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Projekt i-AIR REGION 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075 

Úvod: Komparace práva, nástrojů a opatření v ochraně ovzduší 
 

Území česko-polského příhraničí patří k nejvíce znečištěným regionům v České republice i v Polsku. Z tohoto důvodu krajská a vojvodská územní samospráva 

z České republiky a Polska spolupracuje v aktivitách na zlepšení kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství, které jsou vyvíjeny 

v rámci projektu i-AIR REGION. Na realizaci projektu se podílejí zástupci vědecko-výzkumných institucí, územních samospráv z České republiky a Polska a 

nevládní organizace. 
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Projektovými partnery v tomto projektu jsou: 

  
 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (CZ), 

 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),  

 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (PL). 

 

Projekt je zaměřen na spolupráci klíčových institucí pro vytvoření společných nástrojů pro ochranu ovzduší ve společné části Slezska. Znečištěné ovzduší  

má důsledky sociální, ekonomické i zdravotní. Oba kraje mají průmyslový charakter, hustou domovní zástavbu téměř 6 mil. obyvatel a rozdílný přístup  

v legislativě.  

Tyto charakteristiky regionu definují významné problémy: 

 ovzduší znečištěné perzistentními látkami z průmyslové výroby 

 dopady průmyslu na krajinu a biotopy v regionu 

 vznikají staré průmyslové zátěže v důsledku více jak 100 let průmyslu 

 vysoká koncentrace domovní zástavby vytváří sezónně "extrémní emise" tuhých částic a PAU 

 některé zdravotní ukazatele a délka života v regionu vykazují horší hodnoty, než jsou průměry v jiných regionech 

 byly prokázány zvýšené náklady na léčbu nemocí souvisejících s ovzduším 

 znečištěné ovzduší prokazatelně zhoršuje kvalitu života 

 přes společné výše uvedené problémy jsou v obou sousedních krajích (zemích) v mnoha případech odlišné přístupy 

k řešení kvality ovzduší 

 

Cílem projektu je výměna zkušeností veřejné správy, zejména na regionální úrovni, za účelem vytvoření regionálních legislativních nástrojů pro zlepšení 

kvality ovzduší. Pro tento účel bude vytvořena regionální pracovní skupina projektu. Dobré zkušenosti z jednotlivých zemí, resp. krajů chce vzájemně přenést 

a implementovat fungující know-how, zejména: 

 opatření u lokálních zdrojů, jako je výměna kotlů, zařazení nízkoemisních paliv 
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 kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, zejména mechanismus kontroly parametrů správného spalování, zamezení spalování 

odpadů atd. 

 opatření na průmyslových zdrojích, zejména plné využití možností Evropského práva (např. IPPC, procesy EIA) 

 výměna informací o aktivitách veřejné správy v regionu 

 vytvoření materiálů pro edukaci státní správy (legislativa, praktické realizace, regionální postupy, kontroly) 

 široká medializace výstupů i pro veřejnost (edukační centrum, prezentační materiály). 

 

Projekt umožňuje vypracovat jednotné postupy v regionech, jejichž cílem je zlepšení kvality ovzduší. Zlepšení kvality ovzduší v regionu by mělo být dosaženo 

snížením emisí ze všech druhů zdrojů. Při přijímání opatření směřujících ke zlepšení kvality ovzduší je důležité, aby byly tyto změny proveditelné a trvalé. Tato 

omezení musí být proveditelná, ekonomicky dostupná a přizpůsobena s ohledem na možnosti kontroly. Současně musí být socioekonomický dopad takových 

činností v rámci veřejné akceptace. Vytvoření expertní sítě veřejné správy umožní respektovat veškeré dopady dohodnutých legislativních norem na regionální 

úrovni. 

Při realizaci výstupů musí být v rovnováze: 

 ekonomická síla obyvatel a regionu 

 konkurenceschopnost průmyslu 

 přijatelná nezaměstnanost 

 zdravotní důsledky znečištěného ovzduší - zdravotní ukazatele 

 ekonomické důsledky znečištěného ovzduší 

 osobní a domovní svobody 

 

Při realizaci projektu musí dojít k šíření objektivních informací, zvýšení zájmu společnosti a ke zvýšení osobní odpovědnosti. Návyky společnosti lze změnit 

pouze trvalou výchovou a to napříč generacemi. Proto bude uplatněn také přenos do edukace na školách. Vzniklé edukační centrum bude umožňovat práci 

zejména veřejné správě, využito bude však také pro veřejnost včetně základních  

a středních škol. Tím dojde ke zvýšení odborných znalostí studentů a přenosu závěrů projektu do praxe. Výstupy projektu budou implementovány formou 

přenosu závěrů na státní správu měst a obcí. Závěry umožní lepší vymahatelnost ochrany ovzduší a životního prostředí např. orgánům ochrany životního 

prostředí, ochrany veřejného zdraví (magistráty, města, obce, hygiena, inspekce). Výstupy jsou také veřejně dostupné na webovém portálu projektu 

www.iairregion.eu.  
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3.1. Komparace všech opatření a nástrojů na obou stranách hranice a stanovení 

silných a slabých stránek 

 
Seminář ze dne 28. 03. 2018, konaný v Ostravě 

 

V rámci semináře bylo projednáno několik výstupů a opatření z hlediska dopravy, lokálního vytápění, starých ekologických zátěží a průmyslu. 

Stav v ČR: 
 

Doprava: 

Ekonomická podpora provozu veřejné hromadné dopravy a zvyšování 
kvality v systému veřejné dopravy. Moravskoslezský kraj každoročně hradí 

dopravcům prokazatelnou ztrátu vzniklou provozováním jak regionální drážní, tak 
pravidelné linkové autobusové dopravy. Obdobně postupují města a obce při 

podpoře místní dopravy. Součástí tendrů v autobusové dopravě jsou již preference 

alternativních pohonů. Mezi ně lze zahrnout (např. spolehlivost systému, zlepšení 
návazností jednotlivých linek, dodržování jízdních řádů, zastávky a jejich vybavení, 

kvalitní informační systémy pro cestující na zastávkách i ve vozidlech během jízdy, 
dostupnost aplikací pro mobilní telefony poskytující  

on-line informace cestujícím, požadavek na alespoň částečně nízkopodlažní vozidla, 
celkové prostředí ve vozidle, vytápění a klimatizace, dostupnost Wi-Fi apod., 

příznivou cenu jízdného pro cestující). SWOT analýza označila jako silnou stránku 

požadavek na zvyšování komfortu pro cestující a preference alternativních pohonů 
a jako slabou stránku vysoké finanční nároky.  

 
Cílem výstavby obchvatů měst a obcí je odvedení tranzitní dopravy, především 

nákladní, jež je významným zdrojem znečištění ovzduší, z prostoru obytné zástavby 

do extravilánu či periferních částí měst a obcí. Opatření se však netýká pouze 
tranzitní dopravy (tj. dopravy se zdrojem i cílem cesty mimo dotčené město/obec), 

ale zajistí také přenesení části vnitroměstské, cílové i zdrojové dopravy, čímž opět 

Stav v PR: 
 

Doprava: 

Dotace z Regionálního operačního programu Slezského 
vojvodství 2014 - 2020.  

Drtivá většina finančních prostředků, jaké má k dispozici Regionální 
operační program Slezského vojvodství na období 2014 – 2020 byla 

vynaložena na osy spojené s energetickou efektivitou, OZE (obnovitelné 

zdroje energie), nízkoemisním hospodařením a dopravou. V rámci osy 
VI Doprava mohou orgány místní samosprávy a PKP PLK - provozovatel 

národní železniční sítě, usilovat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci 
silnic, revitalizaci či modernizaci železnic nebo na nákup kolejových 

vozidel. Cílem osy je zvýšení dostupnosti hlavních silničních tahů ve 
vojvodství a zlepšení kvality cestování železniční dopravou. SWOT 

analýza vykázala, že silnou stránkou jsou dotace rozlišných činností, 

zatímco slabou stránkou jsou časově náročné a příliš formalizované 
procesy získání dotací.   

 
Omezení emisí z komunikačních zdrojů. Program ochrany ovzduší na 

území Slezského vojvodství, zaměřený na dosažení úrovně přípustných 

látek v ovzduší a horní hranice koncentrace expozice, určuje činnosti, 
spojené s omezením emisí z komunikačních zdrojů, jenž spočívá mj. v: 
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odlehčí centrálním částem města/obce. Zásadní význam má však budování 

obchvatů i ve vztahu k dalším opatřením dopravně-organizačního charakteru, jejichž 
účelem je snížení celkového objemu dopravy ve městě. Podstatnějšího účinku 

těchto opatření lze dosáhnout až v situaci, kdy budou zajištěny vhodné objízdné 
trasy. V prostoru vymezeném obchvatem pak je možné realizovat např. nízko emisní 

zóny, selektivní zákazy vjezdu, omezovat parkování atd. SWOT analýza označila 
jako silnou stránku pozitivní efekt na komfort bydlení v obytné zástavbě, slabou 

stránku je zhoršení dopravní situace a prašnosti v rámci stavby, a financování těchto 

akcí.  
 

Realizací (resp. dobudováním) funkční páteřní sítě dojde k převedení 
podstatné části tranzitní dopravy na komunikace, které jsou svojí polohou  

a uspořádáním k tomu určeny. V případě dobudování chybějících úseků kapacitních 

komunikací je množství emisí dále sníženo zkrácením potřebných cestovních 
vzdáleností. Přirozenou podmínkou je takové vedení a technické řešení komunikace, 

které zajistí nepřekročení imisních limitů vlivem jejich provozu. SWOT analýza 
označila jako silnou stránku pozitivní ovlivnění území, lokální zlepšení ovzduší a jako 

slabou stránku zvýšenou prašnost při samotné výstavbě.  
 

V současné době Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem silnice II. a III. třídy, 

kromě čištění, které je realizováno v souladu s požadavky § 47 vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, provádí také tzv. 

nadlimitní čištění komunikací, a to v rozsahu 400 km silnic II.  
a III. třídy v průjezdních úsecích větších měst ve 4 cyklech během teplé poloviny 

roku. Náklady na tyto 4 cykly nadlimitního čištění činí cca 8 mil. Kč ročně, díky tomu 

je ze silnic odstraněno až 1500 tun nečistot všech frakcí, které se tak opětovně 
nemohou dostat do ovzduší. SWOT analýza označila jako silnou stránku přímé a 

rychlé navýšení provozních nákladů, a nemožnost využití použitých prostředků v jiné 
oblasti bylo označeno jako slabá stránka.  

 

U kontroly emisních parametrů aut - stanice STK a EMISE mají stanice měření 

emisí povinnost od ledna 2018 pořizovat fotodokumentaci vozidel. Snímky pak 

budou společně s výsledky měření online ukládat do informačního systému 
ministerstva dopravy. Podobným způsobem se už od roku 2016 dokumentuje 

1. zlepšení plynulosti provozu pomocí inteligentních systémů řízení 

provozu (např. zelená vlna, časové signalizátory), které mohou 
vyřešit problém nedostatku plynulosti dopravy v centrech měst, na 

hlavních křižovatkách a silničních uzlech,  
2. lokalizaci logistických center na okrajích měst a vytváření / 

vyznačování alternativních tras (v tom obchvaty měst), které 
umožní odvést nákladní dopravu mimo oblasti s hustou zástavbou,  

3. zavedení dalších mechanismů snižujících negativní dopady hluku 

automobilové dopravy (pěší zóny, zóny omezeného provozu, 
rozšíření příjezdových cyklostezek, , vyhrazené pásy pro autobusy), 

a také rozšiřování komunikačního systému v oblasti alternativních 
silnic mimo zóny husté obytné zástavby.  

 

SWOT analýza vykázala, že silnou stránkou výše uvedených opatření je 
odvedení nákladní dopravy mimo oblasti husté obytné zástavby a 

slabou stránkou zvýšený stupeň prašnosti během stavebních prací. 
 

4. rozvoj veřejné komunikace - v rámci tohoto úkolu byl kladen důraz 
na výměnu kolejových vozidel za ekologická vozidla, poháněná 

zkapalněným plynem LPG, LNG nebo CNG, hybridní nebo elektrická. 

Obec/subjekt odpovědný za realizaci výběrového řízení na nová 
vozidla, musí v podmínkách specifikace zadávání veřejných zakázek 

dodržovat normy energetické účinnosti, např. nákup energeticky 
úsporných tramvají, ekologických vozidel splňujících nejvyšší 

dostupné normy kvality výfukových plynů (EURO 5/EURO 6). V 

rámci rozvoje veřejné komunikace musí odpovědný orgán 
vykonávat rovněž aktivity spojené s povzbuzováním obyvatel k 

využívání  
hromadné dopravy, jejím zatraktivňováním.  

5. výstavba přestupních center a parkovišť Park & Ride  
za účelem zvyšování využívání veřejné dopravy. 

 

SWOT analýza vykázala, že silnou stránkou je snížení automobilové 
dopravy v centrech měst a slabou stránkou je menší pohodlí obyvatel. 
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přítomnost vozidla na stanicích technické kontroly. SWOT analýza označila jako 

silnou stránku zamezení provozu starých vozidel, které nejsou schopny plnit emisní 
normy. Slabými stránkami je označeno obcházení kontrol stanic technické kontroly 

a emisí, získávání peněz pro případné dotace.  

 

Lokální vytápění: 
Podstatou dotačního programu (kotlíkové dotace) je výměna starého 

nevyhovujícího kotle na pevná paliva v domácnostech za nový ekologičtější typ 

vytápění. Žadatelem o dotaci je nepodnikající fyzická osoba vlastnící rodinný dům 
na území Moravskoslezského kraje. Novým zdrojem tepla pořízeným z dotace může 

být automatický nebo zplyňovací kotel na pevná paliva splňující požadavky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign), plynový kondenzační 

kotel nebo tepelné čerpadlo. Cílem tohoto dotačního programu administrovaný 

krajskými úřady je tedy finančně motivovat samotného občana k přeměně 
neekologického vytápění za ekologické vytápění i při zachování stejného typu paliva 

nebo k přechodu na lepší ekologičtější palivo. Dotační program má tedy významný 
přímý dopad na snížení produkce emisí prachu ale i dalších znečišťujících látek 

v celém kraji (např. polycyklické aromatické uhlovodíky), a to především v důsledku 
významné úspory paliv díky vysoké účinnosti a automatické funkci nových kotlů 

oproti prohřívacím kotlům s ručním přikládáním. Dotační program je 

v Moravskoslezském kraji úspěšně realizován,  
od roku 2012 do konce roku 2019 bylo vyměněno cca 17 tis. starých kotlů na tuhá 

paliva. SWOT analýza označila jako silnou stránku vysokou efektivitu vynaložených 
prostředků na snížení 1 kg emisí prašných částic a persistentních organických látek, 

posílení poradenských center. Slabá stránka označuje umělou deformaci trhu. 

 
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, je každý provozovatel 
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 

od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění povinen provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím 

osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od 

něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického 
stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

 

Mokré čištění ulic - snížení sekundárních emisí prachu.  Úkol spočívá 
v mokrém čištění ulic, ne méně než dvakrát za měsíc na hlavních 

cestách s největší intenzitou provozu a jednou za měsíc, na ostatních 
trasách v Hornoslezské Aglomeraci a alespoň jednom mokrém čištění 

všech cest s pevným povrchem v pozůstalé části vojvodství. Úkol by 
měl být realizován v období duben - květen (pouze při teplotě vzduchu 

vyšší než 3 °C.). SWOT analýza vykázala, že silnou stránkou je omezení 

sekundárních emisí prachu z komunikací, ale slabou stránkou jsou 
nedostatečné finanční zdroje pro realizaci úkolu. 

 
Zákon o elektromobilitě. Zákon z 11. ledna 2018 o elektromobilitě a 

alternativních palivech vstoupil v platnost 22 února 2018. V souladu s 

jeho ustanoveními (čl. 39 a 40) může obecní zastupitelstvo, za účelem 
předcházení negativním dopadům na lidské zdraví  

a životní prostředí, v důsledku emisí znečišťujících látek z dopravy, v 
oblasti husté obytné výstavby s koncentrací veřejně prospěšných budov 

vytvořit prostřednictvím usnesení, zónu čisté dopravy. V takové zóně by 
měl být omezen provoz vozidel s výjimkou vozidel elektrických, 

poháněných vodíkem nebo zemním plynem. Osvobozeny z tohoto 

omezení by byly mimo vozidel záchranných složek mj. vozidla s 
celkovou přípustnou hmotností do 3,5 t, jejichž majiteli / držiteli / 

uživateli, jsou obyvatelé zóny čistého dopravy. SWOT analýza vykázala, 
že silnou stránkou je snížení lineárních emisí, zejména v centrech měst 

a slabou stránkou nedostatek dostatečného počtu nabíjecích stanic. 

  
Místní vytápění: 

Dotace na výměnu zdrojů tepla v Slezském vojvodství jsou 
realizovány jednotlivými obcemi Slezského vojvodství a Krajským 

fondem ochrany životního prostředí a vodního hospodářství v 
Katovicích. Prostředky na dotace pocházejí z rozpočtů obcí (hlavně 

větších obcí) a z externích prostředků (krajských a evropských - RPO 

WSL).  
Podmínky pro poskytování dotací z vlastních prostředků stanovuje  

obec v pravidlech pro poskytování dotací. Každá obec si může stanovit 
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působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou. 

Tento doklad potvrzuje, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a 
udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. 

Provozovatelem zdroje se podle zákona o ochraně ovzduší rozumí právnická anebo 
fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo 

neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. 
SWOT analýza označila jako silnou stránku opakování kontrol technického stavu 

zdrojů, kontrola je prováděna nezávislou odborně způsobilou osobou. Slabou 

stránkou je skutečnost, že provozovatel platí odborně způsobilou osobu, kontrola 
revizní zprávy přichází na udání, a kontrola se vztahuje jen na určité typy spalovacích 

zdrojů.  
 

Kontrola spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. e) a § 17 

odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se na rozdíl od povinnosti kontroly technické stavu 

kotle na tuhá paliva vztahuje na všechny spalovací stacionární  

bez ohledu na jejich umístění, jmenovitý tepelný příkon, typ užívaného paliva nebo 

připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění (tedy na všechny kotle, 

kamna, krbové vložky, pece aj). Možnost přímé kontroly spalovacího stacionárního 

zdroje provozovaného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou 

rekreaci je však omezena řadou podmínek a pověřený úředník ji může vykonat 

pouze za předpokladu, že vznikne opakované důvodné podezření na porušování 

povinností provozovatele zdroje, při vzniku prvního důvodného podezření obecní 

úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost provozovatele 

písemně upozorní dopisem, porušení povinností podle § 17 odst. 1 zákona nelze 

prokázat bez provedení kontroly. Pokud jde o bytové domy a kontroly stacionárního 

zdroje, je uplatňován postup podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší 

a povinnosti umožnit přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem jeho kontroly 

nebude navázána na kumulativní splnění tří výše uvedených podmínek. SWOT 

analýza označila jako silnou stránku přímou kontrolu na místě u všech typů 

spalovacích zdrojů. Slabou stránkou je skutečnost, že přímá kontrola může 

vlastní podmínky, které však musí splňovat stávající místní a národní 

zákony.  Novým zdrojem tepla mohou být zařízení OZE (např.  tepelné 
čerpadlo), kotle plynové, elektrické atd., zatímco v souladu s 

antismogovým usnesením je ve Slezském vojvodství možné dotovat 
automatické a zásypové uhelné kotle, odpovídající minimálně standardu 

třídy 5 v souladu s normou PN EN 303-5:2012. SWOT analýza vykázala, 
že silnou stránkou je vysoká efektivita prostředků vynaložených na 

snížení emisí 1 kg prachu. Slabou stránkou je narušení trhu obchodníků 

s kotli.  
  

Zvýšení energetické účinnosti budov. V rámci Regionálního 
Operačního Programu Slezského Vojvodství, a také v rámci dotací z 

WFOŚiGW v Katovicích mohou obce (a jiné subjekty) získat finanční 

prostředky na investice související  
se zvyšováním energetické účinnosti budov, tepelnou modernizací nebo 

zařízení obnovitelných zdrojů energie (solární kolektory, fotovoltaické 
panely). 

SWOT analýza vykázala, že silnou stránkou je využívání prostředků 
evropských strukturálních fondů, a slabou stránkou složité procedury 

získávání dotací. 

 
Zavedení antismogového usnesení pro Slezské vojvodství. 7 

dubna roku 2017 Sejmik Slezského vojvodství přijal usnesení o zavedení 
na území Slezského vojvodství omezení používání zařízení, v nichž 

probíhá spalování paliva. Podstatou antismogového usnesení je 

zavedení  
takového stavy, v němž všechna topná zařízení na tuhá paliva budou 

splňovat co nejvyšší emisní normy. Velmi zjednodušeně je usnesení 
harmonogramem výměny starých topných zařízení. Usnesení se týká 

celého Slezského vojvodství a platí po celý kalendářní rok. SWOT 
analýza vykázala, že silnou stránkou je zákaz používání pevných paliv 

horší kvality a slabou stránkou je nedostatek předpisů ohledně 

provádění kontroly ve zmíněném období. 
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proběhnout až po upozornění, není dořešena metodika provádění kontrol a 

neexistuje centrální evidence všech lokálních zdrojů. 

 

Staré ekologické zátěže: 
Za starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového 

prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným 

nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné 
látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). 

Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat  
za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje 

nebo není znám. Může se jednat  

o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, 
nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území 

postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních 
odpadů představující závažná rizika. Evidence starých ekologických zátěží, resp. 

kontaminovaných míst, je vedena  
ve veřejně přístupné databázi Systém evidence kontaminovaných míst. 

V Moravskoslezském kraji je evidováno 673 míst definovaných jako stará ekologická 

zátěž, a to především z oblasti chemického a hutního průmyslu (např. Laguny 
Ostramo, OKD – OKK, Koksovny, Vítkovice – Dolní oblast apod.). Odstraňování 

ekologických zátěží, potažmo jejich financování je v České republice realizováno 
prostřednictvím Ministerstva financí. Odborným garantem z hlediska životního 

prostředí je Ministerstvo životního prostředí. Agenda sanací lokalit, kde pobývala 

Sovětská armáda, je v gesci Ministerstva životního prostředí, přičemž zabezpečení 
sanačních prací v lokalitách v působnosti České armády bylo ponecháno v 

kompetenci Ministerstva obrany. Další finanční prostředky jsou poskytovány z 
resortních zdrojů. Snižování vlivu dlouhodobých deponií je řešeno pomocí 

operačního programu. Operační program Životní prostředí nabízel  
v letech 2014 – 2020 více než 2,6 miliardy € pro financování ekologických projektů 

v České republice z evropských fondů. Lze tímto řešit jinak složitě financovatelné 

lokality např. sanace dlouhodobých havárií na podzemních vodách, skládky 
pesticidů, náhodně objevené zátěže bez majitele. SWOT analýza označila jako silnou 

stránku využití prostředků z Evropských strukturálních fondů a odstranění 
negativních vlivů starých zátěží. Slabou stránkou je rozhodně finanční náročnost 

Program ochrany ovzduší pro území Slezského vojvodství - 

aktualizace.  
18 prosince roku 2017 Sejmik Slezského vojvodství přijal usnesení o 

přijetí programu na ochranu ovzduší na území Slezského vojvodství, 
které je zaměřené na dosažení úrovně přípustných látek v ovzduší a 

stropu koncentrace expozice. V rámci návrhu projektu Programu byla 
provedena simulace 5 možností zavedení omezení provozu zařízení na 

spalování tuhých paliv a vypracována metodika detekce nezákonného 

spalování a smíšeného spalování odpadů, která představuje pomocný 
materiál pro obce Slezského vojvodství. SWOT analýza vykázala, že 

silnou stránkou je určení priorit v oblasti výměny topných zařízení a 
návaznost na antismogové usnesení. Vykázala rovněž, že slabou 

stránkou jsou nedostatečné finanční zdroje a neschopnost dosáhnout 

úrovně přípustné pro B (a) P. Program ochrany ovzduší pro Slezské 
vojvodství, platný ke dni konání semináře, byl přijat Sejmikem 

Usnesením č. VI/21/12/2020 ze dne 22. června 2020. 

Kontroly dodržování antismogového usnesení. Na základě čl. 

379 odst. 4 zákona z 27 dubna 2001 – Zákon o ochraně životního 

prostředí starosta, starosta obce nebo města, primátor, maršálek 
vojvodství nebo osoby jimi pověřené, mají právo vystupovat v roli 

státního žalobce ve věcech, o přestupcích proti předpisům  

o ochraně životního prostředí. Pokud kontrolu provádí obecní 
(městská) policie, právo podat žádost  

o potrestání vyplývá ze zákona o obecní (městské) policii. Právo a 
povinnosti státního žalobce v přestupkových jednáních se řídí 

ustanoveními Přestupkového správního řádu. Sankce uplatňované v 
případě porušení ustanovení usnesení jsou uvedeny v čl. 334 Zákona 

o ochraně životního prostředí, v němž se uvádí, že: "Kdo nedodržuje 

omezení, příkazy nebo zákazy stanovené v usnesení sejmiku 
vojvodství, která byla přijata na základě čl. 96, bude potrestán 

pokutou.” V souladu s čl. 24 Přestupkového správního řádu se pokuta 
pohybuje od 20 PLN, do 5 000 PLN, přičemž v soudním řízení může 

být uložena pokuta ve výši až 500 PLN, a pokud čin nese znaky 

přestupků uvedených ve dvou nebo více ustanovení zákona 1 000 

http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist
http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist
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sanace, největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem největší 

ekologické zátěže zařízení „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ je sanace 
území staré ekologické zátěže vzniklé z dlouhodobého provozování zařízení na 

rafinaci minerálních olejů, včetně skládky odpadů v lagunách Ostramo. SWOT 
analýza označila odstranění negativních vlivů této staré zátěže na životní prostředí 

a zdraví lidí jako silnou stránku, naopak slabou stránkou je technologická 
nedostatečnost a finanční náročnost. 

 

Průmysl: 
Další opatření se týkají průmyslu např. dotace na opatření ke snižování emisí 

znečišťujících látek. Cílem dotačního programu z Operačního programu životního 
prostředí, opatření pod číslem 2.2., je snížit koncentrace znečišťujících látek v 

ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze 

stacionárních zdrojů. Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných 
technik a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech  

s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti 
zdrojů. SWOT analýza označila silnou stránkou využití finančních prostředků 

z Evropských strukturálních fondů, a jako slabou stránku náročnou administrativu. 

Implementace opatření a emisních stropů uvedených v programech zlepšení 

kvality ovzduší. SWOT analýza považuje za silnou stránku možnost regulovat i další 

stacionární zdroje, které nejsou regulovány Závěry o BAT  

(např. kamenolomy), slabou stránkou je regulace zdrojů na stejné úrovni jako 

v Závěrech o BAT. 

Dodržování požadavků BAT. Do konce roku 2018 bylo vydáno 14 Referenčních 

dokumentů o BAT. 9 těchto dokumentů o BAT v současné době ještě dle čl. 21 odst. 
3 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích nepřesáhly 4 letý termín pro 

aktualizaci povolení tak, aby zařízení dodržovaly stanovené nejlepší dostupné 

techniky dle referenčních dokumentů o BAT. Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 
28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích 
pro výrobu železa a oceli již průmyslové podniky v ČR mají stanoveny a od 08. 03. 

PLN. Orgány, které mají právo ukládat pokuty na základě čl. 334 

Zákona o ochraně životního prostředí na základě platného právního 
statusu je Policie a Inspektor Ochrany Životního Prostředí. 

SWOT analýza vykázala, že silnou stránkou je zvyšování povědomí 
obyvatel a slabou stránkou skutečnost, že městská policie v té době 

neměla pravomoc ukládat při kontrolách pokuty.  
 

 

 
Stará ekologická zátěž: 

 
Omezení dopadů dlouhodobých skládek - starých ekologických 

zátěží na kvalitu ovzduší. 

 
V 69 obcích Slezského vojvodství, nacházejících se v oblasti působení 

projektu "i - AIR REGION", bylo množství fugitivních emisí PM10 
odhadnuto na úrovní 1082 t/rok, což představuje 29% celkových 

fugitivních emisí na území Slezského vojvodství. Zdrojem těchto emisí 
jsou kamenolomy, štěrkovny, pískovny, otevřené skládky sypkých 

materiálů, uhelné skládky, skládky důlního odpadu. Oblast zahrnující 

uvedené zdroje se týká 1337 ha z 4 892 ha, které se nachází na celém 
území vojvodství (což představuje 27% tohoto typu ploch v celém 

vojvodství). 
 

Slezské vojvodství je v Polsku na třetím místě ve velikosti pozemků 

vyžadujících rekultivaci (stav ke konci roku 2013). V oblasti objaté 
projektem, tato území zabírají plochu 1208 ha. Jedná se především o 

nepříznivě transformovaná území spojená s těžbou (zejména těžbou 
uhlí) a zpracovatelským průmyslem. Nejčastějšími příčinami degradace 

jsou chemické nečistoty a morfologická degradace.  
Kromě toho, se v tomto regionu nachází 6 aktivních skládky 

komunálních odpadů a jedna skládka, na které bylo zakončeno 

skladování v roce 2015 a v současné době je v procesu rekultivace, 
která by podle plánu měla trvat do roku 2020. 
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2016 tyto přísné podmínky vyplývající z tohoto dokumentu o BAT dodržují. Návrhem 

tedy je, aby obě strany přijaly závazek, že do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o 
závěrech o BAT zavedou a budou dodržovat emisní limity stanovené v těchto 

závěrech.  SWOT analýza označila jako silnou stránkou vysoké pořizovací náklady a 
náklady na údržbu, a za slabou stránku bylo označeno snížení konkurenceschopnosti 

podniků. 
 

SWOT analýza vykázala, že silnou stránkou je možnost získávání 

finančních prostředků z evropských fondů, slabou stránkou je finanční 
náročnost rekultivace.   

 
 

Průmysl: 
Realizace Konzultací BAT.  

 

Cílem je implementace doplňkových technologií omezujících emisi 
znečišťujících látek nebo zavedení změn v technologii, která snižuje 

emise do ovzduší až do mezních úrovní uvedených v konzultacích BAT. 
 

Konzultace BAT, vypracované na základě požadavku čl. 13 směrnice o 

průmyslových emisích, jsou základním sjednocujícím opravňujícím 
dokumentem ve všech členských státech EU, zejména v oblasti 

stanovení limitů emisí a provozních podmínek, poukazující na to, co 
patří mezi nejlepší dostupné techniky, a to jak z hlediska životního 

prostředí, tak z hlediska dostupných finančních nákladů. 
 

SWOT analýza vykázala, že silnou stránkou je stanovení úrovně emisí a 

podmínek v souladu s jednotnými dokumenty EU, ale slabou stránkou 
je samostatný právní systém, zabývající se těmito otázkami v Polsku a 

České republice. 
 

 

Závěr: 
Každá země má svůj přístup k individuálním problémům v oblasti ochrany ovzduší. V dopravě se snažíme preferovat nízkoemisní dopravu. Nicméně, vlastnická 

struktura vozidel hraje důležitou roli a oba regiony modernizují pouze ta, která jsou v jejich vlastnictví. Pozornost byla věnována rovněž plynulosti dopravy a 

výstavbě obchvatů. Zvýšená frekvence čištění silnic je rovněž realizována pouze na silnicích spadajících do správy jednotlivých regionů. Místní vytápění v 
tomto ohledu byla zaznamenána značná pozitivní změna na obou stranách hranice. Obě země mají svá pravidla poskytování dotací na výměnu starých 

nekvalitních kotlů na tuhá paliva v domácnostech na nový nebo mnohem ekologicky šetrnější druh vytápění. Oba kraje se aktivně podílejí na podpoře výměny 
starých kotlů. Způsob kontroly zdrojů v domácnostech je však jiný. Zde bude užitečné postupně sjednotit metodiku kontroly pomocí nejlepších dostupných 

postupů. V obou zemích se vyskytuje problém starých ekologických zátěží. Jedná se především o skládky, průmyslové a zemědělské oblasti a oblasti po 

těžbě. Obě země na tento účel vyčlenily prostředky v rámci operačních programů. Další opatření související s ochranou ovzduší se vztahují na průmysl. Oba 
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státy používají závěry BAT (na základě právních předpisů Evropské unie). Každá země však v tomto ohledu zavedla své zákony, polská strana uplatňuje 

dočasné ústupy. Představené činnosti a opatření budou fungovat dokonale, pokud budou stejná na obou stranách hranice. 
 

3.2. Komparace všech informací týkajících se emisí a imisí na obou stranách hranice 

a návrhy jejich sjednocení 

Seminář ze dne 26.09.2018, konaný v  Jastrzębie – Zdrój  
Stav v ČR: 

V rámci tohoto semináře byla provedena emisní bilance Moravskoslezského kraje 

s analýzou významných zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2016. Zdroje emitující 
do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a 

zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Správou databáze REZZO za celou Českou 
republiku je pověřen Český hydrometeorologický ústav. Stacionární zdroje jsou 

členěny podle tepelného výkonu a míry vlivu technologického procesu na 
znečišťování ovzduší. Vedle bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2 

jsou v rámci REZZO 3 modelově vypočítávány emise z vytápění domácností, emise 

VOC z plošného použití rozpouštědel, emise NH3 z nesledovaných chovů 
hospodářských zvířat. Hlavní sledované znečišťující látky byly: tuhé znečišťující 

látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), těkavé 
organické látky (VOC) a amoniak (NH3). Zároveň bylo provedeno porovnání emisní 

bilance Moravskoslezského kraje 2015/2016: 

 

Znečišťující látka Emise (kt) Rozdíl 

2015 2016 (%) (kt) 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 4,66 4,15 -11,0 -0,51 

Oxid siřičitý (SO2) 17,96 17,15 -4,5 -0,81 

Oxidy dusíku (NOx) 22,36 21,75 -2,7 -0,61 

Těkavé organické látky 

(VOC) 

18,78 17,32 -7,8 -1,46 

Amoniak (NH3) 3,66 3,57 -2,5 -,0,09 

Stav v PL: 

V rámci semináře byly prezentovány velikosti emisí analyzovaných 

znečišťujících látek z území Slezského vojvodství vycházející z roku 
2015, rozdělené na skupiny zdrojů, které byly určeny v Programu 

ochrany ovzduší (více informací o Programu v další části dokumentu). 
Údaje se týkají tří znečišťujících látek, tj. PM10, PM2,5 a B(a)P, jejichž 

koncentrace byly překročeny ve všech oblastech Slezského vojvodství, 
a NOx, jehož přípustná úroveň byla překročena na jedné stanici v oblasti 

Hornoslezské aglomerace.  

 
 

Znečišťující látka Emise (Mg/rok) Rozdíl 

2015 2016 (%) (Mg/rok) 

PM10 42351,59 42598,89 0,6 247,30 

PM2,5 35578,28 36302,04 2,0 723,76 

Nemetanové těkavé 

organické sloučeniny  

51318,58 51779,50 0,9 460,92 

Oxid dusičitý (NO2) 52578,76 63778,38 21,3 11199,62 

Oxid siřičitý (SO2) 95226,17 97820,61 2,7 2594,44 

b(a)p 13,40 13,15 -1,8 -0,25 
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Dále byla vyhodnocena procenta domů podle způsobu vytápění  

v Moravskoslezském kraji (zdroj: Český statistický úřad).: 
 

 

 
 

 

Vyhodnocení dat imisního monitoringu ve vztahu k imisním je každoročně 
prováděno v rámci Situační zprávy o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského 

kraje. V Moravskoslezském kraji došlo v roce 2016 k překročení stanovených 
imisních limitů pro roční koncentrace PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu a pro 

24hodinové koncentrace PM10. Překročení hodnot imisního limitu bylo v roce 2016 

na 17 stanicích imisního monitoringu. Na jedné stanici imisního monitoringu došlo 

Zdroj: Studie na zakázku HIOŽP: "Analýza emisní základny na rok 2015 vykonané za účelem hodnocení kvality 

ovzduší s využitím simulačních metod", Atmoterm S. A., 2016. a "Analýza emisní základny na rok 2016 

vykonané za účelem hodnocení kvality ovzduší s využitím simulačních metod", Atmoterm S. A., 2017.  

Hlavní příčinou špatné kvality ovzduší ve Slezském vojvodství je tzv. 
nízká emise. Jedná se o emise znečišťujících látek z emitentů o výšce 

nepřesahující 40 m. Ze všech zdrojů ve Slezském vojvodství, které 
generují emise znečišťujících látek do ovzduší, představují individuální 

topná zařízení na tuhá paliva 55% celkové emise prachu PM10. 

Vyhláška Ministra energetiky ze dne 27. září 2018, o požadavcích na 
kvalitu tuhých paliv určuje, jaká pevná paliva mohou být používána v 

domácnostech a v podnicích. Antismogové usnesení pro Slezské 
vojvodství navíc zakazuje spalování hnědého uhlí nebo paliv, ve 

kterých je hmotnostní podíl kamenného uhlí se zrnitostí nižší než 3 

mm větší než 15%.  
 

 

56%

22%

15%

3% 2%2%

Zdroje vytápění ve Slezském vojvoství

węgiel

sieć ciepłownicza

gaz

ogrzewanie
elektryczne

biomasa

ogrzewanie olejowe

teplárenská síť

plyn

elektrické 
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k překročení imisního limitu pro roční koncentrace PM10, tzn. překročení imisní 

koncentrace 40 µg/m3. Nejvyšší roční imisní koncentrace PM10 byly naměřeny na 
stanicích Ostrava-Radvanice ZÚ (41 µg/m3), Věřňovice (39,7 µg/m3) a Bohumín 

(35,4 µg/m3). Na území aglomerace Moravskoslezského kraje bylo v roce 2016 
provozováno 93 měřicích programů imisního monitoringu ve 39 lokalitách.  

 

Znečišťující 
látka 

Roční průměr 
imisí 

Rozdíl Roční 
imisní 

limit 

2015 

(µg/m3) 

2016 

(µg/m3) 

(%) (µg/m3) (µg/m3) 

PM10 32,9 30,9 -6 -2 40 

PM2,5 26,6 24,6 -7,4 -2 25 

Oxid siřičitý 
(SO2) 

9,5 8,9 -6,8 -0,6 20* 

Oxidy dusíku 

(NOx) 

13,7 13,6 -0,9 -0,1 30* 

Oxid uhelnatý 

(CO) 

550 494 -10,2 -56 - 

benzen 2,5 2,1 -15,4 -0,4 5 

 ng/m3 ng/m3 ng/m3  ng/m3 

Benzo(a)pyren 6,5 3,9 -1,8 1,1 1 ng/m3 

 

 
Výsledky z měření z automatických stanic jsou prezentovány  

na http://portal.chmi.cz/, složka ovzduší. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Od 1 ledna 2019, je v souladu se zákonem ze dne 20. července 2018 o 

změně zákona o Inspekci Ochrany Životního Prostředí a některými 
dalšími zákony, institucí, odpovědnou za monitorování životního 

prostředí v celé zemi, Hlavní Inspektorát Ochrany Životního Prostředí 
(HIOŽP). Regionální Oddíly Monitorování Životního Prostředí Hlavního 

Inspektorátu Ochrany Životního Prostředí v Katovicích na území 
Slezského vojvodství, provádí měření následujících znečišťujících látek: 

suspendovaného prachu PM10 a PM2,5, oxidu siřičitého, oxidu dusíku, 

oxidů dusíku, ozónu, oxidu uhelnatého, benzenu, obsahu těžkých kovů 
(olovo, kadmium, nikl, arsen) a benzo(a)pyrenu v prachu PM10, 5 

vybraných PAU, iontů, organického a elementárního uhlíku v prachu 
PM2,5 a rtuti v plynném stavu.  

Výsledky měření z automatických stanic jsou představeny v denním 

systému s členěním na hodinové, měsíční a roční. Na stránce 
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ můžete kromě aktuálních údajů 

najít rovněž archivní data.  

 
Imise 

Znečištění  Roční znečištění   Rozdíl Roční 
limit 
imisí 

2015 2016    

 [µg/m3] [µg/m3] (%) [µg/m3] [µg/m3] 

Suspendovaný 
prach 
PM10 

40,34 39,19 -2,84 -1,15 40 

Suspendovaný 

prach 
PM2,5 

28,13 28,39 0,93 0,26 25 

Oxid siřičitý (SO2) 12,1 11,00 -9,15 -1,1 20* 

Oxidy dusíku (NOx) 44,62 43,84 -1,75 -0,78 30* 

Oxid uhelnatý (CO)  0,52 0,48 -8,05 -0,04 - 

Benzen 2,50 2,78 11,20 0,28 5 

 [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

http://portal.chmi.cz/
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Benzo(a)pyren 6,5 7,5 17 1,1 
 

Cílová 
úroveň 
1 ng/m3 

 
* Přípustná úroveň s ohledem na ochranu rostlin.  

Zdroj: Zpracováno na základě údajů Hlavního Inspektorátu Ochrany Životního Prostředí získaných v rámci 

Státního Monitoringu Životního Prostředí. 
 

 
 

Závěr: 

Struktura vytápění v monitorované oblasti je různorodá. Na polské straně převládá uhlí. Měření kvality ovzduší se provádí na obou stranách  
sledované oblasti stejně a neexistují žádné významné rozdíly. Veškeré informace o kvalitě ovzduší jsou veřejně dostupné na stránkách obou regionů.  Jak v 

České republice, tak v Polsku existuje pravidelně aktualizovaná databáze.  

 

3.3. Komparace legislativních nástrojů v oblasti ochrany ovzduší 

 
Seminář ze dne 26. 2. 2019, konaný v Ostravě 

 

Oba státy mají zavedený právní rámec pro ochranu ovzduší. Struktura právních předpisů v České republice a Polské republice je rozdílná. 
V České republice je jeden hlavní zákon o ochraně ovzduší, tři vyhlášky ministerstva a dvě nařízení vlády. V Polsku je jeden komplexní zákon o 
ochraně ovzduší a 13 nařízení ministra životního prostředí.  
Právní úprava obou států transponuje směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, směrnici 2004/107/ES 
o arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodících ve vnějším ovzduší, směrnici 2010/75/ EU o průmyslových emisích 
(zvláštní ustanovení: článek 28 - článek 70, přílohy IV - VIII), směrnici (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do 
ovzduší ze středních spalovacích zařízení, nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES, pokud jde o požadavky  
na ekodesign kotlů na tuhá paliva a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek 
znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES. V případě směrnice 2010/75/EU oba státy využily 
možnosti vypracovat přechodné národní plány pro velké spalovací zdroje (s tepelným příkonem 50 MW a více). Oba státy přijaly emisní limity 
stanovené směrnicí 2010/75/EU (velká spalovací zařízení, spalovny odpadů, zařízení používající organická rozpouštědla, zařízení na výrobu 
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oxidu titaničitého) a směrnicí (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. 
Kromě toho Česká republika a zavedla emisní limity pro oxid uhelnatý pro všechny typy velkých spalovacích zařízení bez ohledu na použité 
palivo. Státy zavedly v souladu s požadavky směrnice 2008/50/EC ke kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, permanentní 
aglomerace a zóny řízení kvality ovzduší, které pokrývají celé území státu. V ČR 3 aglomerace a 7 zón, v PL 12 aglomerací s počtem obyvatel 
nad 250 tisíc, 18 zón s počtem obyvatel nad 100 tisíc a 16 zón tvořících zbytek vojvodství, nezahrnutých ve městech nad 100 tisíc obyvatel a 
v aglomerací. 

 
Stav v ČR: 
Nástroje ke snižování úrovni znečištění a znečišťování 

Národní program snižování emisí  

 schvaluje vláda (aktualizace opatření do 18 měsíců od poslední 
emisní inventury) 

 
Program zlepšování kvality ovzduší 

 zpracovává se, pokud je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní 
limit, nebo pokud je imisní limit překročen vícekrát,  
 zpracovává ministerstvo ve spolupráci s krajským úřadem a 
schvaluje ministerstvo životního prostředí, 
 emisní stropy stanovené v programu zohlední krajský úřad 
v podmínkách povolení provozu, 

 obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v programu, 
 aktualizace nejméně 1x za 4 roky. 
 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 14. 4. 2016 Opatření 
obecné povahy, kterým byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A. Cílem Programu je 
dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, 
jejichž imisní limity jsou v aglomeraci CZ08A - OV/KA/FM překročeny, tuto 
kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území aglomerace 
CZ08A - OV/KA/FM. Snahou je implementovat dodatečné technologie na 
omezování emisí nebo nová technická řešení u vydefinovaných skupin 
zdrojů v Moravskoslezském kraji. 

Stav v PR: 
Stav v PL: 

Nástroje určené ke snížení úrovně znečištění ovzduší 

 
Národní program ochrany ovzduší 

 Národní program ochrany ovzduší (NPOO) do roku 2020 stanoví 

rámec pro krátkodobá (do roku 2018), střednědobá (do roku 2020) 
a dlouhodobá (do roku 2030) opatření. 

 Opatření uvedená v NPOO jsou zaměřena na dosažení alespoň 

standardů kvality ovzduší a jejich udržení na úrovni stanovené v 

právních předpisech EU a vnitrostátních právních předpisech a do 
roku 2030 by měla zajistit dosažení standardů kvality ovzduší na 

úrovních stanovených Světovou Zdravotnickou Organizací. 
 

Program ochrany ovzduší: 
 Pro zóny kvality ovzduší, ve kterých byly v předchozím roce zjištěny 

překročení povolených a cílových úrovní obsahu látek v ovzduší, 

budou vyvinuty programy ochrany ovzduší (POO). 

 POO je vyvíjen vedením vojvodství (regionální úroveň, vojvodství), v 

průběhu 12 měsíců od obdržení hodnocení výsledků úrovně obsahu 
látek v ovzduší a klasifikace zón. Následně bude projekt POO 

vyhodnocen starosty obcí, primátory  
a maršálky měst (místní úroveň, obce). Do 3 měsíců od vypracování 

projektu POO vedením vojvodství (15 měsíců od obdržení hodnocení 

výsledků úrovně obsahu látek v ovzduší a klasifikace zón) přijme 
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Smogová situace 

 Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň 

znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo 

troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot (tabulka 

uvedená níže).  

 Vznik smogové situace, regulace, varování a jejich ukončení vyhlašuje 
ministerstvo životního prostředí prostřednictvím ČHMÚ 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 uvedených níže. Zdroje se 
zvláštními podmínkami provozu jsou přímo informovány           e-mailem. 
Při vyhlášení regulace jsou provozovatelé povinni v případě překročení 
regulační prahové hodnoty tyto podmínky regulace dodržovat. 
Dodržování regulace kontroluje Česká inspekce životního prostředí. 

 Obec může pro případy vzniku smogové situace vydat regulační řád. Obec 
jej vydává formou nařízení. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé že 
omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně 
znečištění. 

 Pokud je v území nízkoemisní zóna, jsou opatření na omezení provozu 
silničních vozidel stanovena jako zvláštní podmínky. 

 
Doprava 

 Rada obce (§ 14 zákona o ochraně ovzduší) může  
za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy  
na svém území nebo jeho části stanovit zónu  
s omezením provozu silničních motorových vozidel, do které mohou vjet 
pouze: 
a) Silniční motorová vozidla označená emisní plaketou, 
b) Silniční motorová vozidla uvedená v příloze č. 8 k zákonu o ochraně 
ovzduší, 

Sejmik vojvodství  (regionální úroveň, vojvodství) usnesení o přijetí 

POO.  
 Informace o přijetí POO předává vedení vojvodství ministrovi klimatu. 

Nápravná opatření stanovená v POO realizují obce. 

 Aktualizace POO se provádí, pokud stále dochází k překračování 

standardů kvality ovzduší v zóně. Aktualizaci POO provádí vedení 
vojvodství do 3 let od přijetí POO.  

 Nedílnou součástí POO je plán krátkodobých opatření (PKO). PKO 

připravuje vedení vojvodství do 12 měsíců a je přijat Sejmikem 
vojvodství do 15 měsíců od výskytu překročení alarmového stavu, 

přípustné nebo cílové úrovně obsahu látek v ovzduší. PKO definuje 

opatření zaměřená na zmírnění rizika výskytu takových překročení, 
jak rovněž omezení následků a čas trvání vzniklých překročení.  

 18 prosince roku 2017 přijal Sejmik Slezského vojvodství usnesením 

č. V/47/5/2017 Program ochrany ovzduší na území Slezského 
vojvodství, jehož cílem je dosažení přípustné úrovně obsahu látek v 

ovzduší a horní hranice koncentrace expozice, tento program byl 

aktuální ke den představovaného semináře. 
 Aktuálně platný Program ochrany ovzduší pro Slezské vojvodství byl 

přijat Sejmikem Usnesením č. VI/21/12/2020 ze dne 22. června 

2020. 
 

Smogový stav (Smogový alarm) 
 Smogová situace je výjimečným stavem vyhlašovaným, kdy hladiny 

znečištění ovzduší prachem PM10, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého 

nebo ozonu překračují výstražný stav. 

 Varování o překročením výstražného stavu vydává Regionální Odbor 

Monitorování Životního Prostředí Hlavního Inspektorátu Ochrany 
Životního Prostředí a předává je obcím a okresům prostřednictvím 

krajských krizových center. Obce a okresy mají povinnost předat tyto 
informace dále svým jednotkám a obyvatelům. Oznámení o kvalitě 

ovzduší jsou rovněž předávána Úřadu Maršálka vojvodství a 

zveřejňovány rovněž na webových stránkách Krajského Inspektorátu 
Ochrany Životního Prostředí v Katovicích. 
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c) Vozidla, kterým byla udělena obecná nebo individuální výjimka. 
 

Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit 
pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu nebo mimo 
zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice 
stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení. 

Nízkoemisní zóny – plakety: 

 
 Obsahuje nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel  

pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o 
emisních plaketách. Výrobu plaket zajišťuje Státní fond životního 
prostředí („SFŽP“), distribuci obecní úřady s rozšířenou působností a 
ministerstvo. Plaketa se vydává za úplatu, polovina této částky jde SFŽP  
a druhá distributorovi. 
 

 Benzínové motory: vozidla plnící normu EURO1  
a vyšší, tj. uvedena do provozu v roce 1993 a později – zelená 

 
Dieselové motory 
EURO 2 (1997 – 2000) – červená 
EURO 3 (2001 – 2005) – žlutá 
EURO 4 (od 2006)– zelená 
 

 V ČR zatím nejsou zóny nikde stanoveny. 
 
Lokální topeniště: 

Povinnosti provozovatele jsou stanoveny v zákoně o ochraně ovzduší (§ 17), 
do 0,3 MW: 
 dodržovat přípustnou tmavost kouře, 

 V případě vyhlášení smogového alarmu postupuje obec/okres v 

souladu s doporučeními Plánu Krátkodobých Opatření stanovenými 
pro III. úroveň. 

 

Doprava: 
 

V souladu s ustanoveními zákona o elektromobilitě a alternativních 
palivech může obecní zastupitelstvo prostřednictvím usnesení zřídit 

zónu čisté dopravy. 

 
Zóna je tvořena v oblasti husté obytné výstavby s koncentrací veřejně 

prospěšných budov, aby se zabránilo negativním dopadům na lidské 
zdraví a životní prostředí v důsledku emisí znečišťujících látek z 

dopravy. 

V takové zóně by měl být provoz vozidel omezen, s výjimkou vozidel: 
1. elektrických, 

2. poháněných vodíkem, 
3. zemním plynem. 

 
Osvobozeny z tohoto omezení by byly mimo vozidel záchranných složek 

mj. vozidla s celkovou přípustnou hmotností do 3,5 t, jejichž majiteli / 

držiteli / uživateli, jsou obyvatelé zóny čistého dopravy. 
 

V současné době v Polsku funguje jedna zóna čisté dopravy zřízená v 
Krakově, na období 6 měsíců. 

 

 
Místní zdroje: 

 
Povinnosti provozovatele topného zařízení 

do 1 MW: 
 mít doklad o nákupu paliva / osvědčení o kvalitě paliva, na jehož 

základě kontrolor bude moci zjistit, zda kontrolovaná osoba používá 

paliva schválená pro používání, 
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 spalovat ve zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv 
a jsou určená výrobcem zdroje, 

 provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické 
osoby, (která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje 
a má  od něj udělené oprávnění), kontrolu technického stavu a provozu 
spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla   
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 

 předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou 
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován  
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. V případě, že výrobce 
spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen 
zajistit odborně způsobilou osobu, může být kontrola provedena odborně 
způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly 
technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního 
zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby vystaví výrobce 
provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí  
k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření 
ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu 
schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že 
výrobce o vyjádření požádal. 

 Kontroly spalovacího zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo 
ve stavbě pro rodinnou rekreaci na základě podnětů a stížností občanů 
provádí obecní úřad obce s rozšířenou pravomocí. Musí se jednat  
o opakované důvodné podezření, že provozovatel porušil některou  
z povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší a toto porušení 
nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího zdroje, jeho 
příslušenství nebo používaných paliv. Poté musí orgán ochrany ovzduší 

 Vlastnit topné zařízení splňující minimální požadavky třídy 5 v 

souladu s normou PN EN 303-5:2012 nebo v případě krbů (lokálních 
topných zařízení) požadavky na ekodesign – v takovém případě 

musí mít kontrolovaný u sebe návod pro instalatéry a uživatele 

zařízení, zahrnující minimální úrovně energetické účinnosti a emisní 
normy znečišťujících látek pro sezónní topná zařízení na tuhá 

paliva, které zařízení splňuje. 
 Provozovat stávající topné zařízení podle pokynů výrobce, tj.: 

používat zařízení v souladu s určením, používat palivo určené 

výrobcem zařízení, nezasahovat do konstrukce zařízení (např. 

instalací doplňkových prvků uvnitř spalovací komory), nespalovat  
v zařízení odpadky. 

 Kontroly topných zařízení do 1 MW se provádějí na základě ohlášení 

obyvatel (intervence) nebo v souladu s kontrolním plánem přijatým 
obecní/městskou policií. 

 Na místě kontroly hlídka / kontrolující osoba kontroluje, zda 

kontrolovaná osoba neporušuje povinnosti vyplývající ze zákonných 

ustanovení, a v případě zjištění takových pochybení, může uložit 
pokutu nebo odebrat vzorky paliva/popela k laboratorní analýze, 

pokud není možné jednoznačně prokázat porušení zákona během 
kontroly. 

 
Fyzická osoba neplní právní povinnost, pokud:  

 spaluje v domácí kotelně odpadky, 

 spaluje palivo zakázané antismogovým usnesením pro Slezské 

vojvodství tj: 

 
- hnědé uhlí a pevná paliva vyrobená s využitím tohoto uhlí,  

- moury a uhelné flotkoncentráty, jak rovněž směsi vyrobené s jejich 
využitím, 

-  paliv, ve kterých je hmotnostní podíl kamenného uhlí se zrnitostí 

nižší než 3 mm větší než 15%. 
- pevné biomasy, jejíž vlhkost v provozním stavu přesahuje 20 %, 

 
Pokud jím použité topné zařízení nesplňuje požadavky antismogového 
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provozovatele nejprve písemně upozornit a poučit  
o jeho povinnostech a o následcích opakovaného důvodného podezření 
v podobě provedení kontroly.                                         

 Fyzická osoba se dopustí přestupku pokud: nedodržuje přípustnou 
tmavost kouře, nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na 
vyžádání informace, spaluje ve spalovacím zdroji  
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, 
lignit, uhelné kaly nebo proplástky, neprovede pravidelně nejméně 
jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu 
technického stavu, a nepřipojí k dokladu  
o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto 
vyjádření požádal, neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu 
stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za 
účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona.  

 Sankci u fyzických osob za nepředložení informací a neprovedení kontroly 
technického stavu lze uložit do 20 000,-Kč. Sankci za ostatní přestupky 
lze uložit u fyzických podnikajících osob do 50 000,-Kč. 

 
Průmyslové zdroje: 
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje jsou stanoveny v zákoně o 
ochraně ovzduší (§ 17): 
 uvádět do provozu a provozovat zdroj a činnosti v souladu s podmínkami 

pro provoz, v souladu s výrobcem a v souladu s povolením, 

 k žádosti o závazné stanovisko dle přílohy zákona předložit rozptylovou 
studii a projekt, k žádosti  
o umístění či stavbu zdroje předložit zpracovaný odborný posudek, a 
projekt. Odborný posudek  
a rozptylovou studii může zpracovat pouze odborně způsobilá osoba 
(autorizovaná osoba). Náklady  
na tyto podklady hradí žadatel. 

usnesení pro Slezské vojvodství (s přihlédnutím na příslušná přechodná 

období). Určení druhu paliva a topného zařízení probíhá během 
kontroly, kontrolorem, na základě prohlídky a dokladů předložených 

kontrolovaným (certifikátů kvality, faktur atd).  
 

Sankce uplatňované v případě porušení ustanovení antismogového 
usnesení jsou uvedeny v čl. 334 Zákona o ochraně životního prostředí, 

v němž se uvádí, že: "Kdo nedodržuje omezení, příkazy nebo zákazy 

stanovené v usnesení sejmiku vojvodství, která byla přijata na základě 
čl. 96, bude potrestán pokutou.” 

 
V souladu s čl. 24 Přestupkového řádu se sankce pohybuje od 20 do 

5000 PLN (cca. 120-31 000 Kč), přičemž v pokutovém řízení může být 

uložena pokuta až do výše 500 PLN (cca. 3000 Kč), a pokud čin splňuje 
známky přestupku uvedených ve dvou a více ustanoveních zákona 1000 

PLN (cca. 6 000 Kč) (čl. 96 Přestupkového řádu). Orgány, které mají 
právo ukládat pokuty na základě čl. 334 Zákona o ochraně životního 

prostředí na základě platného právního statusu je Policie a Inspektor 
Ochrany Životního Prostředí a strážníci obecní/městské policie v souladu 

s vyhláškou Ministra vnitra a administrace ze dne 11. října 2018, kterými 

se mění ustanovení o přestupcích, za které mají obecní strážníci právo 
ukládat tresty ve formě pokuty (Úř. Věst. 2018, pol. 1996). 

 
Průmyslové zdroje: 

V souladu se Zákonem o ochraně životního prostředí, má provozovatel 

zařízení a uživatel zařízení povinnost: 

 dodržovat emisní normy 
 zajistit jejich řádný provoz, spočívající zejména v:  

- používání paliv, surovin nebo materiálů, zajišťujících omezení 

jejich negativních dopadů na životní prostředí, 

- přijmout příslušná opatření v případě narušení 
technologických procesů a  

technických operací nebo v provozu ochranných zařízení 
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 dodržovat emisní limity, stropy, technické podmínky provozu, spalovat 
paliva splňující požadavky  
na kvalitu paliv, 

 umožnit přístup ke zdroji za účelem kontroly,  
a předkládat na vyžádání informace o provozu a jeho emisích, 

 provést kompenzační opatření (opatření ke snížení emisí), uložená 
krajským úřadem v závazném stanovisku (umístění nebo stavba zdroje), 

 vést provozní evidenci, 
 odvádět znečišťující látky ze zdroje do ovzduší komínem nebo výduchem, 

pokud v povolení provozu není uvedeno něco jiného,  

 provádět pravidelná měření emisí a protokoly předkládat České inspekci 
životního prostředí (dále „ČIŽP“). 

 Kontrolu plnění podmínek dle zákona o ochraně ovzduší provádí ČIŽP. Za 
přestupek lze uložit pokutu do 10 000 000,- Kč, přičemž rozmezí jsou 
rozdělená dle zákona na 20 000/50 000/500 000/2 000 000/ 10 000 
000,- Kč. 

 Někteří provozovatelé zdrojů provádějící činnost dle přílohy č. 1 zákona 
o integrované prevenci mají vydána integrovaná povolení, ve kterých 
mají stanovené podmínky provozu. Při stanovení závazných podmínek 
provozu, zejména emisních limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných 
technik a použije závěry o nejlepších dostupných technikách, aniž by 
však předepisoval použití jakékoli konkrétní metody či technologie. Za 
vydání integrovaného povolení je poplatek 30 000,- Kč, za vydání 
podstatné změny tohoto povolení je poplatek 10 000,-Kč. 

 Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného 
povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných 
technikách pro hlavní činnost zařízení. Při přezkumu se zohlední všechny 
závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné pro dané zařízení, 
které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. Úřad na základě 
provedeného přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných 

omezujících emise, za účelem omezení jejich dopadu na 

životní prostředí,  
- podniknout odpovídající kroky ihned poté, co bylo zjištěno 

nedodržení emisních norem, aby bylo možné obnovit soulad s 
těmito normami v co nejkratším čase. 

 předání orgánu oprávněnému k vydávání povolení, krajskému 

inspektorovi ochrany životního prostředí nebo ministrovi životního 
prostředí: 

- informací o nedodržení emisních norem a odchylkách od 

emisních norem,  
- informací nebo údajů o podmínkách nebo objemech emisí, 

jakož i o opatřeních směřujících ke snížení emisí, včetně 
realizace plánu snižování emisí, 

 vykonávání periodického měření objemu emisí, provádění stálých 

měření emisí v případě uvolnění do životního prostředí značného 

množství látky nebo energie, jak rovněž předběžné měření po každé 
podstatné změně zařízení. Měření musí být zaznamenávána a 

uchovávána po dobu 5 let od skončení příslušného roku. V případě 
stálého měřeních emisí musí subjekt provozující zařízení zajistit 

možnost nepřetržitého automatického zaznamenávání výsledků 
pomocí měřicího přístroje. 

Uživatel spalovacího zařízení, jehož součástí je spalovací zdroj, je 

povinen: 

 dodržovat maximální emise látek, realizovat opatření  

k zamezení maximálních emisí látek 
 předání orgánu oprávněnému k vydávání povolení  

a ministrovi životního prostředí: 

- do konce měsíce po každém čtvrtletí - aktualizované čtvrtletní 
informace o objemu emisí látek, pro které jsou pro daný zdroj 

spalování paliva stanoveny maximální emise látek, 
- do dvou měsíců po uplynutí každého roku - informace o 

realizaci opatření zaměřených na nepřekračování maximálních 

emisí látek,  
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závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky 
integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných 
technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky 
dodržovat. 

 Úřad provede každých 8 let přezkum integrovaného povolení, zda 

nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných 
podmínek. Přezkum úřad provede např. pokud činnosti zařízení 
vyžadují použití jiné techniky, vyžaduje–li to změna emisních limitů 
nebo standartů, je-li znečištění v důsledku provozu tak značné, že 
přesahuje standart kvality životního prostředí.  

 Kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení provádí 
především krajský úřad a Česká inspekce životního prostředí. 

 V případě provozu zařízení bez integrovaného povolení nebo jeho 
změny a v případě neprovedení opatření k nápravě lze za 
přestupek uložit pokutu do 10 000 000,- Kč. V případě neplnění 
ohlašovací povinnosti, neohlášení údajů, neoznámení přechodu 
integrovaného povolení lze uložit pokutu do výše 2 000 000,-Kč. 

 

 

 
 

 

- informací o všech plánovaných změnách týkající se zdroje 

spalování paliv, které mohou mít vliv na změnu objemu emisí 
látek z tohoto zdroje, zejména o plánovaném vyřazení 

spalovacího zdroje z provozu a o zahájení společného 
spalování odpadů ve zdroji spalování paliv; 

 dodržování jiných požadavků, naložených ministrem životního 

prostředí, souvisejících s realizací Přechodného Národního Plánu. 
 

Vyhláška Ministra životního prostředí určuje požadavky v oblasti měření 

objemu emisí. Zařízení, které nevyžaduje emisní povolení a které může 
mít negativní dopad na životní prostředí, podléhá ohlašovací povinnosti 

orgánu ochrany životního prostředí před zahájením jeho provozu.  
Používání zařízení uvolňujícího plyny nebo prachy do ovzduší, je 

povoleno po získání povolení, v případě, že je takové vyžadováno. 

Povolení ve formě rozhodnutí vydává orgán ochrany životního prostředí. 
Povolení se vydává na žádost subjektu provozujícího zařízení. 

Integrované povolení vyžaduje provoz zařízení, jehož fungování, v 
závislosti na typu a rozsahu prováděných v něm činnosti, může způsobit 

značné znečištění jednotlivých přírodních objektů nebo životního 
prostředí obecně, s výjimkou zařízení nebo jejich části, používaných 

pouze pro výzkum, vývoj a testování nových produktů nebo 

technologických procesů. Pro zařízení vyžadující integrované povolení, 
jsou mezní emisní hodnoty pro plyny nebo prachy uvolňované do 

ovzduší uvedeny v závěrech BAT nebo v referenčních dokumentech 
BAT. Zařízení vyžadující integrované povolení splňují požadavky na 

ochranu životního prostředí vyplývající z nejlepších dostupných technik 

a zejména nesmí překročit mezní hodnoty emisí. Ve zvláštních 
případech může orgán příslušný k vydání integrovaného povolení v 

integrovaném povolení povolit výjimku z mezních úrovní emisí, pokud 
by podle jeho názoru jejich dosažení vedlo k nepřiměřeně vysokým 

nákladům ve vztahu k přínosům pro životní prostředí a za předpokladu, 
že nebudou překročeny emisní normy, jsou-li takové používány. 

Pokud závěry BAT nebyly zveřejněny v úředním věstníku Evropské unie, 

stanoví se přípustný objem emisí ze zařízení s ohledem na potřebu 
dodržování emisních norem a standardů kvality životního prostředí. 
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Nepřekračování množství emisí v důsledku použití nejlepších 

dostupných technik neosvobozuje od povinnosti dodržovat standardy 
kvality životního prostředí. 

V integrovaném povolení se uvádí – pro zařízení vyžadující získání 
integrovaného povolení - objem a způsob monitorování množství emisí 

v souladu s požadavky na monitorování uvedené v závěrech BAT, jsou-
li takové uvedeny. V případě, že závěry BAT nejsou k dispozici - mohou 

být zohledněny referenční dokumenty BAT. 

Příslušný orgán vydávající povolení, provádí analýzu podmínek 
integrovaného povolení bezprostředně po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie závěrů BAT, vztahujících se k hlavní činnosti 
daného zařízení, ale nejpozději do 6 měsíců ode dne zveřejnění. V 

případě, že analýza vykázala nutnost změny integrovaného povolení, 

příslušný orgán vydávající povolení neprodleně předá provozovateli 
zařízení informace o nutnosti přizpůsobení zařízení, v období nejvýše 4 

let od data zveřejnění v Úředním Věstníku Evropské Unie závěrů BAT, 
vztahujících se k požadavkům uvedeným v závěrech BAT a vyzve 

provozovatele zařízení k předložení žádosti o změnu povolení v období 
do jednoho roku ode dne obdržení výzvy, s uvedením rozsahu této 

žádosti, jenž má souvislost se změnami, vyplývajícími z provedených 

analýz. 
Kromě výše uvedeného polská legislativa umožňuje příslušnému orgánu 

vydávajícímu povolení provedení analýzy integrovaného povolení:  
 alespoň, jednou za 5 let, nebo pokud se dopad zařízení na životní 

prostředí změnil v rozsahu, vykazujícím nutnost změny povolení v 

části týkající se uvedených v něm podmínek nebo množství emisí z 

daného zařízení, nebo 
 pokud došlo ke změně v nejlepších dostupných technikách, která 

umožní výrazně snížit množství emisí, aniž by tím byly způsobeny 

nadměrné náklady, nebo je to v souvislosti s potřebou přizpůsobit 
provoz zařízení změnám právních předpisů o ochraně životního 

prostředí 
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Povolení k uvolňování plynů nebo prachů do ovzduší. Uvolňování 

plynů nebo prachů ze zařízení vyžaduje povolení, s výjimkou zařízení 
uvedených ve vyhlášce ministra životního prostředí. 

V případě absence emisních norem a přípustných úrovní látek v ovzduší 
je množství plynů nebo prachů, které se mohou uvolňovat do ovzduší, 

nastaveno na úroveň, která nepřesahuje referenční hodnotu látek v 
ovzduší. Povolení pro uvolňování plynů nebo prachů do ovzduší by mělo 

rovněž specifikovat charakteristiky míst, ve kterých jsou plyny nebo 

prachy vypouštěny do ovzduší, a umístění stanic pro měření emisí v 
rozsahu plynů nebo prachů vypouštěných do ovzduší.  

Pokud jsou pro zařízení, technologický proces nebo technickou operaci, 
prováděné v zařízení, stanoveny emisní normy, v povolení pro 

uvolňování plynů nebo prachů do ovzduší se neuvádí pro toto zařízení, 

proces nebo operaci jiné druhy plynů nebo prachů než ty, na které se 
vztahují normy; v povolení se označí výjimka ze stanovení emisních 

podmínek pro jiné plyny nebo prachy. 
V oblasti, ve které byly překročeny normy kvality ovzduší, je vydání 

povolení k uvolňování do ovzduší látky, pro kterou byla překročena 
norma kvality ovzduší, z nově vybudovaného nebo významně 

změněného zařízení možné, pokud bude zajištěno odpovídající snížení 

množství této látky uvolňované do ovzduší z jiných zařízení 
nacházejících se na území obce, ve které je plánována výstavba 

nového zařízení nebo významná změna zařízení. Snížení množství 
látek může zahrnovat snížení množství látek uvolňovaných do ovzduší 

ze spalovacích zařízení na tuhá paliva, provozovaných v rámci 

běžného využívání životního prostředí nepodnikajícími fyzickými 
osobami, nacházejících se na území obce, ve které je plánovaná 

výstavba nového zařízení nebo významná změna zařízení tím, že 
subjekt, který plánuje výstavbu nového zařízení nebo významnou 

změnu zařízení finančně zajistí trvalé vyřazení zařízení na spalování 
tuhých paliv, provozovaných v rámci běžného využívání životního 

prostředí nepodnikajícími fyzickými osobami. Celkové snížení množství 

látek by mělo být nejméně o 30% větší než přípustné množství látek 
uvolňovaných do ovzduší z nově postaveného nebo podstatně 

změněného zařízení. 
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Závěr: 
Nástroje ke snižování úrovni znečištění a znečišťování 

V každém státě existují národní programy ochrany ovzduší. Koncepční nástroje jsou obdobné a vycházejí z předpisů Evropské Unie. V České 
republice zpracovává a vydává programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace Ministerstvo životního prostředí. Opatření 
z programu provádí ministerstva, kraje a obce. V Polské republice program ochrany ovzduší zpracovává rada vojvodství  
a schvaluje zastupitelstvo vojvodství. Informace o usnesení je předána ministru životního prostředí, opatření jsou realizována obcemi. V Polsku 
je na rozdíl od České republiky posunuto zpracování programu na regionální úroveň vojvodství.  
 
Smogové situace 
Největší rozdíl u smogových situací v Hornoslezské pánvi byl donedávna v limitech pro vyhlašování smogových situací, přičemž v PL byl limit 
pro smogové situace 2x 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 vztažena na 12 hodinových průměrů  
a na polském území je vztažena na 24 hodinových průměrů.  
 

Znečišťující látka 
 

Česká 
republika  
Informativní 
prahová 
hodnota 
 

Polská 
republika  
Informativní 
prahová 
hodnota 
 

Česká republika  
Regulační 
prahová/varovná 
hodnota 
 

Polská republika  
Regulační 
prahová/varovná 
hodnota 
 

oxid siřičitý 
 

250  μg.m/3             
Ø1 hod 

 500  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 

400  μg.m/3             
Ø1 hod 

částice PM10 

 
100  μg.m/3             

Ø12 hod 
100  μg.m/3             

Ø24 hod 
150  μg.m/3             

Ø12 hod 
150  μg.m/3             

Ø24 hod 

Trop. Ozón 
 

180  μg.m/3            
Ø1 hod 

180  μg.m/3             
Ø1 hod 

240  μg.m/3             
Ø1 hod 

240  μg.m/3            
Ø1 hod 

 
Doprava 
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V obou zájmových oblastech mohou rady obcí stanovit zónu s omezením provozu silničních motorových vozidel/čistou přepravní zónu. 
V současnosti není v České republice stanovena žádná zóna, zatímco v Polsku je čistá dopravní zóna stanovena v Krakově na dobu 6 měsíců. 
Z celkového pohledu se jeví jako málo účinné emisní kontroly vozidel v provozu Policií ČR.  
 
Lokální topeniště  
Povinnosti osob k provozu lokálních topenišť v zájmové oblasti Slezska jsou v mnohém rozdílné. Jako lokální topeniště jsou na české straně 
zdroje do 0,3 MW, na polské straně do 1 MW. Na české straně je nutno provádět pravidelně 1 x 3 roky prostřednictvím fyzické osoby (která 
má oprávnění), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva. Na obou stranách je možno spalovat ve zdroji pouze 
paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem zdroje. Ve Slezském vojvodství však mnohem účinněji funguje kontrola 
toho, čím lidí topí. V České republice se může v domácnostech kontrolovat kotel i palivo  
až po opakovaném důvodném podezření a na základě písemného upozornění pracovníkem úřadu. V Polsku provádí kontrolu městská 
policie/policie PR/inspektoři stavebního dozoru/vojvodský inspektorát a např. městská policie bez předchozího varování a ohlášení. V Katovicích 
dokonce lokální topeniště monitorují pomocí dronů, které analyzují kouř z komínů rodinných domů. České právní předpisy neumožňují 
monitoring dronem, ani kontrolu městské policie. Kontrolu provádí pouze pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Srovnání 
sankcí není nejdůležitější, jelikož prioritou je především výměna zastaralých kotlů. Oba státy řeší výměnu kotlů svým způsobem, pomocí 
dotačních titulů. Pokud se měření pomocí dronů v rámci tohoto projektu ukáže jako smysluplné, mohly by závěry projektu i-AIR 
Region rozpoutat diskuzi o změně legislativy v České republice.  Taktéž přichází  
do úvahy rozšíření orgánů provádějících kontrolu na českém území (např. městskou policií). 
 

Průmyslové zdroje 
Průmyslové zdroje mají v obou zemích podobné povinnosti. Některé průmyslové činnosti spadají pod integrovaná povolení. Rozdílný je v obou 
zemích časový rozsah přezkumu/analýzy integrovaného povolení. V České republice je to alespoň každých 8 let, v Polské republice nejméně 
jednou za 5 let. Z pracovních jednání vyplynulo, že v Polsku projednávají BAT závěry do 4 let, a teprve poté řeší úřad s provozovatelem zařízení 
časový úsek, do kdy zařízení splní hodnoty BAT. V České republice je tomu jinak, zde do 4 let musí provozovatel zařízení hodnoty BAT plnit.   
Doporučuje se stanovit pracovní skupina, která by blíže srovnala podmínky konkrétních integrovaných povolení pro stejný 
druh činnosti. Tím by bylo možné propojit odborníky veřejné státní správy a vzájemně si vyměnit další zkušenosti a informace. 
 
 

 

 



 

 

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 

28 
 

3.4. Závěry ve věci společné dotační politiky Moravskoslezského kraje, Slezského 
vojvodství a jiných finančních nástrojů sloužících ke zlepšení kvality ovzduší  
na obou stranách hranice 

Seminář ze dne 23.04.2019, konaný v Ustroni  
Stav v ČR: 

Na území České republiky jsou k využití tyto programy: 
 

Program Nová zelená sporám 

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem 
životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových 
domech. Program je určen pro vlastníky rodinných domů na rekonstrukci  

a instalaci obnovitelných zdrojů energie, a pro stavebníky rodinných domů  

v „pasivním „standardu. Z programu Nová zelená úsporám lze získat u rodinných 
domů dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu 

oken a dveří, odborný posudek a technický dozor, zelené střechy, využití tepla  
z odpadních vod, venkovní stínicí techniku. Pro stavebníky rodinných domů lze 

získat dotaci na výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou 

náročností, odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavbu 
zelené střechy, využití tepla z odpadních vod. U bytových domů je možno získat 

dotaci (na území hl. Města Prahy) na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, 
podlah, výměnu oken a dveří, výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní 

paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje, výměnu elektrického vytápění  
za systémy s tepelným čerpadlem, výměnu plynového vytápění za systém  

s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny 

a tepla využívající jako palivo zemní plyn, solární termické systémy, fotovoltaické 
systémy, řízené větrání s rekuperací tepla. U bytových domů lze dále žádat  

o výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností, změnu již 
dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria 

pasivního domu nesplňoval.  

Stav v PL: 

V Polsku jsou realizovány různé druhy finančních programů, které jsou 
určeny ke zlepšení kvality ovzduší a zvýšení energetické účinnosti.  

 
Projekt v rámci Operačního Programu Infrastruktura a Životní 

Prostředí 2014-2020 Podakce 1.3.3 "Celostátní systém 

poradenství pro veřejný sektor, bydlení a podniky v oblasti 
energetické účinnosti a OZE" 

Program je realizován na území celého Polska a je to tzv. "měkký" projekt, 
to znamená, že lze podporu získat prostřednictvím poskytovaných 

poradenských služeb. Na území Polska bylo proškoleno 76 Energetických 
poradců působících v orgánech krajských fondů na ochranu životního 

prostředí a vodního hospodářství, které nabízí podporu mj. při investicích 

v oblasti likvidace nízkých emisí a zlepšování energetické účinnosti. 
Poradci pomáhají i po technické stránce, ale jejich úkoly zahrnují rovněž 

nalezení nejvýhodnějšího financování dané investice. Služeb 
energetických poradců mohou využít: fyzické osoby, orgány místní 

samosprávy, státní rozpočtové jednotky, společenství, družstva, ale také 

podnikatelé. Na území Slezského vojvodství působí 5 energetických 
poradců.  

 
Vládní program „Čisté Ovzduší” 

Je určen fyzickým osobám žijícím v rodinných domech. Cílem programu je 
zvýšit energetickou účinnost budov a snížit nebo vyhnout se emisím 

znečišťujících látek v ovzduší. V rámci programu je možné předložit jak 

žádost o výměnu zdroje tepla, tak o tepelnou izolaci budovy, tj. oteplení 
stěn, výměnu oken a dveří. Kromě toho je možné vytvořit mechanickou 

ventilaci a obnovitelné zdroje energie, tedy fotovoltaiku a solární 
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Oblast A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

Podporována jsou opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti např. 

zateplení obvodových zdí, vnitřních konstrukcí, střech, stropů a výměna oken a 
dveří. Dotace je určená dle výměr zateplovaných či měněných konstrukcí. Výše 

dotace je odstupňována dle výše úspory a dosažených energetických parametrů 

budovy po realizaci opatření. Je zde povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla 
na vytápění. 

Oblast B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 

náročností  

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou 
energetickou náročností (tzv. pasivní a nízkoenergetické domy). Dotace je 

poskytována na celý dům, maximální velikost rodinného domu je omezena na 
350 m2. Je zde povinná instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla. 

Možnost podpory na „zelenou střechu“ či využití tepla z odpadní vody navíc. 
Bonifikace 10 % (navýšení) pro Moravskoslezský kraj.  

 

Oblast C – Výměna zdrojů tepla 

Program doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“. Podporuje se výměna lokálních topidel, 
výměna elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, a výměna zdroje pro 

právnické osoby. 

Program Operační program životní prostředí (OPŽP) 

OPŽP je dotační program, který umožňuje čerpat finanční prostředky  
z evropských fondů na ochranu a zlepšování životního prostředí. Cílem programu 

je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel české republiky, 
podpora efektivního využívání zdrojů, snížení negativních dopadů lidské činnosti 

na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Prioritní osa zahrnuje 
zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Příjemci jsou kraje, obce, 
dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné 

kolektory. Prostředky určené na financování Programu jsou poskytovány 

formou dotací i úvěru. Výše dotace závisí na výši příjmu na jednoho člena 
domácnosti. Ke dni 11.09.2020 bylo ve Slezském vojvodství podáno 20706 

žádostí. V rámci projektu "Čisté ovzduší" byl zaveden odečet na tepelnou 
modernizaci, díky němuž poplatník, který je vlastníkem rodinného domu, 

má právo odečíst si z daňového základu náklady vynaložené na pořízení 
materiálů, zařízení a služeb souvisejících s realizací tepelné modernizace. 

 

Energie Plus 
Cílem programu je snížení negativních vlivů podniků na životní prostředí, 

včetně zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím podpory investičních 
podniků. Příjemci jsou podnikatelé podle zákona ze 6. března 2018. Zákon 

o podnikatelích vykonávajících podnikatelskou činnost. Jde především o 

snížení spotřeby primárních surovin, omezení nebo zabránění škodlivých 
emisí do atmosféry, projekty v souladu s „Vyhláškou Ministra Energetiky 

ze dne 23. listopadu 2016 o podrobném seznamu projektů na zlepšení 
energetické účinnosti " jejichž cílem je zlepšení energetické účinnosti a 

nové zdroje tepla a elektrické energie. 

 

Okresní zásobování teplem - pilotní program 

Cílem programu je snížení negativních vlivů teplárenských podniků na 
životní prostředí, včetně zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím podpory 

investičních podniků. Příjemci jsou kapitálové společnosti jejichž 
předmětem činnosti je výroba tepelné energie pro komunálně - bytové 

účely, a podíl na základním kapitálu společnosti, jednotek oblastní 

samosprávy, v této souvislosti, jednotek místní samosprávy, je minimálně 
70 %. Jde o snížení spotřeby primárních surovin, snížení nebo zabránění 

škodlivých emisí do atmosféry, instalace nových zdrojů tepla a elektrické 
energie a modernizaci / rozšiřování teplárenských sítí. 

 
Podpora obcí v rámci programu STOP SMOG tepelná 

modernizace rodinných domů 

"Stop Smog" - je pilotní projekt na tepelné modernizace budov a výměny 
zdrojů tepla v desítkách polských měst, které se ocitly na vypracovaném 
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výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
z veřejných prostředků pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní 
instituce,  městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké 
školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně 
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  církve a 
náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní 
společnosti a družstva,  fyzické osoby podnikající. U všech projektů je 
podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. 

Podporované oblasti, osa 2: 

2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 

2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší 
a souvislých meteorologických aspektů 

2.4 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech 

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT)  
a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení 

nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů. 
 

 

 
 

 
 

přes WHO seznamu 50. měst s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropě. 

Program je určen pro nejchudší domácnosti v nejvíce znečištěných 
regionech a má být realizován v úzké spolupráci s obcemi. Prostředky na 

opatření v rámci pilotního projektu pochází v 70% ze státního rozpočtu a 
v 30% z prostředků obce ( případně vlastní příspěvek obyvatel). Na 

program "Stop Smog" bylo ze státního rozpočtu vyčleněno cca. 880 mil. 
PLN. Plánování a realizace tepelné modernizace a výměny kotlů v rámci 

programu "Stop Smog" bude úkolem obce. Peníze půjdou v první řadě do 

měst s méně než 100 tisíci obyvateli a příjemci mohou počítat s 90 a 

dokonce až 100 procentní dotací na zateplování budov. 

 

Krajský fond životního prostředí a vodního hospodářství v 
Katovicích 
Krajský fond pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství v 
Katovicích poskytuje dotace, úrokové dotace na bankovní půjčky, půjčky 
a dotace ze zdrojů Fondu v bankovních úvěrových liniích na projekty 
související se zlepšováním kvality ovzduší, související se zateplováním 
budov, výstavbou nebo modernizací vnitřních instalací ÚV , výstavbou 
nebo modernizace zdroje tepla založeného na: plynových, olejových, 
uhelných kotlech, tepelných výměnících, obnovitelných zdrojích energie, 
mechanické ventilaci s rekuperací tepla, výstavbě solárních a 
fotovoltaických instalací, tepelných čerpadel.  

Regionální Operační Program Slezského Vojvodství pro roky 
2014-2020 

V rámci Regionálního Operačního Programu pro Slezské Vojvodství na 
roky 2014-2020 existuje možnost financování projektů spojených se 

zlepšením energetické účinnosti budov a výměnou starých, nízko 

efektivních topných zařízení v rámci IV Prioritní Osy Energetická účinnost, 
OZE a nízkoemisní hospodaření. Slezské Vojvodství vyjednalo s Evropskou 

komisí možnost financování výměny kotlů. 
 

Akce 4.1. Obnovitelné zdroje energie 
 Vhodné pro energetickou účinnost a obnovitelné energie ve veřejné a 

bytové infrastruktuře. 
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Akce 4.2. Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v 
mikro, malých a středních podnicích 

Snižování energetických ztrát a zvyšování podílu obnovitelné energie na 
hrubé konečné spotřebě energie v malých a středních podnicích. Zvýšení 

konkurenceschopnosti sektoru malých a středních podniků a snížení 
nákladů na jeho činnost. 

 

Akce 4.3. Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie ve 
veřejné a bytové infrastruktuře 

 Jedná se o energetickou modernizaci veřejných budov a vícegeneračních 
obytných budov, eliminaci „nízkých emisí“ výměnou/ modernizací 

individuálních zdrojů tepla nebo připojením budov k síťovým tepelným 

nosičům a výstavbu OZE zařízení v energeticky modernizovaných 
budovách. 

Akce 4.4. Vysoce účinná kogenerace  

Akce zahrnuje výstavbu a modernizaci zařízení sloužících k výrobě 

energií s vysokou účinností kogenerace. 
 

Akce 4.5. Nízkoemisní městská doprava a efektivní osvětlení 

Je vhodný pro výstavbu a rekonstrukce infrastruktury veřejné dopravy, 
realizaci dopravních systémů, nákup vozidel autobusové a železniční 

dopravy, zvýšení energetické účinnosti osvětlení, rozvoj sítě regionálních 
cyklistických tras. 

 

Akce 4.6. Čisté ovzduší 
Akce je zaměřena na výměnu starých a neekologických individuálních 

zdrojů tepla na vysoce účinné kotle, včetně kotlů na tuhá paliva (s 
výjimkou hnědého uhlí) - možná podpora pro zvýšení energetické 

účinnosti budov, které nesplňují minimální standardy energetické 
účinnosti. Je vyžadováno provedení modernizaci instalace ÚV a TUV, jako 

prvku výměny zdroje tepla 



 

 

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 

32 
 

Závěr: 

Většina obcí Slezského vojvodství vytváří vlastní systémy spolufinancování výměny topných zařízení. Nejčastěji v rámci těchto systémů obce slučují vlastní 
rozpočtové prostředky s prostředky získanými od jiných institucí, nejčastěji z vojvodského Fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství v 

Katovicích v rámci realizace programů omezení emisí z lokálních zdrojů nebo plánů nízkoemisního hospodářství. Mnohem častěji větší a bohatší obce vytváří 
systémy dotaci výhradně s prostředky vlastní obce. V posledních létech některé instituce, jako např.WFOŚiGW, požadují, aby v rámci řízení o přidělení dotace 

předložila obec program omezení emisí z lokálních zdrojů nebo plán nízkoemisního hospodářství, jehož cílem je diagnóza současného stavu kvality ovzduší v 
obci a určuje směr aktivit nebo také konkrétní kroky které nutno udělat v obci za účelem dosažení největšího ekologického efektu při vynaložených finančních 

nákladech. Programy/plány vytvořené v obcích Slezského vojvodství musí být totožné s rezolucí proti smogu pro Slezské vojvodství a s program ochrany 

ovzduší. 
 

Také v Moravskoslezském kraji existují finanční programy na celostátní a místní úrovni. Avšak výčet programů je menší. Výše uvedené programy přispějí  
ke zlepšení kvality ovzduší ve Slezském vojvodství i v Moravskoslezském kraji, a tím ke snížení negativního dopadu znečištění ovzduší na lidské zdraví a životní 

prostředí. 

 
 

 

 

3.5. Komparace návrhů krátkodobých i dlouhodobých opatření s cílem minimalizovat 
smogové situace v Hornoslezské pánvi 

Seminář ze dne 26.11.2019, konaný v Ostravě. 
Stav v ČR: 
 

 Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň 

znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo 

troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených 
níže. 

 
 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 

Stav v PL: 
 

 Alarmový stav je mimořádný stav vyhlášený v případě překročení 

úrovně znečištění ovzduší prachem PM10, oxidu siřičitého, oxidu 

dusičitého nebo ozon. Úrovně alarmu jsou uvedeny ve Vyhlášce 
Ministra Životního Prostředí o úrovních některých látek v ovzduší. 

 
 Krajský Odbor Monitoringu Životního Prostředí Hlavního Inspektorátu 

Ochrany Životního Prostředí v Katovicích je institucí oznamující 

překročení úrovně informování nebo úrovně varování před 

znečištěním v ovzduší. Informace jsou předávány obcím a městům 
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ovzduší vyhlašuje, pokud úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem 

dusičitým, suspendovanými částicemi PM10 překročí některou z regulačních 
prahových hodnot uvedených níže. Zdroje se zvláštními podmínkami provozu 

jsou přímo informovány  e-mailem. Při vyhlášení regulace jsou provozovatelé 
povinni v případě překročení regulační prahové hodnoty tyto 

podmínky regulace dodržovat. Dodržování regulace kontroluje Česká 
inspekce životního prostředí. 

 

 Obec může pro případy vzniku smogové situace vydat regulační řád. Obec jej 

vydává formou nařízení. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé že omezení 
provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně znečištění. 

 
 Pokud je v území nízkoemisní zóna, jsou opatření na omezení provozu 

silničních vozidel stanovena jako zvláštní podmínky. 

 

 Opatření se aplikují u lokálních zdrojů, dopravy i 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 patří mezi nástroje, které jsou úspěšně 

realizovány. V Moravskoslezském kraji se od roku 2012 do konce roku 2019 
vyměnilo cca 17 tis. starých kotlů na tuhá paliva. 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 

možné, a to formou regulačního řádu obce nebo nízkoemisní zónou, ale tato 
opatření nejsou na území Moravskoslezského kraje a ani na území České 

republiky zatím využívána z důvodu nemožnosti realizovat objízdné trasy. Mezi 

další možné opatření patří také častější čištění komunikací.  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  

prostřednictvím krajských krizových center. Obce a okresy mají 

povinnost předávat informace svým jednotkám a obyvatelům. 
Oznámení o kvalitě ovzduší jsou současně předávána Úřadu Maršálka 

vojvodství a zveřejňovány na webových stránkách Krajského 
Inspektorátu Ochrany Životního Prostředí v Katovicích. 

 
 Během alarmu postupuje obec/okres, za účelem omezení účinků a 

času trvání překročení a snížení rizika jejich opětovného výskytu v 

souladu s PKO (Plán krátkodobých opatření), který je nedílnou 

součástí Programu ochrany ovzduší pro území Slezského vojvodství. 
 

 V rámci PKO byly zavedeny tři stupně varování v rámci různých úrovní 

alarmů  
 I. STUPEŇ - informační, vzdělávací a varovná 

 II. STUPEŇ - varovný, informační, operační 

 III. STUPEŇ - smogový alarm  

 

Krátkodobá opatření by měla být přijata za účelem omezení výskytu 
epizod vysokých koncentrací látek v ovzduší, jak rovněž za účelem 

zkrácení času jejich výskytu. Kromě toho jsou tato opatření zaměřena na 

ochranu zdraví obyvatel, zejména obzvláště ohrožených osob, mezi které 
patří mj. děti a starší lidé. V souvislosti s charakterem výskytu znečištění 

ovzduší a období výskytu vysokých koncentrací látek v nápravných 
opatřeních byla hlavní pozornost zaměřena na zdroje emisí z oblasti 

komunálně-bytové, lineární zdroje a neorganizované emise. Bodové 

zdroje nebyly zohledněny vzhledem k malému podílu těchto zdrojů na 
výskytu epizod vysokých koncentrací látek a menšímu dopadu 

krátkodobých opatření na tyto zdroje. Za současného právního stavu v 
Polsku není možné v rámci krátkodobého akčního plánu nařídit subjektům 

využívajícím životní prostředí, aby v případě výstrahy dočasně omezily 

nebo zastavily uvolňování znečišťujících látek do ovzduší. V rámci PKO 
byla tato opatření rozdělena na opatření s charakterem:  

 
 Informačním např.: informování o riziku špatné kvality ovzduší, 

doporučení pro využívání veřejné dopravy 
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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. 

 
 

 Varovným např.: Omezení venkovní fyzické aktivity,  

 Operační např.: Zákaz používání krbů, zavedení bezplatné 

veřejné dopravy, kontrola dopravních prostředků s ohledem na 
kvalitu výfukových plynů, intenzivní kontroly zařízení na spalování 

tuhých paliv. 

 
Dlouhodobá opatření zaměřená na zlepšení kvality ovzduší, a tím na 

eliminaci výskytu smogových situací ve Slezském vojvodství, byla 
popsána v Programu ochrany ovzduší pro Slezské vojvodství z roku 2017 

a v Programu ochrany ovzduší pro slezskou oblast z roku 2019. Jedná se 

o opatření určená k realizaci za účelem zlepšení kvality ovzduší ve 
Slezském vojvodství do roku 2027.  

Nápravná opatření uvedená v Programu ochrany ovzduší zahrnují mimo 
jiné: 

• Snížení emisí z nízkoenergetických zařízení do 1 MW, ve kterých 

dochází ke spalování pevných paliv 
• Omezení emisí z komunikačních zdrojů v aglomeracích a 

městských zónách 
• Omezení emisí z komunikačních zdrojů  

• Omezení sekundárních emisí prachu mokrým čištěním silnic 
• Omezení sekundárních emisí prachu mokrým čištěním silnic po 

zimním období 

• Propagační a vzdělávací aktivity  
 

Aktuálně platný Program ochrany ovzduší pro Slezské vojvodství byl přijat 
Sejmikem Usnesením č. VI/21/12/2020 ze dne 22. června 2020. V 

souladu s přijatým usnesením č. V/47/5/2017 Sejmiku Slezského 

Vojvodství ze dne 18 prosince 2017 Plánem krátkodobých opatření byly 
definovány úrovně varování s ohledem na vyskytující se stavy kvality 

ovzduší. V současném PKO byly prověřeny a aktualizovány, s ohledem na 
nové požadavky a možnosti reagování.  

V rámci PKO byly zachovány tři stupně varování  
v rámci různých úrovní alarmů  

 I. STUPEŇ - informační. 

 II. STUPEŇ - informační, varovný, operační 
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 III. STUPEŇ - smogový alarm (informační, varovný, operační, 

organizační) 
Během II a III stupně Krajské krizové centrum žádá Vládní Krizové 

Centrum o zaslání varování o riziku překročení informačního stupně nebo 

o riziku překročení alarmového stupně prostřednictvím SMS.  
V aktuálním PKO jsou vyznačena doplňková opatření, včetně informační 

činnosti, např.: provádění informační akce týkající se omezení a zákazů 
zavedených antismogovým usnesením. Byly rovněž upřesněny pokyny 

pro kontrolu, které jsou platné při II a III stupni, které patří k operačním 

opatřením ze zdroje komunálně-bytového sektoru.  
Nápravná opatření a katalog osvědčených postupů naplánovaný v 

aktuálně platném Programu ochrany ovzduší jsou zaměřeny na dosažení 
maximálního ekologického účinku snížením emisí znečišťujících látek do 

ovzduší ze zdrojů, které mají největší vliv na koncentraci látek v ovzduší. 

V souladu s analýzami provedenými v rámci dopadu jednotlivých zdrojů 
emisí na hodnoty koncentrací látek ve vojvodství by hlavním směrem 

nápravných opatření mělo být snižování emisí z komunálně-bytového 
sektoru a dopravy (v důsledku emisí oxidů dusíku). Mezi další opatření a 

nápravná opatření uvedená v Programu ochrany ovzduší patří mj.: 
 plánování podpůrných mechanismů zaměřených na zmírnění 

ekonomických dopadů prováděné výměny kotlů, 

 zavedení systému poradenské podpory ve Slezském vojvodství na 

obecní úrovni,  

 zavedení kontrolních opatření jako úzce souvisejících s realizací PKO. 

Závěr: 
Smogová situace je pro oba regiony stav mimořádného znečištěného ovzduší. Informace, které systémy poskytují, slouží jednak k informaci  

o výskytu situace se zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší a jednak k regulaci vypouštění znečišťujících látek ze zdrojů, které významně 

ovlivňují kvalitu ovzduší daného území. Mezi sledované látky patří suspendované částice  PM10, oxid siřičitý, oxid dusičitý, a troposférický ozón. Regulace a 
varování vydávají určené situace v ČR – Český hydrometeorologický ústav, v PL – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Warszawie.  
 

Největší rozdíl u smogových situacích v Hornoslezské pánvi byl donedávna v limitech pro vyhlašování smogových situací, přičemž v PL byl limit pro smogové 

situace 2x 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 vztažena na 12 hodinových průměrů a na polském území je vztažena na 24 hodinových průměrů. 
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Na území Moravskoslezského kraje se při vyhlášení smogové situace více zaměřují 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 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.  

 
 

3.6. Návrhy ohledně výměny informací o ochraně ovzduší  
v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství a další společné vzdělávání 

Seminář se konal 29.09.2020 v online podobě. 

 

Stav v Moravskoslezském kraji: 
 

 Stanice monitoringu kvality ovzduší:  

 27 stanic s automatickým programem 

 5 stanic s manuálním programem 

 7 stanic je doplněno pasivními dozimetry nebo aktivní samplery  

 Měřené znečišťující látky: 

 suspendované částice PM10 a PM2,5, některé stanice měří frakce prašných 

částic 

 oxid siřičitý, oxidy dusíku včetně NO a NO2, ozon, oxid uhelnatý, benzen, 

 v částicích PM10 nebo PM2,5: těžké kovy, benzo(a)pyren, na některých 

stanicích vybrané organické látky 

 Hodnocení kvality ovzduší  

 pro roční hodnocení kvality ovzduší a programy zlepšení kvality ovzduší je 

Moravskoslezský kraj rozdělen na jednu aglomeraci (Ostravsko-Karvinsko-

FrýdeckoMístecko) a jednu zóna Moravskoslezsko (zbytek kraje)  

 pro hodnocení smogových situací je Moravskoslezský kraj rozdělen na tři 

oblasti: Ostravsko-Karvinsko, samostatně Třinecko a zbytek regionu 

 Sledování kvality ovzduší: 

 Stav v PL: 
 
 Měřicí stanice:  

 19 automatických stanic, 

 26 ručních stanovišť suspendovaného prachu PM10 (17) a PM2,5 

(9), 

 3 stanoviště pasivních měření (benzen). 

 Celkem 216 měřících stanovišť na 29 místech, včetně 4 stanic poblíž 

hranic s Českou republikou: Racibórz, Wodzisław Śl., Godów, Ustroń 
(automatické měření PM10  

v Cieszynie se plánuje od roku 2021). 

 Typy naměřených znečištění: 

 suspendovaný prach PM10 a PM2,5, 

  oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxidy dusíku, ozon, oxid uhelnatý, 

benzen, 
 obsah v prachu PM10: olova, kadmia, niklu, arsenu a 

benzo(a)pyrenu, 

  5 vybraných PAU (Katovice), 

  kationty a anionty a uhlík, organický  

a elementární obsažené v prachu PM2,5 (Godów, Złoty Potok), 
  rtuť v plynném stavu (Złoty Potok).  
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 krátkodobé údaje (hodinové, denní) provedeny jak formou tabelární, tak 

formou grafickou - mapy, krátkodobé údaje jsou veřejně dostupné, ale 
nejsou verifikované 

 dlouhodobé údaje (měsíční, roční, pětileté průměry) provedeny tabelární 

formou i grafickou, údaje jsou verifikované 

 informace veřejnosti předávány jak pomocí mobilních aplikací, tak pomocí 

web portálu 
 

V roce 2019 byly překročeny na území kraje imisní limitní hodnoty:  
 na 2 stanicích roční limit pro PM2,5 (nejvyšší hodnota 27,6 μg/m3 ), 

 na 12 stanicích roční limit pro BaP (nejvyšší hodnota 8,7 ng/m3) 

 na 6 stanicích denní limit pro PM10 (největší počet překročení 74) 

 na 3 stanicích denní 8 hod. pro O3 (max. 159 μg/m3) 

 smogová situacae vyhlášena 20.1. a odhlášena 24.1. pro OV-KA a Třinecko.  

 

Všechny aktuální hodnoty jsou dsotupné na ww.chmi.cz nebo rovněž na 

https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/zakladni-informace-a-legislativa-
41567#actual. Pro veřejnost je dostupná mapa s aktuálním indexem kavlity 

ovzduší. Výpočet indexu kvality ovzduší zohledňuje možný vliv imisí na 
zdravotní stav obyvatelstva a je založen na vyhodnocení 3hodinových 

klouzavých koncentrací SO2, NO2, PM10 a  O3.  
 

V rámci smogových situací, resp. druhého stupně smogové situace tzv. 

regulace je vydefinováno 15 provozů, které musí začít regulovat své provozy 
dle platných regulačních opatření uvedených v integrovaných povolení.   

https://www.msk.cz/cz/ovzdusi/smogove-situace/regulacni-opatreni--24602/ 
 

 

 

 Hodnocení kvality ovzduší ve Slezském vojvodství se provádí 

v pěti zónách, v tom:  
 dvě aglomerace: hornoslezská a rybnicko-jastrzębska,  

 dvě největší města mimo aglomerace: Bielsko-Biała  

 a Čenstochová, 

 slezská oblast představující zbylou část vojvodství (včetně 

pohraniční zóny) 

 Metody, které byly použity v hodnocení kvality ovzduší ve 

Slezském vojvodství pro rok 2019: 
 výsledky intenzivních (manuálních, automatických), pasivních 

měření započítaných do metody hodnocení, 

 výsledky matematického modelování dopravy a transformace látek  

v ovzduší pro PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P za účelem ročního 
hodnocení kvality ovzduší – provedené ve spolupráci s Institutem 

Ochrany Životního Prostředí – PIB, v souladu se Zákonem o ochraně 

životního prostředí.  
 

V roce 2019 byly průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu:  

 v aglomeracích hornoslezské 4 ng/m3,  

 rybnicko-jastrzębské 13 ng/m3,  

 v Bielsku-Białej  4 ng/m3,  

 v Čenstochové 3 ng/m3,  

 ve slezské oblasti 4 až 8 ng/m3 

(V roce 2018 byly roční průměrné koncentrace: v hornoslezské 
aglomeraci 5 ng/m3, v rybnicko-jastrzębské aglomeraci 13 ng/m3, v 

Bielsku-Białej , 4 ng/m3, v Čenstochové, 3 ng/m3, ve slezské oblasti 

od 4 do 9 ng/m3 - 
 v zimní sezóně od 5 do 25 ng/m3, v letní sezóně od 1 až 4 ng/m3). 

 
Na 265 dní v roce 2020 (počítáno do 21.09.2020) bylo na 

území Slezského vojvodství:  

 182 dní bez překročení norem pro suspendovaný prach PM10. 
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 83 dní s překročením povolené úrovně 50 µg/m3 a výstražnými 

stupni, nejméně na jedné měřicí stanici, včetně: 
a) 26 s překročením informačního stupně 100 µg/m3 alespoň 

na jedné měřicí stanici, 
b) 4 dny s překročením alarmového stupně 150 μg/m3   

alespoň na jedné měřicí stanici. 
 

OZNÁMENÍ O KVALITĚ OVZDUŠÍ VE SLEZSKÉM VOJVODSTVÍ 

V ROCE 2019 

 
V roce 2019 KIOŽP v Katovicích předal do Krajského Krizového Centra 

(s kopií do WSSE v Katovicích, Úřadu Maršálka Slezského Vojvodství), 
a současně zveřejnil na webových stránkách 320 zpráv v podobě 

oznámení, o kvalitě vzduchu, které pokrývají celé vojvodství, a celý 

kalendářní rok, jelikož v pátek jsou předpovědi vydávány rovněž na 
sobotu a neděli, a před svátečními dny rovněž na tyto dny. 

 
 

 
Celkem 320 upozornění do CZKW (s kopií do WSSE v Katovicích, 

Úřadu Maršálka Slezského vojvodství), zahrnovalo: 

 251 - informací o žádném překročení nebo překročení povolené a 

cílové úrovně v ovzduší, 
 2 - upozornění na riziko překročení informačního stupně 180 µg/m3 

pro ozon, 

 13 - upozornění na riziko/výskyt překročení denní hodnoty 150 µg/m3 

pro PM10, 
 39 - upozornění na riziko/výskyt překročení informačního stupně pro 

PM10, 

 15 - upozornění na riziko/výskyt překročení alarmového stupně pro 

PM10. 

 
Aktuální výsledky měření kvality ovzduší z automatických stanic ve 

formě barevného indexu jsou k dispozici na webových stránkách 
KIOŽP v Katovicích na adrese www.katowice.wios.gov.pl / záložka 
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Slezské monitorování ovzduší (příklad zobrazení mapy s hodinovým 

indexem)  
Automatické stanice používané v systému předpovědí kvality ovzduší 

v Polsku a ve Slezském vojvodství, které připravil Institut ochrany 
životního prostředí - PIB, jsou k dispozici na adrese 

http://powiekieta.gios.gov.pl/pjp/current.  
V Polsku fungují rovněž aplikace pro mobilní zařízení pro kontrolu 

kvality ovzduší, jde jak o aplikace komerčních firem, tak státních 

institucí.  
 

 
* Sestaveno na základě údajů Regionálního Odboru Monitorování Životního 

Prostředí Hlavního Inspektorátu Životního Prostředí. 

 

Závěr: 
Měření kvality ovzduší se provádí na obou stranách sledované oblasti stejně a neexistují v tomto případě žádné významné rozdíly. Měření se provádí na 

automatických, manuálních nebo pasivních měřicích stanovištích, rovněž látky, které jsou předmětem měření, jsou totožné. Veškeré informace o kvalitě 
ovzduší jsou poskytovány společnosti a jsou veřejně dostupné na webových stránkách nebo v aplikacích. 
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