolu s primárními emisemi sedimentují na zemském povrchu 
a vlivem vzdu‰ného proudûní mohou b˘t zpûtnû resuspendovány a napomáhají tak zvy‰ování imisní zátûÏe.

Vznikají mechanick˘m otûrem zemského povrchu a také pfiírodními procesy. V praxi dochází k jejich vzniku otûrem
povrchÛ vozovek, ãinnostmi v prÛmyslov˘ch areálech a také v dolech, lomech atp.

Ke sníÏení sekundární pra‰nosti pomÛÏe úklid a ãi‰tûní vozovek, v˘bûr vhodn˘ch posypov˘ch materiálÛ a také v˘-
sadba zelenû.

K opatfiení 1.2 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

1.2.1: âi‰tûní povrchu komunikací

1.2.2: OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí

Podopatfiení 1.2.1: âi‰tûní povrchu komunikací

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– splachování silniãního prachu a úklid posypového materiálu po zimní sezónû

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. vãasn˘ úklid posypového materiálu na konci zimní sezóny; zkrápûní vozovek v dobû sucha, zv˘‰ení
frekvence strojového ãi‰tûní

Podopatfiení 1.2.2: OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– zpevÀování a ãi‰tûní povrchÛ v areálech

– organizaãní opatfiení na hranicích areálÛ a v jejich okolí

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. ãi‰tûní vnitropodnikov˘ch komunikací – o‰etfiení kropením, vãetnû skrápûní v‰ech vozovek; udrÏování
ozelenûn˘ch ploch v areálech, v˘sadba ochranného pásu zelenû mezi plo‰n˘mi zdroji zneãi‰Èování
a mûstem

b. revitalizace zelenû v blízkosti prÛmyslov˘ch areálÛ, v˘sadba zelenû, o‰etfiení stávající zelenû

Opatfiení 1.3: Pfiesun zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti

âasová naléhavost: K – S, D

Popis opatfiení: Dopad emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek je vysok .̆ Emitované ãástice nacházející se ve v˘fukov˘ch
plynech spadají do vysoce rizikové velikostní frakce PM2, 5. Problémem je prÛjezd tranzitní dopravy obytn˘mi ãástmi
obcí a mûst a také samotná vnitromûstská doprava. Tranzitní dopravu je moÏné fie‰it v˘stavbou obchvatÛ. Vnitro-
mûstskou dopravu zase organizaãním opatfieními.
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K opatfiení 1.3 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

1.3.1: Budování obchvatÛ mûst a obcí

1.3.2: Omezení automobilové dopravy v centrech mûst 

Podopatfiení 1.3.1: Budování obchvatÛ mûst a obcí

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:
v˘stavba obchvatÛ a pfieloÏek

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. silnice II/150 Ohrozim – obchvat

b. silnice II/434 Kozlovice – obchvat

c. silnice II/150 âechy – DomaÏelice – obchvat

d. silnice III/37349 Ptení – obchvat

e. silnice II/369 OstruÏná – obchvat, 1. a 2. etapa

f. silnice R35 – jihozápadní obchvat – dokonãení stavby Slavonín – Kfielov

g. silnice II/366 Prostûjov – pfieloÏka silnice (severní obchvat mûsta)

h. silnice I/44 Podolí – Vlachov

i. silnice I/11 + I/44 Postfielmov – ·umperk, jiÏní pfiivadûã

j. silnice I/11 + I/44 ·umperk – Rapotín

k. silnice I/44 Zábfieh – obchvat

l. silnice I/44 âervenohorské sedlo – jih

m. silnice I/44 Petrov nad Desnou – Mikulovice

n. silnice I/11 + I/44 Rapotín – kfiiÏovatka

o. silnice I/44 tunel pod âervenohorsk˘m sedlem

p. silnice I/44 Bûlá pod Pradûdem – obchvat

Podopatfiení 1.3.2: Omezení automobilové dopravy v centrech mûst 

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– omezení/zákaz vjezdu

– rychlostní omezení

– v˘stavba kryt˘ch garáÏí

– podpora rozvoje mûstské hromadné dopravy

– rozvoj cyklistické dopravy

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. Pfierov (kategorie I – 34 431 obyvatel) vybudována cyklostezka v Pfiedmostí, ul. Hranická – stfiední ãást

b. Cyklostezka Prostûjov – Kostelec na Hané

c. budování cyklostezek

d. podpora ekologizace dopravy 
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e. v˘stavba záchytn˘ch parkovi‰È 

f. Infrastruktura pro in-line – budování in-line stezek 

g. ekologizace vefiejné dopravy – vazeb individuální dopravy na hromadnou dopravu, integraci autobuso-
vé a Ïelezniãní dopravy v mikroregionálním mûfiítku, obnova vozového parku autobusÛ, organizování
právních vztahÛ vÛãi dopravcÛm, vyuÏití strukturálních fondÛ ve vazbû na navrÏenou strategii.

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku

Hodnoty emisí oxidÛ dusíku mají v posledních letech klesající tendenci, av‰ak hodnota za rok 2007 se od doporuãe-
ného krajského stropu li‰í jen o 0,04 kt. JelikoÏ oxidy dusíku vznikají pfii spalování a je pfiedpoklad ke zvy‰ování
intenzity dopravy, je namístû dal‰í sledování v˘voje emisí NOx.

Z imisního hlediska byl v roce 2007 na 5,5 % území Olomouckého kraje pfiekroãen imisní limit pro ochranu
ekosystémÛ a vegetace.

Dal‰ím v˘znamn˘m faktem je to, Ïe oxidy dusíku jsou prekurzorem ozónu, jehoÏ limity jsou pfiekraãovány na 97 %
plochy zóny Olomouckého kraje.

Tabulka 42: Zdrojová struktura emisí oxidu dusíku Olomouckého kraje (r. 2007)

Zdroj: âHMÚ

Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe 70,5 % krajsk˘ch emisí oxidÛ dusíku pochází z mobilních zdrojÛ. Dal‰ích 17 % ze tfií
zvlá‰tû velk˘ch stacionárních zdrojÛ (Cement Hranice, Dalkia âR – divize Pfierov a Olomouc). Na v‰echny ostatní
zdroje tak pfiipadá 12,5 % emisí.

MoÏností sníÏení emisí u zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou v oblasti úspor
energie a v postupující plynofikaci.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností jsou specifikována dvû hlavní opatfiení:

2.1: Podpora úspor a vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ

2.2: Omezování NOx z dopravy

Opatfiení 2.1: Podpora úspor a vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ

âasová naléhavost: K, S – D

Popis opatfiení: Nejvût‰í sníÏení emisí oxidÛ dusíku pfiedstavuje sníÏení koneãné spotfieby energie z její v˘roby zalo-
Ïené na spalovacím procesu. To lze docílit vyuÏíváním vût‰ího podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ energie – vûtrné, sluneã-
ní, vodní ãi biomasy. Dal‰ím pfiíspûvkem k zamezení energetick˘ch ztrát je zdokonalení tepelné izolace budov, regu-
laãní vytápûní ãi minimalizace ztrát v rozvodech systémÛ CZT.
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K opatfiení 2.1 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

2.1.1: Zlep‰ení tepeln˘ch izolací vefiejn˘ch budov

2.1.2: Zlep‰ení regulace vytápûní vefiejn˘ch budov

2.1.3: UÏívání úsporn˘ch svítidel ve vefiejn˘ch budovách

2.1.4: Podpora obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

Podopatfiení 2.1.1: Zlep‰ení tepeln˘ch izolací vefiejn˘ch budov

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– tepelná izolace vefiejn˘ch budov

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. zateplení budov 

b. v˘mûna oken 

Podopatfiení 2.1.2: Zlep‰ení regulace vytápûní vefiejn˘ch budov

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– regulace vytápûní vefiejn˘ch budov

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. instalace termoregulaãních ventilÛ

b. podpora centralizace vytápûní – kontrola je-li to moÏné

Podopatfiení 2.1.3: UÏívání úsporn˘ch svítidel ve vefiejn˘ch budovách

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– úsporná svítidla ve vefiejn˘ch budovách

Podopatfiení 2.1.4: Podpora obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– sluneãní kolektory

– malé vodní elektrárny

– vûtrné elektrárny

Opatfiení 2.2: Omezování NOx z dopravy

âasová naléhavost: K – S

Popis opatfiení: nejvût‰ím pfiispûvatelem k imisní zátûÏi oxidy dusíku je doprava. Ta je jako mobilní zdroj zneãi‰Èová-
ní ovzdu‰í tûÏko regulovatelná, pfiesto v‰ak mohou b˘t urãité akce zahájeny:

– zkvalitnûní vozového parku – nové technologie, katalyzátory

– budování obchvatÛ, vytûsÀování automobilové dopravy z center mûst a obcí

– zapojení vy‰‰í úãasti Ïelezniãní dopravy v kaÏdodenním provozu

– podpora vefiejné hromadné dopravy

– podpora cyklistické dopravy 
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Nástroje realizace:

– technologické

– technické

– organizaãní

– ekonomické

Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch látek

I pfiesto, Ïe emise VOC nedosahují doporuãen˘ch krajsk˘ch hodnot a mají klesající tendenci, pfiedstavují váÏn˘ problém.
VOC látky jsou prekurzorem tvorby pfiízemního ozónu, u kterého je imisní limit pro ochranu zdraví pfiekraãován témûfi
na celém území kraje – 97 %. Z toho dÛvodu je potfiebné uãinit opatfiení vedoucí ke sníÏení emisí VOC látek.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností jsou specifikována tfii hlavní opatfiení:

3.1 Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel

3.2 Omezení studen˘ch startÛ motorov˘ch vozidel

3.3 Omezení emisí VOC z komunální energetiky

Opatfiení 3.1: Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel

âasová naléhavost: K

Popis opatfiení: K omezení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek vedou opatfiení 1.1 SníÏení primárních emisí tuh˘ch
zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ a 2.1 Podpora úspor a vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnovi-
teln˘ch zdrojÛ. Viz popis v˘‰e.

Podopatfiení 3.1.1: Technicko-technologická a technicko-organizaãní opatfiení – BAT, nízkoemisní techniky

Prioritní a jiné v souãasné dobû navrhované akce:

a. rekonstrukce prÛmyslov˘ch technologií

b. instalace v˘konn˘ch filtrÛ a odluãovaãÛ

Podopatfiení 3.1.2: pouÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot

Opatfiení 3.2: Omezení studen˘ch startÛ motorov˘ch vozidel

âasová naléhavost: K – S

Popis opatfiení: Pfii studeném startu motor vozidla nedokonale spaluje palivo a produkuje v˘raznû vy‰‰í mnoÏství
emisí. Toto se dá fie‰it v˘stavbou kryt˘ch parkovacích stání.

Podopatfiení 3.2.1: v˘stavba kryt˘ch garáÏí 

Opatfiení 3.3: Omezení emisí VOC z komunální energetiky

Podopatfiení 3.3.1: viz bod 1.1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z liniov˘ch, bodov˘ch a plo‰n˘ch
zdrojÛ a bod 2.1: Podpora úspor a efektivního vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ
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PrÛfiezová opatfiení

Navrhovaná prÛfiezová opatfiení nepfiispûjí pfiímo ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, pfiispûjí v‰ak ke sledování v˘voje imis-
ní situace nebo jinak podpofií moÏnost plnûni stanoven˘ch cílÛ a priorit:

Je potfieba nadále monitorovat zneãi‰tûní ovzdu‰í vyhodnocovat a zpracované v˘sledky prezentovat vefiejnosti. Vefiej-
nost by mûla b˘t pravidelnû informována o kvalitû ovzdu‰í, coÏ povede ke zlep‰ení jejího povûdomí, jako souãásti envi-
ronmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty.V tomto smûru se jedná také o pofiádání dal‰ích osvûtov˘ch akcí, jako jsou
rÛzné semináfie, konference, v˘stavy s danou problematikou a vzdûlávací aktivity v pfied‰kolních a ‰kolních zafiízeních.

DÛleÏité je poskytovat informace o aktuální platné legislativû, o dopadech zneãi‰tûní ovzdu‰í a o jejich negativních
vlivech na zdraví lidí – obzvlá‰È na citlivé jedince jako dûti, tûhotné Ïeny a staré lidi. Nápomocné jsou i informace
o moÏnostech zdrojÛ financování nápravn˘ch opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í v kompetencích obcí.

Na druhé stranû je ale potfiebné informovat také o jiÏ proveden˘ch akcích vedoucích ke zlep‰ení stavu Ïivotního
prostfiedí ãi o aktivitách zamûfien˘ch na minimalizaci úniku ‰kodliv˘ch látek do ovzdu‰í.

MoÏn˘mi opatfieními jsou také vyhlá‰ky, ãi regulace na území mûst/obcí.

Technická pomoc
V rámci technické pomoci lze podpofiit následující opatfiení:

– pfiíprava projektÛ (a jejich hodnocení),

– pfiíprava Ïádostí o podporu ze SFÎP a evropsk˘ch fondÛ,

– podpora implementaãních nákladÛ (monitoring, audity, ex ante a ex post hodnocení, atd).

– semináfie k identifikaci a pfiípravû projektÛ a zpÛsobÛm financování

3. HODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH AKCÍ V RÁMCI 
JEDNOTLIV¯CH PRIORIT

Doporuãená kritéria pro v˘bûr konkrétních akcí k pfiímé podpofie z prostfiedkÛ kraje ãi mûst a obcí anebo pro pfied-
v˘bûr akcí doporuãen˘ch k podpofie z tuzemsk˘ch ãi „evropsk˘ch“ podpÛrn˘ch programÛ jsou následující:

Tabulka 43: Priority pro oblast kvality ovzdu‰í

Tabulka 44: Priority pro oblast emisních stropÛ

PrÛfiezová opatfiení a opatfiení v rámci technické pomoci se hodnotí individuálnû.
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4. FINANâNÍ RÁMEC

Indikativní rozdûlení reálnû nebo potenciálnû disponibilních prostfiedkÛ je stanoveno takto:

– Priorita 1: 50 %

– Priorita 2: 30 %

– Priorita 3: 10 %

– PrÛfiezová opatfiení: 5 %

– Technická pomoc: 5 %

Indikativní rozdûlení se uplatní pfiímo v pfiípadû rozdûlování prostfiedkÛ, v pfiípadû doporuãování Ïádostí do podpÛr-
n˘ch programÛ by mûly b˘t stanovené proporce respektovány.

5. ODHAD NÁKLADÒ

Tabulka 45: Odhad nákladÛ pro pokrytí jednotliv˘ch podopatfiení 
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6. RÁMEC PRO FINANCOVÁNÍ

Z Programového dodatku vyplynou konkrétní akce, pro které je tfieba identifikovat finanãní zdroje. Pro ty akce, pro
které neexistuje finanãní zdroj, je tfieba tento zdroj vytvofiit.Také je moÏné vytvofiit nov˘ zdroj financování na princi-
pu partnerství soukromého a vefiejného sektoru.

Tabulka 46: Evropské zdroje financování 
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OPÎP – Operaãní program Ïivotní prostfiedí; OPPI – Operaãní program PrÛmysl a inovace; ROP – Regionální
operaãní program; âEA – âeská energetická agentura; SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury; MD – Ministerstvo
dopravy; OPD – Operaãní program doprava;TEN-T – Transevropská dopravní síÈ; OZE – obnovitelné zdroje energie
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7. ¤ÍZENÍ PROGRAMU KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

Programov˘ dodatek je schvalován Radou kraje a vyhlá‰ován nafiízením kraje.

Programov˘ dodatek je jedním z podpÛrn˘ch mechanismÛ pro realizaci programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í. Pro-
gramov˘ dodatek respektuje mechanismus fiízení kvality ovzdu‰í v dané zónû. Realizace PZKO na území Olomouc-
kého kraje je podporována Krajsk˘m úfiadem Olomouckého kraje – odborem Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství.

Doporuãujeme priority stanovené v rámci Programového dodatku uplatnit pfii pfiípravû Regionálního operaãního
programu Olomouckého kraje.

Realizace PZKO mÛÏe probíhat pfiímo i nepfiímo, a to:

a. finanãní podporou konkrétních akcí z prostfiedkÛ kraje buì pfiímo z rozpoãtu, nebo prostfiednictvím
„grantového schématu“, kter˘ mÛÏe b˘t vytvofien v rámci Regionálního operaãního programu,

b. nebo mÛÏe nepfiímá realizace zahrnovat finanãní podporu pfiípravy Ïádosti, její doporuãení a následnou
podporu schválení Ïádosti.

Plnûní programového dodatku bude monitorováno a hodnoceno na základû indikátorÛ. Struktura indikátorÛ bude
odpovídat vertikální hierarchii matice logick˘ch rámcÛ a bude zahrnovat:

– indikátory dopadÛ – posouzení globálních cílÛ: zdravotní stav obyvatelstva,

– indikátory v˘sledkÛ – posouzení stupnû dosaÏení specifick˘ch cílÛ: imisní hodnoty zneãi‰Èujících látek
v ovzdu‰í,

– indikátory v˘stupÛ – vyjádfiení konkrétních v˘stupÛ na úrovni jednotliv˘ch opatfiení: pfiíspûvek zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í k imisní zátûÏi,

– indikátory vstupÛ – kvantifikující zdroje poskytnuté pro zabezpeãení procesÛ vedoucích k realizaci jed-
notliv˘ch ãinností (aktivit): objem vynaloÏen˘ch finanãních prostfiedkÛ, poãet realizovan˘ch projektÛ.

8. AKTUALIZACE PROGRAMOVÉHO DODATKU

Aktualizace Programového dodatku bude provádûna nejpozdûji jednou za 3 roky (v souladu se zákonem o ochranû
ovzdu‰í) v návaznosti na aktualizované vyhlá‰ení OZKO a na v˘sledky roãní emisní inventury.

9. PUBLICITA A OSVùTA

PZKO bude vhodnou formou publikován (nafiízením kraje) a zvefiejnûn (na internetové stránce i v ti‰tûné podobû).
Osvûtov˘mi aktivitami v tomto smûru mohou b˘t:

– Informaãní kampanû: tisk, rádio, regionální televize, internet

– Informaãní letáky a plakáty

– Setkání a besedy s obãany

– Prezentace na internetov˘ch stránkách kraje, míst a obcí

10. ZAJI·TùNÍ V¯MùNY DAT

Základní komunikaãní linkou je vztah s Odborem ochrany ovzdu‰í MÎP a âHMÚ, kter˘ kaÏdoroãnû aktualizuje
informace, navrÏené jako indikátory PZKO.
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III. Pfiíloha podle rozhodnutí Komise 2004/224/ES

Formuláfi 1 

Poznámky k formuláfii 1:
1. Ad b.: âlenské státy jsou oznaãeny tûmito kódy: Rakousko: AT; Belgie: BE; Dánsko: DK; Finsko: FI; Francie: FR;
Nûmecko: DE; ¤ecko: EL; Irsko: IE; Itálie: IT; Lucembursko: LU; Nizozemsko: NL; Portugalsko: PT; ·panûlsko: ES;
·védsko: SE; Spojené království: UK.
2. Ad c.: Odkaz na plán nebo program je úpln˘m a podrobn˘m odkazem na dokument (dokumenty), ve kterém
(kter˘ch) je plán nebo program plnû popsán. RovnûÏ lze uvést internetovou adresu.
3. Ad g.: Kontaktní osoba je osoba, na kterou se musí Komise obrátit, poÏaduje-li dal‰í informace o aspektech této
zprávy.
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Formuláfi 2
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Poznámky k formuláfii 2:
1. Ad a.: KaÏdému pfiípadu pfiekroãení je pfiidûleno kódové ãíslo, které je v ãlenském státû jedineãné.
2. Ad b.: ZneãisÈující látka je oznaãena jako „SO2“, „NO2“, „PM10“, „Pb“ pro olovo, „C6H6“ pro benzen a „CO“.
3. Ad c.: Kód zóny odpovídá kódu uvedenému v roãním dotazníku podle rozhodnutí 2001/839/ES pfiíslu‰ného refe-

renãního roku.
4. Ad d.: Zahrnuje-li oblast pfiekroãení více neÏ jedno mûsto nebo obec, uvádûjí se v‰echna mûsta a obce, kde bylo

zji‰tûno pfiekroãení, oddûlené stfiedníkem.
5. Ad e.: Mezní hodnota, pfii které byl pfiekroãen souhrn LV+MOT, se oznaãuje jako „h“ (hodinov˘ prÛmûr), „d“ (denní

prÛmûr) nebo „a“ (roãní prÛmûr).
6. Ad f. a h.: JestliÏe bylo pfiekroãení zji‰tûno modelováním, uvádí se v tomto a v následujících formuláfiích nejvy‰‰í

úroveÀ v oblasti pfiekroãení.
7. Ad i.: Informace se uvádûjí ve tvaru „rok: koncentrace“. Záznamy za nûkolik let se oddûlují stfiedníkem. Nejsou-li

údaje k dispozici, pouÏije se oznaãení „n.a.“, jestliÏe jiÏ byly údaje sdûleny, pouÏije se „sdû.“.
8. Ad j.: „Kód stanice, kde bylo pfiekroãení pozorováno“ je kód pouÏit˘ v roãním dotazníku referenãního roku

(rozhodnutí Komise 2001/839/ES).
9. Ad j.: „Zemûpisné soufiadnice stanice“ a „klasifikace stanice“ odpovídají specifikacím, které se jiÏ pouÏívají pro

v˘mûnu informací v rámci rozhodnutí 97/101/ES o v˘mûnû informací.
10. Ad k.: Kódy pro „klasifikaci stanice“ se rovnûÏ pouÏívají pro „klasifikaci oblasti“. Zahrnuje-li oblast pfiekroãení
zji‰tûná modelováním více neÏ jednu tfiídu, uvádûjí se kódy tfiíd oddûlené stfiedníkem.
11. Ad l. a m.: „Plocha oblasti (km2), ve které byla úroveÀ vy‰‰í neÏ LV“ oznaãuje velikost pfiíslu‰né oblasti pfiekroãe-
ní. Nemusí se vyplÀovat u dopravních stanic nebo dopravních oblastí. „Délka silnice (km), na které byla úroveÀ vy‰‰í
neÏ LV“ se uvádí pouze pfii pfiekroãení v dopravních stanicích nebo – v pfiípadû modelování – v dopravních oblastech.
Udává celkovou délku silniãních úsekÛ, na nichÏ do‰lo k pfiekroãení na jedné nebo obou stranách.
12. Ad n.: „Poãet obyvatel, ktefií byli vystaveni úrovni vy‰‰í neÏ LV“ oznaãuje odhadovan˘ prÛmûrn˘ poãet osob, které
byly pfiítomny v dobû pfiekroãení mezní hodnoty.
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Formuláfi 3

Poznámky k formuláfii 3:
1. Ad b. a c.: Ad b. a c.: Pozaìová úroveÀ je koncentrace zneãisÈujících látek ve vût‰ím mûfiítku, neÏ je oblast pfiekro-
ãení. Regionální pozaìová úroveÀ je úroveÀ, o níÏ se pfiedpokládá, Ïe se vyskytuje za nepfiítomnosti zdrojÛ v okruhu
do vzdálenosti 30 km. Pro lokalitu ve mûstû by to byla pozaìová úroveÀ, která by byla dána, kdyby mûsto neexisto-
valo. Pfii pfiekroãení zpÛsobeném dálkov˘m pfienosem zneãi‰tûní ovzdu‰í mÛÏe regionální pozaìová úroveÀ odpoví-
dat pfiekroãení uvedenému ve formuláfii 2. Celková pozaìová úroveÀ je úroveÀ, o níÏ se pfiedpokládá, Ïe se vyskytu-
je za nepfiítomnosti místních zdrojÛ (u vysok˘ch komínÛ pfiibliÏnû do vzdálenosti 5 km a u nízk˘ch zdrojÛ pfiibliÏnû
do vzdálenosti 0,3 km; tato vzdálenost mÛÏe b˘t men‰í, napfi. u vytápûní obytn˘ch oblastí, nebo vût‰í, napfi. u ocelá-
ren). Celková pozaìová úroveÀ zahrnuje regionální pozaìovou úroveÀ. Ve mûstû celková pozaìová úroveÀ odpoví-
dá mûstské pozaìové úrovni, tj. úrovni, které by bylo dosaÏeno za nepfiítomnosti v˘znamn˘ch zdrojÛ v bezprostfied-
ní blízkosti. Celková pozaìová úroveÀ ve venkovsk˘ch oblastech odpovídá pfiibliÏnû regionální pozaìové úrovni.
2. Ad d.: Pfiíspûvky místních zdrojÛ se vyjadfiují pofiadov˘mi ãísly, pfiiãemÏ „1“ odpovídá nejvût‰ímu pfiispûvateli, „2“
druhému nejvût‰ímu pfiispûvateli atd. Zdroje, které nepfiispívají v˘znamnû, jsou oznaãeny „–“.
3. Ad d.: Je-li pfiíspûvek „ostatních“ zdrojÛ oznaãen za v˘znamn ,̆ uvádûjí se v fiádku „dal‰í údaje“ druhy zdrojÛ.
4. Ad f.: V˘jimeãné místní klimatické podmínky se oznaãují „+“.
5.Ad g.: V˘jimeãné místní topografické podmínky se oznaãují „+“.
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Formuláfi 4

Poznámky k formuláfii 4:
1. Formuláfi 4 se vyplÀuje pro mezní hodnotu (hodnoty), pro kterou (které) byl pfiekroãen souhrn LV+MOT.
2. Základní úroveÀ je koncentrace, která je oãekávána v roce, ve kterém vstupuje v platnost mezní hodnota, aniÏ jsou
pfiijata dal‰í opatfiení nad rámec tûch, která jiÏ byla dohodnuta nebo vyplynula ze stávajících právních pfiedpisÛ.
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Formuláfi 5

Poznámky k formuláfii 5:
1. Formuláfi 5 se vyplÀuje pouze tehdy, pokud anal˘za poÏadovaná ve formuláfii 4 ukáÏe, Ïe se neoãekává dosaÏení
mezních hodnot prostfiednictvím opatfiení, která jsou poÏadována stávajícími právními pfiedpisy.
2. Ad b.: KaÏdé opatfiení musí b˘t oznaãeno kódem, kter˘ odkazuje na opatfiení popsané ve formuláfii 7.
3. Ad c.: Pro rÛzné provádûcí fáze se musí uvést klíãová slova doplnûná datem nebo obdobím ve tvaru „mm/rr“.
Záznamy se oddûlí stfiedníkem.
4. Ad e. a f.: Pfiidûlené finanãní prostfiedky se t˘kají v˘hradnû vefiejn˘ch prostfiedkÛ; odhadované celkové náklady za-
hrnují rovnûÏ náklady vzniklé dotyãnému odvûtví (odvûtvím).
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Formuláfi 6

Poznámky k formuláfii 6:
1. Ad b. a d.: KaÏdé opatfiení musí b˘t oznaãeno kódem, kter˘ odkazuje na opatfiení popsané ve formuláfii 7. Je-li
uvedeno více neÏ jedno opatfiení, kódy se oddûlují stfiedníkem.
2. Ad c.: Pro popis správní úrovnû, na které mÛÏe b˘t opatfiení pfiijato, se pouÏívají tyto kódy: A: místní; B: regionální;
C: národní; D: Evropská unie; E: mezinárodní mimo Evropskou unii. Je-li tfieba uvádût více neÏ jednu úroveÀ, kódy
se oddûlují stfiedníkem.
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Formuláfi 7
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tel.: 585 508 112, fax: 585 508 851
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh.
V˘‰e záloh bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno po dodání úplného roãníku na základû
skuteãnû vydan˘ch ãástek. Záloha na rok 2009 ãiní 900 Kã bez DPH; 981 Kã vãetnû 9% DPH.
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V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401


