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Pracovní seminář 3.5. 

Aktivity k omezení smogových situací 

 

Seminarium warsztatowe 3.5. 

Działania skierowane na ograniczenie sytuacji smogowych 

 

„Komparace návrhů krátkodobých i dlouhodobých 
opatření s cílem minimalizovat smogové situace 

v Hornoslezské pánvi ” 

„Porównanie środków krótko- i długoterminowych 
w celu zminimalizowania sytuacji smogowych  

w Niecce Górnośląskiej ” 

 
Projekt i-AIR REGION je zaměřen na spolupráci klíčových institucí pro vytvoření společných nástrojů  
pro ochranu ovzduší ve společné části Slezska. Oba regiony definují významné problémy, které má za úkol 
tento projekt řešit pomocí vytvoření společných sjednocených legislativních nástrojů na regionální úrovni, 
přenosem dobře fungujících opatření v rámci sousedních krajů a zavedením výměny informací mezi státní 
správou. Výstupy vzniklé při spolupráci veřejné správy budou přeneseny do edukačních aktivit pro veřejnost 
tak, aby se nastavené změny projevily i ve společnosti. 

Projektovými partnery v tomto projektu jsou: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (CZ), Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla (PL), Moravskoslezský kraj (CZ), Województwo Śląskie (PL), Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (PL), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (CZ), 
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (CZ).  
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Tento materiál je zpracován jako sjednocený výstup jednotlivých příspěvků projednaných v rámci semináře 
„Návrhy krátkodobých i dlouhodobých opatření s cílem minimalizovat smogové situace v Hornoslezské pánvi“, 
aktivita 3., pořádaného v rámci projektu i-AIR REGION, který se uskutečnil dne  
26. 11. 2019 v Ostravě. Tým expertů na životní prostředí projednal návrhy krátkodobých i dlouhodobých 
opatření s cílem minimalizovat smogové situace v Hornoslezské pánvi. Součásti semináře byla také prohlídka 
závodu společnosti Liberty Ostrava a.s. Na seminář byli pozváni odborníci z Polské republiky a České 
republiky. 

Projekt i-AIR REGION ma na celu współpracę kluczowych instytucji w celu stworzenia wspólnych narzędzi  
do ochrony powietrza we wspólnej części Śląska. Oba regiony określają główne wyzwania, które projekt ma 
rozwiązać, poprzez stworzenie wspólnych ujednoliconych instrumentów legislacyjnych na szczeblu 
regionalnym, przeniesieniem sprawnie działających środków w regionach sąsiadujących oraz wprowadzenie 
wymiany informacji między administracjami rządowymi. Wyniki współpracy administracji publicznej zostaną 
przeniesione na działania edukacyjne dla społeczeństwa, tak aby wprowadzone zmiany znalazły 
odzwierciedlenie w społeczeństwie. 

Partnerami projektu w tym projekcie są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego z.s. 
(CZ), Chemicznej Przeróbki Węgla (PL), Morawsko-Śląski (CZ), Województwo Śląskie (PL), Rozwój  
i Współpraca Regionalnej Olza (PL), Politechnika Ostrawska (CZ), Regionalne Stowarzyszenie Współpracy 
Terytorialnej Těšínského Śląsk (CZ). 

Materiał ten został przygotowany jako ujednolicony dorobek indywidualnych wkładów omawianych  
na seminarium „Propozycje działań krótko- i długoterminowych w celu zminimalizowania smogu w Kotlinie 
Górnośląskiej”, Działanie 3, zorganizowane w ramach projektu i-AIR REGION, który odbył się w dniu  
26. 11. 2019 r. W Ostrawie. Zespół ekspertów ds. środowiska omówił propozycje krótko- i długoterminowych 
działań mających na celu zminimalizowanie sytuacji smogowych w basenie Górnego Śląska. Seminarium 
obejmowało również zwiedzanie zakładu Liberty Ostrava a.s. Na seminarium zostali zaproszeni eksperci  
z Polski i Republiki Czeskiej. 

Moravskoslezský kraj  
Smogová situace je v ČR stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, 
oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot. Vznik 
smogové situace, regulace, varování a jejich ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu neprodleně ve veřejně přístupném informačním 
systému a v médiích. Regulace se podle zákona o ochraně ovzduší vyhlašuje, pokud úroveň znečištění 
oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi PM10 překročí některou z regulačních 
prahových hodnot.  

Znečišťující 
látka 
 

Informativní prahová 
hodnota 

Regulační prahová/varovná hodnota 
 

oxid siřičitý 
 

250 μg.m/3 

 Ø1 hod 
500 μg.m/3 

Ø1 hod 
oxid dusičitý 
 

200 μg.m/3  
Ø1 hod 

400 μg.m/3 
Ø1 hod 

částice PM10 

 

100 μg.m/3 

 Ø 12 hod 
150 μg.m/3 
Ø 12 hod 

trop. Ozón 
 

180 μg.m/3 

 Ø 1 hod 
240 μg.m/3 

Ø 1 hod 



 

Projekt i-AIR REGION je spolufinancován Evropskou unii z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  
Projekt i-AIR REGION jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

 

3 

 

Z prezentovaných údajů vyplývá, že dlouhodobá opatření se aplikují u lokálních zdrojů, dopravy  
i průmyslových zdrojů, krátkodobá opatření pak především u průmyslových zdrojů.  

Lokální zdroje mají dle zákona o ochraně ovzduší zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné 
kaly a proplástky po celou roční dobu. Rovněž finanční pobídky ve formě kotlíkových dotací a obměna starých 
kotlů za moderní nízkoemisní zdroje tepla je dlouhodobý nástroj, který je úspěšně realizován  
a v Moravskoslezském kraji se od roku 2012 do konce roku 2019 vyměnilo cca 17 tis. starých kotlů na tuhá 
paliva. Krátkodobá opatření nejsou v současné době žádná. Zvýšená kontrola lokálních zdrojů při vyhlášení 
smogové situace není ze zákona o ochraně ovzduší stanovena, nicméně lze pozorovat větší aktivitu měst  
a obcí.  

U silniční dopravy z dlouhodobého pohledu lze pozorovat postupnou obměnu vozového parku, která nicméně 
souvisí se zvyšující se úrovní občanů a celé společnosti. Omezení silniční dopravy při vyhlášení smogové 
situace je dle právní úpravy na území ČR možné, a to formou regulačního řádu obce nebo nízkoemisní zónou, 
ale tato opatření nejsou na území Moravskoslezského kraje a ani na území ČR zatím využívána z důvodu 
nemožnosti realizovat objízdné trasy. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu silničních 
motorových vozidel. Regulační řád vydává obec formou nařízení a zároveň o jeho vydání informuje 
ministerstvo. Rada obce může za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy na svém území nebo jeho 
části opatřením obecné povahy vydaným v přenesené působnosti stanovit zónu s omezením provozu 
silničních motorových vozidel tzv. nízkoemisní zóna.  

U průmyslových zdrojů dochází k postupné ekologizaci provozů a to s ohledem na aplikaci nejlepších 
dostupných technik, což lze považovat za dlouhodobé opatření. Z hlediska krátkodobých opatření stanovuje 
krajský úřad tzv. zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona o ochraně ovzduší  
pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění.   
Při stanovování jejich rozsahu krajský úřad musí přihlédnout ke skutečnosti, zda a do jaké míry jsou 
stacionárním zdrojem dosahovány úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami stanovenými 
v závěrech o nejlepších dostupných technikách. V rámci integrovaných povolení jsou pro 15 
nejvýznamnějších provozů stanoveny tzv. zvláštní podmínky provozu, pokud dojde k vyhlášení 2. stupně 
smogové situace (tj. regulace). Cílem těchto regulačních opatření je okamžité snížení vnášení emisí 
znečišťujících látek z vydefinovaných zdrojů (zákaz manipulace s prašným materiálem nebo zákaz 
plánovaných oprav, které způsobují zvýšenou prašnost, apod.). Některé podniky díky dobrovolné dohodě  
s krajem realizují regulační opatření již při vyhlášení 1. stupně smogové situace (informace), což prakticky 
znamená, že provozovatelé vyjmenovaných zdrojů začnou regulovat ještě před vyhlášením regulační prahové 
hodnoty a tím napomůžou snížit negativní důsledky na její průběh. Z dlouhodobých opatření je 
v Moravskoslezském kraji klíčová výměna starých lokálních topenišť, častější čištění komunikací a aplikace 
nejlepších dostupných technik v průmyslu. 

Společnost Liberty Ostrava a.s. je zahrnuta mezi skupinu integrovaných ocelářských a těžařských společností 
s výrobním sortimentem od tekuté oceli vyráběné ze surovin i recyklovaných materiálů až po přesné 
strojírenské výrobky. Společnost má zavedeny systémy environmentálního managementu, sleduje vývoj  
a zdokonaluje výrobní postupy se zaměřením na snížení jejich dopadů na životní prostředí. Integrovaná 
povolení pro Koksovnu, Ocelárnu a Vysoké pece (včetně aglomerace) obsahují zvláštní podmínky provozu.  
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Liberty Ostrava a.s. zahajuje regulaci uvedenou v integrovaných povoleních již při vyhlášení signálu 
upozornění na smogovou situaci a to na základě dohody uzavřené s krajem. Opatření se týkají zejména 
prevence vzniku emisí prachu, jde zejména o zvýšení počtu kontrol na technologiích, zastavení prací, které 
by mohly způsobovat emise prachu, krytování vozidel převážející prašný materiál a mnoho dalších. Regulace 
provozu se dále týká opatření, které se týkají snižování fugitivních (nízkých) emisí prachu. Omezuje se provoz 
mlýnice uhlí na Koksovně, za definovaných podmínek se snižuje rychlost spékacích pásů na Aglomeraci,  
při sázení šrotu a nalévání surového železa na Ocelárně se omezuje dmýchání kyslíku. Regulační opatření 
jsou finančně poměrně nákladná. Společnost snížila objem emisí tuhých znečišťujících látek od roku 1978 
téměř 100x. V roce 1978 byl stav TZL - 39 715 t, a v roce 2018 pouze 401 t. Na závěr se zúčastnili experti 
prohlídky válcovny v této společnosti.  

Kraj Morawsko-Śląski  
Stan alarmowy (smogowy) w RCz jest stanem o wyjątkowo zanieczyszczonym powietrzu, gdy poziom 
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, cząstkami PM10 lub ozonem troposferycznym 
przekracza którąkolwiek z wartości progowych. O pojawieniu się smogu, przepisach, ostrzeżeniach i ich 
zakończeniu powiadamia Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem Czeskiego Instytutu 
Hydrometeorologicznego niezwłocznie w publicznie dostępnym systemie informacyjnym i mediach. 
Rozporządzenie zostanie ogłoszone zgodnie z Ustawą o ochronie powietrza, jeśli poziom zanieczyszczenia 
dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, zawieszonymi cząstkami PM10 przekroczy którąkolwiek  
z ustawowych wartości progowych. Przedstawione dane pokazują, że długoterminowe środki dotyczą źródeł 
lokalnych, transportu i źródeł przemysłowych, a środki krótkoterminowe przede wszystkim źródeł 
przemysłowych. 

Substancja zanieczyszczająca 
 

Wartość progowa informatywna Wartość progowa 
regulacyjna/ostrzegawcza 

dwutlenek siarki 250 μg.m/3 

 Ø1 godz 
500 μg.m/3 

Ø1 godz 
dwutlenek azotu 200 μg.m/3  

Ø1 godz 
400 μg.m/3 

Ø1 godz 
cząstki PM10 100 μg.m/3 

 Ø 12 godz 
150 μg.m/3 
Ø 12 godz 

ozon troposf. 180 μg.m/3 

 Ø 1 godz 
240 μg.m/3 
Ø 1 godz 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie powietrza w źrodłach lokalnych nie można spalać energetycznego węgla 
brunatnego, węgla brunatnego, mułu węglowego i szlamu przez cały rok. Również zachęty finansowe  
w postaci dopłat do kotłów i wymiany starych kotłów na nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła to narzędzie 
długoterminowe, które jest z powodzeniem wdrażane, a na terenie kraju  morawsko-śląskiego od roku 2012 
r. do końca 2019 r. wymieniono około 17 tyś. starych kotłów na paliwo stałe. Środki krótkoterminowe obecnie 
nie istnieją. Wzmożona kontrola lokalnych źródeł podczas ogłoszenia alarmu smogowego nie jest 
przewidziana w ustawie o ochronie powietrza, jednak można zaobserwować wzmożoną aktywność miast  
i gmin. 

W transporcie kołowym można obserwować w perspektywie długoterminowej stopniowe odnawianie taboru, 
jednak wiąże się to z rosnącą zamożnością obywateli oraz całego społeczeństwa. Ograniczenia w ruchu 
kołowym podczas alarmu smogowego są możliwe na mocy przepisów prawnych w Republice Czeskiej 
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poprzez regulację na szczeblu gminnym lub strefy niskoemisyjnej, ale te środki te nie są wykorzystywane  
na terenie kraju morawsko-śląskiego ani w Republice Czeskiej. Regulamin regulacyjny zawiera środki 
ograniczające ruch drogowych pojazdów silnikowych. Regulaminy regulacyjne są wydawane przez gminę  
w formie rozporządzenia, a jednocześnie gmina informuje ministerstwo o jego wydaniu. W celu ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza  z ruchu kołowego na swoim terytorium lub jego części rada gminy może,  
w drodze środka o charakterze ogólnym wydanego w ramach przekazanych kompetencji, wyznaczyć strefę  
z ograniczeniem ruchu drogowych pojazdów silnikowych. 

W zakresie źródeł przemysłowych są stopniowo wdrażane proekologiczne procedury zgodnie  
z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik, co można określić za środek długoterminowy. Jeśli chodzi 
o środki krótkoterminowe, władze regionalne określają tzw. specjalne warunki działania zgodnie z artykułem 
12 ust. 4, lit. g) ustawy o ochronie powietrza dla źródeł stacjonarnych, które znacząco wpływają na poziom 
zanieczyszczenia w danym obszarze. Określając ich zakres, władze regionalne muszą wziąć pod uwagę, czy 
i w jakim stopniu stacjonarne źródło osiąga poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami 
określonymi we wnioskach dotyczących najlepszych dostępnych technik. W ramach pozwoleń zintegrowanych 
określane są tzw. specjalne warunki działania dla 15 najważniejszych zakładów, o ile ogłoszony zostanie 
drugi stopień stanu sytuacji smogowej (tj. Regulacja). Celem tych środków regulacyjnych jest 
natychmiastowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń z określonych źródeł (zakaz obsługi materiałami 
zapylonymi lub zakaz planowanych napraw powodujących zwiększone zapylenie itp.). Niektóre firmy dzięki 
umowie dobrowolnemu porozumieniu przystępują do organiczenia emisji już podczas pierwszego stopnia 
sytuacji smogowej (tj. Informacje), co oznacza, że operatorzy wspomnianych źródeł przystępują  
do ograniczania przed ogłoszeniem poziomu regulacyjnego, a tym samym pomagają zmniejszyć negatywne 
konsekwencje dla jego przebiegu. Długoterminowe środki na terenie kraju morawsko-śląskiego to wymiana 
starych lokalnych źródeł ciepła, częstsze czyszczenie dróg i stosowanie najlepszych dostępnych technik  
w przemyśle. 

Spółka Liberty Ostrava a.s. należy do grupy zintegrowanych firm stalowych i wydobywczych z asortymentem 
od stali płynnej wykonanej z surowców i materiałów z recyklingu aż po produkty inżynierii precyzyjnej. Firma 
wdrożyła systemy zarządzania środowiskowego, monitoruje rozwój i usprawnia procesy produkcyjne w celu 
ograniczenia ich wpływu na środowisko. Zintegrowane pozwolenia dla koksowni, stalowni oraz  wielkich 
pieców (w tym aglomeracji) zawierają specjalne warunki eksploatacji. Liberty Ostrava a.s. rozpoczyna 
regulację określoną w pozwoleniach zintegrowanych już w momencie ogłoszenia sygnału ostrzegawczego 
smogowego na podstawie porozumienia zawartego z krajem. Środki dotyczą w szczególności zapobiegania 
emisjom pyłu, w szczególności poprzez zwiększenie liczby kontroli technologii, zatrzymanie prac, które mogą 
powodować emisje pyłów, nakładnia osłon na pojazdy przewożące materiały pylące i wiele innych. Ponadto 
regulacje dotyczą środków związanych z redukcją niezorganizowanej (niskiej) emisji pyłu. Praca młyna 
węglowego w koksowni jest zmniejszona, prędkość spiekania w aglomeracji jest zmniejszona wg. określonych 
warunków, w stalowni podczas dodawania złomu oraz wlewania surówki ogranicza się wdmuch tlenu. Środki 
regulacyjne są stosunkowo kosztowne. Spółka zmniejszyła emisję cząstek stałych prawie 100 razy od 1978 
roku. W 1978 r. stan wynosił 39 715 t, a w 2018 r. tylko 401 t. Pod koniec eksperci zwiedzili walcownię tej 
spółki. 
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Slezské vojvodství  
Informační úrovně a výstražné úrovně jsou stanoveny v nařízení ministra životního prostředí o prahových 
hodnotách vybraných látek v ovzduší. Oddělení monitorování životního prostředí hlavního inspektorátu 
ochrany životního prostředí je orgánem oznamujícím překročení informativních prahových hodnot nebo 
regulaci prahových hodnot znečištění ovzduší. Postupy pro přijetí dalších opatření a omezení důsledků i doby 
trvání překročení a snížení rizika jejich opětovného výskytu jsou stanoveny v krátkodobém akčním plánu 
(KAP). 

REGULAČNÍ HODNOTY PRO VYBRANÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ, ČÍSELNÁ VYJÁDŘENÍ HODNOT  
A PRŮMĚRNÁ DOBA PRO MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ 

Poř.č. 
Název látky 

(číslo CAS) 

Průměrná doba pro měření 

výsledků 

Prahová hodnota pro vybrané látky v ovzduší 

v µg/m3 

1 
oxid dusičitý 

(10102-44-0) 
jedna hodina 400 

2 
oxid siřičitý 

(7446-09-5) 
jedna hodina 500 

3 
ozón 

(10028-15-6) 
jedna hodina 240 

4 
Polétavý prach 

PM10 
24 hodin 150 

 

INFORMATIVNÍ HODNOTY PRO VYBRANÉ LÁTKY V OVZDUŚÍ, ČÍSELNÁ VYJÁDŘENÍ HODNOT  
A PRŮMĚRNÁ DOBA PRO MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ 

Poř.č. 
Název látky 

(číslo CAS) 

Průměrná doba  pro měření 

výsledků 

Prahová hodnota pro vybrané látky v ovzduší 

v µg/m3 

1 
ozón 

(10028-15-6) 
jedna hodina 180 

2 
Polétavý prach 

PM10 
24 hodiny 100 

 
 
Krátkodobý akční plán (KAP) je nedílnou součástí programu ochrany ovzduší pro Slezské vojvodství. Zákon  
o ochraně životního prostředí stanoví povinnosti a určuje orgány/subjekty zodpovědné za jednotlivé prvky 
KAP. Úkoly vyplývající z KAP jsou proto určeny konkrétním typům místní samosprávy ve Slezském vojvodství, 
tj. obcím, okresům a městům-okresům. 
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KAP zahrnuje soubor krátkodobých opatření, která mohou být provedena v situacích, kdy existuje riziko 
překročení, nebo jsou překročeny prahové hodnoty kvality ovzduší, a byly stanoveny postupy během situací, 
které naznačují potřebu použití KAP. 

V rámci KAP jsou stanoveny tři úrovně pro jednotlivé prahové hodnoty: 
 

• ÚROVEŇ I  - informační, vzdělávací a varovná 
• ÚROVEŇ II – varovná, informační, provozní 
• ÚROVEŇ III – vyhlášení smogové situace 

 
Krátkodobá opatření musí být přijata ke snížení výskytu vysokých koncentrací látek v ovzduší a ke snížení 
doby jejich výskytu. Kromě toho se aktivity zaměřují na ochranu zdraví obyvatel, zejména zranitelných osob, 
mezi které patří mj. děti a starší lidé. Vzhledem k povaze znečištění ovzduší a období výskytu vysokých 
koncentrací látek nápravná opatření byla zaměřena na zdroje emisí z komunálního a domácího sektoru,  
na liniové zdroje a fugitivní emise. Bodové zdroje nebyly zahrnuty z důvodu nízkého podílu těchto zdrojů  
na výskytu situací s vysokou koncentrací látek a nižšího vlivu krátkodobých opatření na tento typ zdroje. 
Podle stávajících právních předpisů Polska nelze nařídit subjektům časové omezení nebo zastavení vypouštění 
znečišťujících látek do ovzduší v případě, že bude vyhlášená smogová situace podle krátkodobého akčního 
plánu (KAP). V rámci KAP byly činnosti rozděleny následovně:  

 

 
 

Charakter opatření Příklad činnosti 

Informační 
Informace o riziku situace špatné kvality ovzduší. Doporučení pro použití veřejné 

dopravy. 

Varovná Omezení dlouhodobého pobytu venku, Omezení fyzické aktivity venku. 

Regulační 

Stacionární 

zdroje 

Intenzivní kontrole spalovacích zařízení na tuhá paliva, zákaz 

používání krbů 

Liniové zdroje 
Kontrola vozidel z pohledu kvality výfukových plynů, zavedení 

veřejné dopravy zdarma 

Jiné zdroje Doporučení omezení prašných činnosti 

Organizační 
Vytvoření a aktualizace databáze vzdělávacích, pečovatelských  

a zdravotnických jednotek 
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Dlouhodobá opatření zaměřená na zlepšení kvality ovzduší, a tím na odstranění výskytu smogových situací 
pro Slezské vojvodství, byla stanovena v Programu ochrany ovzduší pro Slezské vojvodství z roku 2017  
i v Programu ochrany ovzduší pro slezskou oblast z roku 2019. Jedná se o uvedená nápravná opatření s cílem 
dosažení zlepšení kvality ovzduší ve Slezském vojvodství do roku 2027. 

 
Nápravná opatření uvedená v Programu ochrany ovzduší zahrnují: 
 
• Snížení emisí z nízkoenergetických zařízení na 1MW, při nichž se spalují pevná paliva 
• Snížení emisí z komunikačních zdrojů v aglomeracích a městech a zónách 
• Organické emise z komunikačních zdrojů 
• Snížení emisí sekundárního prachu mokrým čištěním vozovky 
• Snížení emisí sekundárního prachu mokrým čištěním vozovek po zimě 
• Propagační a vzdělávací aktivity 
 
Nápravná opatření uvedená v Programu ochrany ovzduší zahrnují mj.: 

• Omezení emisí ze zařízení s výkonem do 1MW spalujícím pevná paliva 

• Omezení emisí z dopravy v aglomeracích a městech a zónách 

• Omezení emisí z dopravy 

• Omezení emisí sekudární prašnosti mokrým čištěním vozovek  

• Omezení emisí sekudární prašnosti mokrým čištěním vozovek po zimě 

• Propagační a vzdělávací aktivity 

Za účelem minimalizace smogové situace přijal Sejm Slezského vojvodství usnesení č. 5/36/1/2017  
o zavedení omezení na území Slezského vojvodství pro provozování zařízení spalující palivo (tzv. anti-
smogové usnesení). Uvedené usnesení Zastupitelstva Slezského vojvodství je aktem místního práva a je 
základem obecně platné legislativy pro území vojvodství.  Toto usnesení se vztahuje na všechny kotle, kamna 
a krby na pevná paliva bez ohledu na jejich účel a vztahuje se na celý obecní a bytový sektor  
i na podnikatelskou činnosti používající zařízení s výkonem nepřesahujícím 1 MW. Od 1. září 2017 usnesení 
umožňuje používání kotlů na pevná paliva, která splňují minimální emisní standard třídy 5 dle normy PN-EN 
303-5: 2012, a lokálních topidel splňujících požadavky na ekodesign. U zařízení provozovaných před 1. zářím 
2017, která nesplňují výše uvedené normy, usnesení stanoví lhůty, do kterých je potřeba je nahradit. 

Kromě toho usnesení zakazuje používání paliv, jejichž spalování způsobuje velmi vysoké emise znečišťujících 
látek, tj.  

• hnědé uhlí a pevná paliva vyrobená na bázi tohoto uhlí; uhelné kaly a flotokoncentráty a směsi 
vyrobené s jejich použitím,  

• paliva, v nichž hmotnostní podíl černého uhlí s velikostí zrn do 3 mm přesahuje 15%,  
• pevná biomasa, jejíž vlhkost v původním stavu přesahuje 20%. 
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Województwo Śląskie  

Poziomy informowania oraz poziomy alarmowe są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Departament Monitoringu Środowiska Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska jest instytucją powiadamiającą o przekroczeniu poziomu informowania lub 
poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu. Procedury podejmowania dalszych działań oraz 
ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka ich ponownego wystąpienia 
zostały określone w Planie Działań Krótkoterminowych (PDK).  

POZIOMY ALARMOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH 
SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW. 

Lp. 
Nazwa substancji (numer 

CAS) 

Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Poziom alarmowy dla niektórych 

substancji  

w powietrzu w µg/m3 

1 
dwutlenek azotu 

(10102-44-0) 
jedna godzina 400 

2 
dwutlenek siarki 

(7446-09-5) 
jedna godzina 500 

3 
ozon 

(10028-15-6) 
jedna godzina 240 

4 pył zawieszony PM10 24 godziny 150 

 

POZIOMY INFORMOWANIA DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE 
TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW. 

Lp. 
Nazwa substancji 

(numer CAS) 

Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Poziom informowania dla niektórych substancji 

w powietrzu w µg/m3 

1 
ozon 

(10028-15-6) 
jedna godzina 180 

2 pył zawieszony PM10 24 godziny 100 

 

Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa obowiązki i wskazuje organy/podmioty 
odpowiedzialne za poszczególne elementy PDK. Stąd zadania wynikające z PDK są dedykowane dla 
poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim, tj: gmin, starostw 
powiatowych i miast na prawach powiatu.  

W PDK ujęty został zestaw działań krótkoterminowych, które można wdrożyć w sytuacjach wystąpienia ryzyka 
przekroczenia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza oraz wskazane zostały procedury 
postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia PDK. 
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W ramach PDK wprowadzono trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:  

• I POZIOM – informacyjny, edukacyjny i ostrzegawczy 
• II POZIOM – ostrzegawczy, informacyjny, operacyjny 
• III POZIOM – alarm smogowy  

 

Działania krótkoterminowe podejmowane muszą być w celu ograniczenia występowania epizodów wysokich 
stężeń substancji w powietrzu, a także skrócenia czasu ich występowania. Dodatkowo działania skupiają się 
na ochronie zdrowia mieszkańców w szczególności osób wrażliwych, do których należą m.in. dzieci i osoby 
starsze. Ze względu na charakter występowania zanieczyszczenia powietrza oraz okres występowania 
wysokich stężeń substancji w działaniach naprawczych skupiono się na źródłach emisji z sektora komunalno-
bytowego, na źródłach liniowych i na emisji niezorganizowanej. Nie uwzględniono źródeł punktowych,  
ze względu na mały udział tych źródeł w występowaniu epizodów wysokich stężeń substancji oraz mniejszą 
siłę oddziaływania działań krótkoterminowych na tego rodzaju źródła. W obecnym stanie prawnym w Polsce 
nie ma możliwości nakazania podmiotom korzystającym ze środowiska czasowego ograniczenia lub 
zaprzestania wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza w przypadku ogłoszenia alarmu w ramach planu 
działań krótkoterminowych.  

W ramach PDK działania zostały podzielone na działania o charakterze:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakter 

działania 
Przykładowe działanie 

Informacyjne 
Informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza, Zalecenie korzystania z 

komunikacji publicznej 

Ostrzegawcze 
Ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, 

Ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz 

Operacyjne 

Źrodła 

powierzchniowe 

Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych, 

Zakaz stosowania kominków 

Źródła liniowe 
Kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin, 

wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej 

Inne źródła Zalecenie ograniczenia prac powodujących zapylenie 

Organizacyjne 
Budowa i aktualizacja bazy danych o jednostkach oświatowych, 

opiekuńczych i jednostkach opieki zdrowotnej 
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Środki długoterminowe, mające ma celu poprawę jakości powietrza, a tym samym wyeliminowanie 
występowania sytuacji smogowych w województwie śląskim zostały określone w Programie ochrony 
powietrza dla województwa śląskiego z 2017 i w Programie ochrony powietrza dla strefy śląskiej z 2019r.  
Są to działania wskazane do realizacji w celu osiągnięcia poprawy jakości powietrza w województwie śląskim 
do roku 2027.  

Działania naprawcze wskazane z Programie ochrony powietrza to między innymi: 

• Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1MW, w których następuje spalanie paliw stałych 

• Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych w aglomeracjach i miastach strefach 

• Organicznie emisji ze źródeł komunikacyjnych  

• Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro 

• Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro po okresie zimowym 

• Działania promocyjne i edukacyjne  

Ponadto w celu zminimalizowania sytuacji smogowych Sejmik Województwa Śląskiego dnia 7 kwietnia 2017 
r. przyjął uchwałę nr 5/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). 
Przedmiotowa uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego jest aktem prawa miejscowego i stanowi źródło 
prawa powszechnie obowiązującego na obszarze województwa. Uchwała ta obejmuje wszystkie kotły, piece 
i kominki na paliwo stałe niezależnie od przeznaczenia i dotyczy całego sektora komunalno-bytowego oraz 
działalności gospodarczej, gdzie użytkowane są kotły o mocy nie przekraczającej 1MW. Od 1 września 2017 
r. uchwała dopuszcza do użytkowania kotły na paliwa stałe, które spełniają minimum standard emisyjny 
zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń spełniające 
wymagania ekoprojektu. Dla instalacji użytkowanych przed 1 września 2017 r., które nie dotrzymują ww. 
norm, uchwała określa daty graniczne zgodnie z którymi należy dokonać ich wymiany. Ponadto uchwała 
zakazuje stosowania paliw, których spalanie powoduje bardzo wysoką emisję zanieczyszczeń, tj.  

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów  
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;  

• paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wysnosi więcej niż 
15%  

• biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.  
 
Komparace 
 
Největší rozdíl u smogových situací v Hornoslezské pánvi byl donedávna v limitech pro vyhlašování 
smogových situací, přičemž v PL byl limit pro smogové situace 2 x vyšší než na území ČR. Od 11. října 2019 
zpřísnili na území Polska limity pro vyhlašování smogových situací, které jsou obdobné jako v ČR. Jediný 
rozdíl zůstal v tom, že na českém území je regulační hodnota u částic PM10 vztažena na 12 hodinových 
průměrů a na polském území je vztažena na 24 hodinových průměrů. Na území Moravskoslezského kraje se 
při vyhlášení smogové situace více zaměřujeme na regulaci průmyslových podniků (např. zákaz manipulace 
s prašným materiálem, zákaz plánovaných oprav, částečné omezení některých provozních celků). Na území 
Slezského vojvodství se při vyhlášení smogové situace více zaměřují na kontrolu lokálních topenišť a současně 
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mohou více kontrolovat vozidla a jejich výfukové plyny. Při vyhlášení smogové situace je na území Slezského 
vojvodství bezplatně využívána vlaková doprava.  

Nejvýznamnější rozdíly lze pozorovat při vyhlašování smogové situace v rozdílných hodinových 
průměrech, dále pak v krátkodobých opatřeních u průmyslu a nepolední řadě v rozdílné kontrole 
lokálních topenišť.  
 
 
Porównanie: 

Do niedawna największą różnica między sytuacjami smogowymi w niecce górnośląskiej była w poziomach 
ogłaszania stanów smogowych (alarmowych), podczas gdy w PL poziom do ogłoszenia alarmu był dwukrotnie 
wyższy niż w Republice Czeskiej. Od 11 października 2019 r. w Polsce wprowadzono surowsze ograniczenia 
dotyczące ogłaszania alarmów smogowych podobnych do tych w Republice Czeskiej. Jedyną różnicą było to, 
że na terytorium Republiki Czeskiej poziom regulacyjny dotyczy 12 średnich godzinowych a w  Polsce dotyczy 
to średnich 24-godzinnych. W kraju morawsko-śląskim podczas ogłoszonego stanu alarmowego 
(smogowego) bardziej koncentruje się na regulacji przedsiębiorstw przemysłowych (np. zakaz obsługi 
materiałami zapylonymi, zakaz planowanych napraw, częściowe ograniczenie niektórych jednostek zakładu). 
W województwie śląskim podczas ogłoszania sytuacja smogowa, bardziej koncentrują się na kontroli 
lokalnych źródeł ciepła, a jednocześnie można bardziej kontrolować pojazdy i emisje z ich silników. Podczas 
ogłoszonego alarmu smogowego w województwie śląskim przejazdy kolejowe są bezpłatne. 

Najistotniejsze różnice można zaobserwować w ogłaszaniu alarmów smogowych przy różnych 
średnich godzinowych, a także w krótkoterminowych środkach dla przemysłu oraz w różnym 
podejściu przeprowadzaniu kontroli lokalnych źródeł ciepła. 
 
 
 
Znečišťující látka/ 
Substancja 
zanieczyszczająca 
 

Česká republika 
informativní 
prahová hodnota/ 
Republika Czeska 
Wartosć progowa 
informowania  
 

Polská republika 
informativní 
prahová 
hodnota/ Polska 
Wartosć 
progowa 
informowania 
 

Česká republika 
regulační prahová 
hodnota/ 
Republika Czeska  
Wartość 
alarmowa/ 
ostrzegawcza 
 

Polská republika 
regulační prahová 
hodnota/ Polska 
Wartosć progowa 
alarmowa/ 
ostrzegawcza 

oxid siřičitý/dwutlenek 
siarki 
 

250  μg.m/3             
Ø1 godz. 

 500  μg.m/3             
Ø1 godz.. 

500  μg.m/3            
Ø1 godz.. 

oxid dusičitý/dwutlenek 
azotu 

200  μg.m/3             
Ø1 godz.. 

 400  μg.m/3             
Ø1 godz. 

400  μg.m/3             
Ø1 godz.. 

částice PM10/ cząski 
PM10 

100  μg.m/3             
Ø12 godz. 

100  μg.m/3             
Ø24 godz. 

150  μg.m/3             
Ø12 godz. 

150  μg.m/3             
Ø24 godz. 

trop. Ozón/ozon troposf. 
 

180  μg.m/3            
Ø1 godz. 

180  μg.m/3             
Ø1 godz. 

240  μg.m/3             
Ø1 godz. 

240  μg.m/3            
Ø1 godz. 

 

  


