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Úvod 
Cílem každého monitoringu ovzduší, v�etn� izolovaných m��ení �i projekt�, musí být vždy 
snaha o získání representativních podklad�. A to jak v �ase, tak v prostoru, údaj� 
využitelných pro zhodnocení trend� vývoje jednotlivých sledovaných ukazatel�, pro popis 
charakteristik kvality venkovního ovzduší a expozice obyvatelstva nebo pro posouzení  
a odhad zdravotních rizik z venkovního ovzduší. Provedené zpracování proto zahrnuje 
následující kroky: 
1. Hodnocení v kontextu dat z celé �eské republiky za rok 2017 viz výro�ní zprávy „Zdravotní 

d�sledky a rizika zne�išt�ní ovzduší“ vydávaných SZÚ Praha a ro�enky  
a podklady �HMÚ viz: 

2. www.szu.cz/uploads/documents/chzp/odborne_zpravy/OZ_17/ovzdusi_2017.pdf 
3. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2017_enh/index_CZ.html 
4. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/17groc/gr17cz/Obsah_CZ.html  
5. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území �R, ROK 2018, �HMÚ 18. leden 2019 

(Pozn: Ro�enka za rok 2018 v �R nebyla v dob� zpracování zprávy k dispozici, p�edb�žná zpráva 
�HMÚ - 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2019/Rocni_zprava_2018_kvalita_ovzdusi.p
df.) 

6. Hodnocení ve vztahu k dlouhodobým trend�m 
7. Odhad representativnosti dat získávaných na stanicích umíst�ných v Ostravských pr�myslových 

lokalitách. 

Rok 2018 byl na území �R teplotn� mimo�ádn� nadnormální, pr�m�rná ro�ní teplota 9,6 °C 
byla o 1,7 °C vyšší než normál 1981–2010. Tento rok se tak stává nejteplejším rokem na 
území �R zaznamenaným v �ad� pr�m�r� od roku 1961. V roce 2018 bylo v �R vyhlášeno  
10 smogových situací a 4 regulace z d�vodu vysokých koncentrací suspendovaných �ástic 
PM10 v celkové délce trvání 775 h (cca 32 dní), resp. 259 h (cca 11 dní). Také bylo vyhlášeno 
12 smogových situací z d�vodu vysokých koncentrací p�ízemního ozonu v délce 378 hodin 
(cca 16 dn�).  

Teplotn� nadpr�m�rné zimy v posledních letech jsou p�í�inou toho, že se základní 
charakteristiky zne�išt�ní ovzduší v �R v roce 2018 v zásad� nelišily od let 2012 až 2017. 
Mimo pr�myslov� a specificky zatížené lokality, které lze nalézt na území n�kterých 
krajských m�st a v aglomeraci Ostrava-Karviná-Frýdek-Místek, je zne�išt�ní ovzduší 
koncentrováno v m�stských celcích majoritn� zatížených tranzitní, místní a cílovou dopravou. 
V topné sezón� p�etrvává problém se zvýšenou a místn� i rostoucí úrovní zne�išt�ní ovzduší 
polycyklickými aromatickými uhlovodíky a suspendovanými �ásticemi, zvlášt� 
submikronové frakce (< 1,0 µm). P�itom podíl suspendovaných �ástic frakce PM2,5 ve frakci 
PM10, který se v �R dlouhodob� pohybuje na úrovni 75 %, m�že v nep�íznivých 
rozptylových podmínkách dosahovat až 85 – 90 %.  
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Celkov� p�etrvává aktuální trend. Kvalita ovzduší v monitorovaných sídlech je, p�i vícemén� 
stabilizované pr�myslové emisní zát�ži, významn�ji ovliv�ována meteorologickými 
podmínkami s vyšší �etností exces� zahrnujících dlouhodob�jší suchá období vysokých 
teplot, krátká období intenzivních srážek �i zimní inverzní situace až plošného charakteru.  

Doprava je dlouhodob� ve m�stech dominantním zdrojem zne�išt�ní ovzduší a má hlavní 
podíl na zvýšené zát�ži obyvatel suspendovanými �ásticemi frakce PM10, PM2,5, NO2 a PAU. 
Potvrzuje to i vyhodnocení ro�ních imisních charakteristik t�chto látek v m�stských, dopravn� 
významn� zatížených lokalitách. Další spolup�sobící zdroje (teplárny - CZT, domácí 
vytáp�ní, malé st�ední pr�myslové podniky) mají vícemén� lokální význam. Vyšší hustota 
dopravní sít� a intenzity dopravy nebo kombinace velkých pr�myslových zdroj� a dálkového 
nebo i p�eshrani�ního transportu vedou k dlouhodob� zvýšeným až nadlimitním hodnotám,  
a to u více látek, tak jako je tomu ve významn� zatížené ostravsko-karvinsko-frýdecko-
místecké aglomeraci v Moravskoslezském kraji. Zde jsou imisní limity, respektive hodnoty 
doporu�ované WHO, p�ekra�ované u více škodlivin. Za nejvýznamn�jší lze považovat 
dlouhodob� zvýšené koncentrace aerosolových �ástic frakcí PM10, PM2,5, benzenu, n�kterých 
kov� a PAU. Ro�ní st�ední hodnoty PM10 na m�stských stanicích reprezentujících 
pr�myslové lokality v Moravskoslezském kraji (MSK) jsou, respektive v letech 2011 až 2017 
byly, v závislosti na typu m�stské lokality, o cca 6 až 20 µg/m3 vyšší než v typov� 
odpovídajících m�stských lokalitách v ostatních regionech �R. 

Do zpracování zahrnuté t�i m��icí stanice v Ostrav� provozované ZÚ se sídlem 
v Ostrav� – Mariánské Hory, Radvanice OZO a Radvanice representují, v závislosti na 
p�evládajícím sm�ru v�trného proud�ní, p�edevším zát�ž z velkých pr�myslových 
zdroj� (více v p�íloze této zprávy): 
� stanice Mariánské Hory (Zelená ulice, areál MŠ, 49° 51´ 20.003" sš, 18° 16´ 9.997"  

vd, 207 m.n.m.) - identifikace – TOMH – popisuje primárn� vliv pr�myslového komplexu 
Vítkovic, který se nachází jižn� a jihozápadn� od m��ící stanice a jeho okolí v�etn� 
p�ísp�vk� okolních dopravních zdroj� a CZT; 

� stanice Radvanice OZO (ulice Poláškova, na okraji parkovišt�,  
v t�sné blízkosti sb�rného dvoru, cca 50 metr� od rodinných domk�, 49° 49´ 6.739"  
sš, 18° 20´ 25.237" vd, 258 m.n.m.) - identifikace – TORO – pokrývá vliv lokálních 
topeniš� a jiho-jiho-západn� umíst�ného komplexu ArcelorMittal Ostrava a.s.;  

� stanice Radvanice Nad Obcí (ulice Nad obcí, 49° 48´ 25.403" sš, 18° 20´ 20.897"  
vd, 263 m.n.m) - identifikace – TORE – je umíst�na v emisní vle�ce pr�myslového 
komplexu ArcelorMittal Ostrava a.s., který se nachází 2 až 3 km jihozápadn� od m��ící 
stanice. Mezi další hodnocené zdroje zde pat�í lokální topeništ� a provoz na silnici 
T�šínská.  

 
Kompletní data za �R za rok 2018 nebyly v dob� zpracování zprávy k dispozici. 
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I. Srovnání s údaji m��enými v �eské republice (rok 2017) 

Výjime�nost t�chto t�í stanic jednozna�n� dokládá grafické zpracování ro�ních st�edních 
hodnot PAU, aerosolových �ástic PMX a vybraných prvk� na ostravských stanicích  
ve srovnání s m��icími stanicemi v ostatních m�stech �R a poza�ovými hodnotami 
m��enými �HMÚ Praha na stanici EMEP v Košeticích. 

Obr. �. 1. – 1997 - 2017 - rozp�tí ro�ních hmotnostních koncentrací benzo[a]pyrenu, 
benzo[a]antracenu a hodnot toxického ekvivalentu BaP (kódy ISKO: M. Hory- TOMHP, 
Radvanice - TOREP a Radvanice OZO -TOROP) 
(Poza�ové republikové stanice �HMÚ - Košetice - kód P1 a Kucha�ovice – kód P6 na grafech).  

Obr. �. 2 – 2007 – 2017 - pr�b�h hodnot ro�ních hmotnostních koncentrací benzo[a]pyrenu  
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a benzo[a]antracenu na poza�ové stanici (Košetice - JKOS) a m�stské pr�myslové stanici 
(Ostrava-Radvanice – TORE) a srovnání s odhadem pro m�stské nezatížené lokality. 

 

Z m��ených parametr� kvality ovzduší pat�í hodnoty aerosolových �ástic frakcí PM10 a PM2,5, 
n�kterých kov� (zvlášt� Mn, Pb, Cr, Ni) a PAU k dlouhodob� k nejvyšším v �eské republice.  

� Denní imisní limit suspendovaných �ástic PM10 byl v roce 2018 nej�ast�ji p�ekro�en  
v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/F-M). Nejvyšší denní koncentrace 

(272 	g.m3) byla nam��ena dne 4. 3. 2018 na m�stské poza�ové stanici V���ovice 
(aglomerace O/K/F-M), kde byl i nej�ast�ji p�ekro�en denní imisní limit 50 µg/m3 – 
celkem 94 krát. Ro�ní imisní limit suspendovaných �ástic PM10 byl p�ekro�en na t�ech 
stanicích AIM - v  Ostrav�-Radvanicích, V���ovicích a v Ostrav�-P�ívoze.�(Zdroj: Kvalita 
ovzduší a rozptylové podmínky na území �R, ROK 2018, �HMÚ 18. leden 2019) 
Situace se tedy v podstat� nelišila od roku 2017. 



 

6 

Obr. �. 3. – 2017 – PM10 - p�ekro�ení alespo� jednoho kritéria ro�ního a po�ty p�ekro�ení 

denního imisního limitu, zvýrazn�ny stanice v MSK a stanice s p�ekro�ením 40 µg/m3/rok 
Obr. �. 4. – 2017 - ro�ní pr�m�ry PM10 v m�stských typových lokalitách 
Velmi podobné hodnocení platí pro frakci PM2,5, kdy jediné stanice AIM, na kterých byl 
v roce 2017 p�ekro�en ro�ní imisní limit 25 µg/m3/rok byly v Moravsko-slezském kraji. 
Obr. 5. – 2017 ro�ní pr�m�ry PM2,5 zvýrazn�ny stanice v MSK a stanice s p�ekro�ením  
25 µg/m3/rok 

Podle podklad� �HMÚ byl v roce 2018 ro�ní imisní limit suspendovaných �ástic PM2,5 
p�ekro�en na 12 stanicích AIM (9 v roce 2017). (Zdroj: Kvalita ovzduší a rozptylové 
podmínky na území �R, ROK 2018, �HMÚ 18. leden 2019). Lze p�edpokládat, že v�tšina  
z nich v�tšina m��í kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

V p�ípad� plošn� sledovaných kov�/prvk� je situace složit�jší. Viz následné grafy 6a – 6g. 

Obr. �. 6a – 2016 - Ro�ní hmotnostní koncentrace vybraných kov� (Cr) 
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Obr. �. 6b – 2016 - Ro�ní hmotnostní koncentrace vybraných kov� (Mn) 

 

Obr. �. 6c – 2016 - Ro�ní hmotnostní koncentrace vybraných kov� (Ni) 
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Obr. �. 6d – 2016 - Ro�ní hmotnostní koncentrace vybraných kov� (As) 

 

Obr. �. 6e – 2016 - Ro�ní hmotnostní koncentrace vybraných kov� (Cd)  
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Obr. �. 6f – 2016 - Ro�ní hmotnostní koncentrace vybraných kov� (Pb) 

 

Zatímco v p�ípad� As (kde se situace v okolí ostravských pr�myslových podnik� dlouhodob� 
zvolna zlepšuje) a Cd lze zát�ž na hodnocených t�ech stanicích hodnotit v rámci �R jako 
st�ední, v p�ípad� Pb, Ni, Mn a Cr je vliv místních pr�myslových podnik� orientovaných na 
výrobu železa a oceli nepopiratelný. Koncentrace t�chto kov� m��ené na t�chto stanicích pat�í 
dlouhodob� k nejvyšším v �R. 

 

II.  Stanice a spolup�sobící pr�myslové zdroje 
Do zpracování zahrnuté m��icí stanice v Ostrav� – Mariánské Hory, Radvanice OZO  
a Radvanice Nad Obcí representují, v závislosti na p�evládajícím sm�ru v�trného proud�ní, 
p�edevším zát�ž z velkých pr�myslových zdroj�. 

Významu dat z t�chto stanic musí odpovídat jejich representativnost ve vztahu k hodnoceným 
zdroj�m – všechny lze �adit do kategorie stanic m�stských-pr�myslových. Podle kategorizace 
SZÚ se jedná o m�stské pr�myslové zóny s vyšším významem vlivu technologií než 
dopravy - do 10 tis. vozidel/den - na kvalitu ovzduší v p�íslušné oblasti. (viz p�íloha) 

Jako podklady o rozložení okolních pr�myslových zdroj� je možno použít materiál, který 
sumarizuje a znázor�uje odhad ro�ních m�rných emisí tuhých zne�iš�ujících látek ze všech 
skupin zdroj� vztažených na jednotku plochy. (zdroj: E-Expert s.r.o.) (Publikováno v Ochran� 
ovzduší, 6/2012, Emisní charakteristika Statutárního m�sta Ostrava - Auto�i Vladimír Lollek, 
Juraj Cirbus) 
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Obrázek �. 7 Rozložení emisních 
tok� TZL, všechny skupiny zdroj� - 
ro�ní pr�m�r, rok 2010, Ostrava 

 

 

 

 

III. Ro�ní st�ední hodnoty  
(P�ekro�ení stanovených referen�ních koncentrací, imisních limit� nebo ostatních 
dopl�ujících kritérií p�ekro�ení stanoveného imisního limitu je v tabulkách pro jednotlivé 
sledované látky zvýrazn�no, vyšrafovány pak jsou hrani�ní hodnoty). 
 
Tabulka �. 1. - Ro�ní charakteristiky (AVG) SO2 v µg/m3 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 8 10 9 <11 <11 11,9 <11 12 <11 <11 <11 <11 <11 11,0 

Radvanice OZO - - - - - - - - 17 19 12,4 13,4 14,5 13,1 

Radvanice - - - 19 13,6 16,9 28 25 19 17 19,4 - 21,6 16,8 

Po�et p�ekro�ení krátkodobých 1hodinových imisních limit� (max. 3 p�ekro�ení 24hodinové koncentrace 125 µg/m3 
za kalendá�ní rok). 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Radvanice OZO - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 

Radvanice - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 
Poznámka: Na stanici Mariánské hory byl v roce 2018 dvakrát p�ekro�en hodinový imisní limit 350 µg/m3. 

V p�ípad� SO2 se dlouhodob� jedná o nízkou zát�ž, p�ekro�ení imisního limitu na stanici 
Mariánské hory lze p�ipsat sanaci lagun. 
 
Tabulka �. 2. - Ro�ní charakteristiky (AVG) NO2 v µg/m3 (limit 40 µg/m3/rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 23 23 21 23 22 24 22 23 21 21 21 18 18 19 

Radvanice OZO - - - - - - - - 19 18 18 17 15 18 

Radvanice Nad Obcí 29 27 26 24 22 25 25 26 24 23 25 22 22 22 

Po�et p�ekro�ení krátkodobého (hodinového) imisního limitu 200 µg/m3 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Radvanice OZO - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 

Radvanice Nad Obcí 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Z dlouhodob� m��ených dat je z�ejmé, že, až na lokalitu Radvanice Nad Obcí, se nejedná  
o m��icí místa primárn� zatížená dopravou. Proti odhadu ro�ní st�ední hodnoty m�stských 
dopravou a pr�myslem nezatížených lokalit v roce 2017 (17 µg/m3) jsou ro�ní pr�m�ry o cca 
1 až 5 µg/m3 vyšší. Ro�ní ani hodinový imisní limit nebyl v roce 2018 p�ekro�en. 

Tabulka �. 3. - Ro�ní charakteristiky (AVG) PM10 v µg/m3 (limit 40 µg/m3/rok) 
Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 57 48 41 42 37 40 47 42 39 37 31 28 28 30 

Radvanice OZO - - - - - - - - 44 40 34 33 35 37 

Radvanice Nad Obcí 63 65 65 49 47 60 49 49 53 43 42 41 44 42 

Po�et p�ekro�ení krátkodobého (24hodinového) imisního limitu 50 µg/m3 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 177 113 92 99 67 86 108 69 75 67 45 32 37 42 

Radvanice OZO - - - - - - - - 87 77 60 52 47 66 

Radvanice Nad Obcí 190 187 214 118 118 153 131 112 128 100 98 91 86 91 
 

Tabulka �. 4. - Ro�ní charakteristiky (AVG) PM2,5 v µg/m3 (limit 25 µg/m3/rok) 
Stanice 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 
Mariánské Hory - - - - - - - - 
Radvanice OZO -  - - - - - - 
Radvanice Nad Obcí 39 44 36 35 36 36 38 37 

Pozn.: V p�ípad� suspendovaných �ástic frakce PM2,5 lze m��ené hodnoty hodnotit i podle 
p�ipravovaného imisního ro�ního limitu – 20 µg/m3) 

 
Prašnost – suspendované �ástice frakce PM10 a PM2,5 (a plošn� nesledované submikronové  
tj. < 1,0 µm respektive ultrafine particles s aerodynamickým pr�m�rem v �ádu 0,1 µm) 
p�edstavují v oblasti Ostravy zdravotn� významný problém. Zvlášt� v období �íjen až únor – 
kdy jsou p�ekro�ení denního imisního limitu (50 µg/m3) respektive zvláštního imisního limitu 
(100 µg/m3) v d�sledku �astého výskytu nep�íznivých rozptylových podmínek nej�etn�jší.  
 
Tabulka �. 5. - Ro�ní charakteristiky (AVG) O3 v µg/m3 

Stanice – po�et p�ekro�ení 120µg/m3/8hod  (MAX 25x v pr�m�ru za t�i roky) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Mariánské Hory 31 38 26 18 14 17 13 32 29 16 43 23 20 52 
Radvanice OZO - - - - - - - - 30 37 40 12 17 49 
Radvanice Nad Obcí 14 38 36 25 26 12 26 8 27 9 32 11 12 25 

 
Tabulka �. 6. - Ro�ní charakteristiky (AVG) sledovaných kov� v ngm3  

Arsen - As, IL6 ng/m3 (rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Mariánské Hory 12,5 8,8 9,6 8,3 8,9 3,6 4,1 2,7 2,0 2,0 2,2 1,5 1,8 2,0 

 Radvanice OZO - - - - - - - - 1,7 1,7 2,0 1,3 1,7 1,8 

 Radvanice 12,4 13,4 11,3 8,5 6,0 4,8 3,9 2,4 1,7 1,6 2,2 1,5 1,9 1,8 

Kadmium - Cd, lL 5 ng/m3 (rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Mariánské Hory 4,0 3,7 3,4 5,6 <3,7 <3,7 3,3 4,4 2,2 1,9 0,8 0,4 0,25 0,49 

 Radvanice OZO - - - - - - - - 0,9 0,8 0,7 0,4 0,45 0,63 
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 Radvanice 2,9 4,4 2,8 <5 <3,7 <3,7 1,9 1,4 1,3 1,4 2,0 1,0 1,1 1,05 

Mangan - Mn, rf 150 ng/m3 (rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Mariánské Hory 209,4 187,0 180,2 89,8 99,0 50,0 98,0 60,5 54,4 65,1 51,0 23,9 16,8 25,2 

 Radvanice OZO - - - - - - - - 46,4 48,4 38,0 42,0 42,8 46,0 

 Radvanice 100,0 114,0 102,2 60,8 48,2 45,7 72,0 66,0 66,0 63,6 77,0 86,0 83,6 70,0 

Nikl - Ni, IL20 ng/m3 (rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Mariánské Hory 4,8 10,2 8,3 <8 6,8 5,6 8,2 5,9 4,4 3,2 2,7 2,1 2,7 3,9 

 Radvanice OZO - - - - - - - - 2,5 2,2 1,8 1,3 1,6 2,4 

 Radvanice < 3,4 <3,4 < 3,4 11,6 <5 <5 2,8* 2,8 2,8 2,2 1,9 1,7 2,1 2,7 

Olovo - Pb, IL 500 ng/m3 (rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Mariánské Hory 139,7 65,3 83,9 55,2 72,5 31,8 96,0 88,4 76,0 61,7 39,0 19,5 12,3 19,2 

 Radvanice OZO - - - - - - - - 38,2 39,5 25,8 22,0 22,4 28,2 

 Radvanice 114,0 118,0 102,5 59,9 47,1 40,3 84,0 73,6 59,6 55,7 61,5 49,0 53,2 48,2 
 

P�estože se jedná, v kontextu dlouhodob� m��ených hodnot v �R, o vyšší hodnoty v roce 
2018 nebyl imisní limit na žádné z hodnocených stanic p�ekro�en. Proti roku 2017 došlo na 
stanicích Mariánské Hory a Radvanice – OZO u všech hodnocených kov� k mírnému nár�stu 
ro�ních pr�m�r�, naopak na stanici Radvanice k mírnému poklesu. 
 
Tabulka �. 7. - Ro�ní charakteristiky (AVG) benzenu v µg/m3 (limit 5 µg/m3/rok)  

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 3,7 4,0 2,9 4,8 4,5 3,9 4,3 3,2 3,0 2,1 2,3 1,9 2,3 2,3 

Radvanice OZO - - - - - - - - 2,9 3,2 2,8 2,4 3,1 2,8 

Radvanice 4,0 3,9 2,6 3,5 3,6 3,4 3,9 3,1 3,2 3,6 3,5 2,9 4,1 3,3 
 

P�estože se jedná, v kontextu dlouhodob� m��ených hodnot v �R, o vyšší hodnoty v roce 
2018 nebyl imisní limit na žádné z hodnocených stanic p�ekro�en. 
 
Tabulka �. 8. - Ro�ní charakteristiky (AVG) benzo[a]pyrenu (BaP - limit 1 ng/m3/rok)  
a benzo[a]antracenu (BaA – referen�ní koncentrace SZÚ - 10 ng/m3/rok) v ng/m3  

Benzo[a]pyren - BaP IL1 ng/m3 (rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 4,5 4,8 4,0 3,9 4,8 4,4 3,5 4,2 2,9 3,6 1,9 1,9 1,4 2,1 

Radvanice OZO - - - - - - - - 5,4 5,9 4,9 4,6 4,5 4,7 

Radvanice 10,3 11,5 8,8 9,4 9,2 7,2 10,2 11,4 9,4 9,3 7,8 9,0 9,6 8,0 

Benzo[a]antracen - BaA rf.k. 10 ng/m3 (rok) 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mariánské Hory 5,3 6,7 6,0 5,6 8,5 8,8 6,2 6,5 3,8 3,8 2,3 3,3 2,2 3,1 

Radvanice OZO - - - - - - - - 7,8 7,3 6,7 7,9 6,9 6,9 

Radvanice 14,1 16,4 15,0 16,6 17,7 15,0 18,4 21,8 17,0 14,7 10,3 14,4 13,1 11,0 
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Význam vysoce zvýšené nadlimitní koncentrace benzo[a]pyrenu je i v maximálních 
krátkodobých 24hodinových hodnotách – maximální hodnota v Radvanicích byla 39 ng/m3, 
v Mariánských horách 16 ng/m3 a v Radvanicích – OZO 27 ng/m3. 

IV. Souhrn 
V roce 2018 byly op�t n�které stanovené imisní limity p�ekro�eny.  

Z b�žn� m��ených látek hodnoty SO2, NO2, O3 a CO dlouhodob� nep�edstavují významnou 
zát�ž. Výjimku tvo�í dv� p�ekro�ení hodinového imisního limitu pro SO2 (350 µg/m3) na 
stanici Mariánské Hory a nepopiratelný nár�st po�tu p�ekro�ení 8hodinového klouzavého 
imisního limitu pro ozón. 
- u oxidu dusi�itého nebyly imisní limity v roce 2018 p�ekro�eny. Ro�ní st�ední hodnoty 

NO2 se pohybovaly mezi 45 až 55 % (Radvanice) stanoveného imisního limitu, p�ekro�ení 
stanoveného krátkodobého imisního limitu (200 µg/m3/1 hodina) nebylo zaznamenáno. 
P�i srovnání s odhadem st�ední hodnoty pro m�sta v �R v roce 2017 (17,6 µg/m3) jsou 
m��ené hodnoty v roce 2018 srovnatelné, pouze u stanice Radvanice Nad Obcí jsou 
m��ené hodnoty až o 4 µg/m3/ro�ního pr�m�ru vyšší;  

� na žádné stanici nebyl p�ekro�en krátkodobý imisní 24 hodinový limit pro oxid si�i�itý 
(125 µg/m3/24 hodin), na stanici Mariánské hory byla dvakrát p�ekro�ena hodnota 
hodinového imisního limitu (350 µg/m3). WHO doporu�ená hodnota ro�ního pr�m�ru 20 
µg/m3/rok nebyla p�ekro�ena na žádné stanici. 

� pro oxid uhelnatý a ozon jsou stanoveny pouze 8 hodinové klouzavé pr�m�ry a povolená 
�etnost p�ekro�ení stanovené maximální 8 hodinové koncentrace. V p�ípad� ozónu bylo 
na dvou stanicích (Mariánské Hory a Radvanice  - OZO) zaznamenáno p�ekro�ení kritéria 
maximálního po�tu 8 hodinových koncentrací vyšších než 120 µg/m3. U oxidu uhelnatého 
toto kritérium p�ekro�eno nebylo. 

U t�žkých kov� nebyl na žádné ze stanic p�ekro�en imisní limit. Imisní limit  
stanovený pro olovo v suspendovaných �ásticích frakce PM10 byl napln�n maximáln� do  
10 %, imisní limity stanovené pro arsen byly napln�ny maximáln� do 30 %, kadmia a niklu 
do 20 % imisního limitu. Do 50 % stanovené referen�ní koncentrace se pohybovaly ro�ní 
st�ední hodnoty u manganu. 

Ro�ní st�ední hodnoty benzenu (s meziro�ním poklesem proti roku 2017  
o 0,8 µg/m3) ro�ního pr�m�ru na stanicích Radvanice, Radvanice OZO a Mariánské Hory 
nep�ekro�ily stanovený imisní limit (5 µg/m3). Maximální hodnota byla nam��ena stanici 
Radvanice Nad Obcí na 3,3 µg/m3 tj. 66 % stanoveného limitu). 

Ro�ní st�ední hodnoty aerosolových �ástic frakce PM10 v roce 2018 jsou srovnatelné 
s hodnotami m��enými v roce 2017. Ro�ní imisní limit byl p�ekro�en na stanici Radvanice 
Nad Obcí (42 µg/m3). Na všech stanicích se zvýšil po�et dn� s p�ekro�ením denního limitu,  
a to o 5 dn� (Mariánské Hory a Radvanice) a 19 dn� – Radvanice - OZO. V kontextu obou, 
pro hodnocení používaných, kritérií byl na všech t�ech stanicích ro�ní imisní limit pro PM10 
p�ekro�en, odhad trendu za posledních deset let zpracovaný pro stanici Radvanice Nad obcí 
lze považovat za neklesající. 

Ro�ní st�ední hodnota aerosolových �ástic frakce PM2,5 je od roku 2012 sledována na stanici 
v Radvanicích, v roce 2018 zde ro�ní st�ední hodnota (37 µg/m3/rok) o cca 50 % p�ekro�ila 
stanovený imisní limit (25 µg/m3/rok). Posledních šest let je zát�ž vícemén� stabilní. 
 
P�etrvává významná zát�ž polycyklickými aromatickými uhlovodíky:  
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Obrázek �. 8. Ro�ní hodnoty BaP [ng/m3] na stanici v Ostrav�, Radvanice Nad Obcí -  
v období 2005 až 2016 (v�etn� topné, p�echodné a netopné sezóny) 
 
- imisní limit (IL) benzo[a]pyrenu (1 ng/m3/rok) byl p�ekro�en na všech t�ech stanicích – 

o 100 % na stanici Mariánské Hory, tém�� �ty�násobn� na stanici Radvanice OZO a 
osminásobn� na stanici v Radvanicích Nad Obcí, kde se na rozdíl od ostatních stanic 
hodnota ro�ního pr�m�ru snížila (o 1,6 ng/m3/rok). Zde lze pr�b�žn� p�i detailn�jší 
analýze pozorovat až �ádové rozdíly hodnot mezi topnou a netopnou sezónou, kde je 
z�ejmý nezanedbatelný dopad vlivu místních lokáln� p�sobících energetických zdroj� 
(pravd�podobn� vytáp�ní budov i pr�myslových objekt�). Zárove� ale platí, že ani 
v netopné sezón� neklesají st�ední hodnoty dlouhodob� pod 1,5 ng/m3. 

- referen�ní koncentrace stanovená SZÚ pro benzo[a]antracen (10 ng/m3/rok) byla o 10 % 
p�ekro�ena na stanici Radvanice Nad Obcí.  
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V. Hodnocení zdravotních rizik z ovzduší 
Jednou z možností hodnocení úrovn� zne�išt�ní ovzduší je odhad vlivu zne�iš�ujících látek na 
zdraví lidí metodou hodnocení zdravotních rizik respektive zdravotních dopad� (Health Risk 
Assessment /Health Impact Assessment). Uplatn�ní tohoto vlivu je závislé na koncentraci  
v ovzduší a dob�, po kterou jsou lidé t�mto látkám vystaveni. Skute�ná expozice v pr�b�hu 
roku a v pr�b�hu života jednotlivce zna�n� kolísá a liší se v závislosti na povolání, životním 
stylu, resp. na koncentracích látek v r�zných lokalitách a prost�edích. 

P�i hodnocení se využívá znalostí o p�sobení látek, odvozených z epidemiologických studií, 
experiment� na zví�atech, nebo ze studií vlivu t�chto látek v pracovním prost�edí a odhaduje 
se, jaký dopad na zdraví m�že mít konkrétní úrove� zne�išt�ní ovzduší. Pro vyjád�ení míry 
rizika se používá odhad výskytu zdravotních ú�ink� u exponovaných osob. 

Mezi zdravotn� nejvýznamn�jší zne�iš�ující látky v ovzduší sídel �R pat�í v prvé �ad� aerosol 
(suspendované �ástice v ovzduší), polycyklické aromatické uhlovodíky a v lokalitách 
významn� zatížených dopravními emisemi i oxid dusi�itý. Místn� se pak mohou prosazovat 
malé lokáln� p�sobící energetické zdroje. V oblastech s významnými pr�myslovými zdroji 
jsou nacházeny zvýšené hodnoty dalších látek - As, Cd, Ni, Cr, benzenu �i Pb. 

 

Oxid si�i�itý (SO2) 

P�sobí p�ímo na sliznice dýchacích cest svým dráždivým ú�inkem. Díky dobré rozpustnosti 
ve vod� je v�tšina oxidu si�i�itého resorbována mukózními membránami v dutin� nosní  
a dalších partiích horních cest dýchacích a jen malé množství proniká dál do dolních cest 
dýchacích. Expozice vysokým koncentracím (kolem 10 000 µg/m3) zp�sobuje zúžení 
pr�dušek a vznik zán�tu. Interindividuální rozdíly v citlivosti jsou extrémn� velké u zdravých 
jedinc� a ješt� v�tší u astmatik�. Zúžení dýchacích cest je zp�sobováno jednak jejich 
drážd�ním, jednak zvýšenou produkcí hlenu. To vede k zvýšení dechového odporu. Tém�� 
vždy se sou�asn� uplat�uje vliv oxidu sírového a síranového aniontu, které vznikají v ovzduší 
z oxidu si�i�itého. Pro SO2 je nepatrné snížení dechových plicních objem� u citlivých jedinc� 
popisováno jako následek p�sobení koncentrací kolem 600 µg/m3 a v ojedin�lém p�ípad� po 
expozici koncentraci 300 µg/m3. Kontrolované studie ukázala, že zm�ny plicních funkcí u 
astmatických d�tí mohou nastat už po 10minutách expozice p�i zvýšené námaze. P�i tom 
nelze 10minutovou koncentraci jednoduše p�epo�ítat na 1 hod (vzhledem k r�zné povaze 
zdroj�, meteorologickým podmínkám atd.) Proto dodatek WHO sm�rnice pro kvalitu ovzduší 
v Evrop� z roku 2005 uvádí 500 µg/m3 jako doporu�ení pro 10 min. pr�m�rnou hodnotu. Pro 
24hodinovou koncentraci doporu�uje hodnotu 20 µg/m3, jako p�echodný cíl uvádí hodnotu 50 
µg/m3.  

Oxid si�i�itý nep�edstavuje významnou škodlivinu pro zdraví obyvatel Ostravy, nebyl vybrán 
pro další hodnocení. 

 

Ozón (O3) 

Ozón je siln� reaktivní a toxický plyn s charakteristickým zápachem. Je jedním z nejsiln�jších 
známých oxida�ních �inidel. Hlavní ú�inek ozónu na lidský organizmus je dráždivý. P�ízemní 
ozón není do atmosféry emitován, ale vzniká fotochemickými reakcemi oxid� dusíku  
a t�kavých organických látek. Zne�išt�ní ovzduší ozónem, které je typickou sou�ástí tzv. 
letního smogu, m�že v teplém období roku dosahovat míry ovliv�ující zdraví. Ozón má siln� 
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dráždivé ú�inky na o�ní spojivky a dýchací cesty a ve vyšších koncentracích zp�sobuje 
ztížené dýchání a zán�tlivou reakci sliznic v dýchacích cestách. Pr�m�rná hodinová 
koncentrace ozónu 200 µg/m3 m�že u n�kterých citlivých jedinc� vyvolat podrážd�ní 
spojivek, nosní sliznice a pr�dušek.  Koncentrace 400 µg/m3 vyvolá tento pocit asi u 50 % 
osob. Zvýšen� citlivé v��i expozici ozonu jsou osoby s chronickými obstruk�ními 
onemocn�ními plic a astmatem. Krátkodobá i dlouhodobá expozice ozónu ovliv�uje 
respira�ní nemocnost i úmrtnost. Chronická expozice ozónu zvyšuje �etnost hospitalizací pro 
zhoršení astmatu u d�tí a pro akutní zhoršení kardiovaskulárních a respira�ních onemocn�ní  
u starších osob. Zvýšení denní maximální 8hodinové koncentrace o každých 10 µg/m3 nad 
hladinu 70 µg/m3 vede k zvýšení celkové úmrtnosti o 0,3 %. Dopad na respira�ní úmrtnost  
u populace nad 30 let je odhadován na 1,4 % na každých 10 µg/m3 pr�m�ru z maximálních 
denních 8hodinových koncentrací ozónu nad 70 µg/m3 b�hem období duben-zá�í.  
 
 
Oxid dusi�itý (NO2) 

V roce 2017 se hodnoty pr�m�rných ro�ních koncentrací p�írodního pozadí v �R pohybovaly 
od 3,5 do 7,6 µg/m3. Ro�ní koncentrace ve m�stech, resp. obydlených oblastech kolísaly mezi 
8,9 až 48,3 µg/m3, p�itom ale maximální 1hodinové koncentrace mohly v extrémn� 
zatížených lokalitách dosáhnout i více než 200 µg/m3. (Nárazov� pak lze nam��it ješt� vyšší 
koncentrace). 

P�sobení oxidu dusi�itého (NO2) je spojováno se zvýšením celkové, kardiovaskulární a 
respira�ní úmrtnosti. Je majoritn� emitován p�i spalování, nejvyšší m��ené hodnoty nalézáme 
v oblastech zatížených intenzivní dopravou a vytáp�ním. Jeho koncentrace vysoce korelují s 
ostatními primárními i sekundárními zplodinami. Nelze proto jasn� stanovit, zda pozorované 
zdravotní ú�inky jsou d�sledkem nezávislého vlivu NO2 nebo spíše p�sobením celé sm�si 
látek, zejména aerosolu, uhlovodík�, ozónu a dalších látek. Hlavním ú�inkem krátkodobého 
p�sobení vysokých koncentrací NO2 je nár�st reaktivity dýchacích cest. Na základ� p�sobení 
na zm�ny reaktivity u nejcitliv�jších astmatik� je také odvozena doporu�ená hodnota WHO 
pro 1hodinovou koncentraci NO2 (200 µg/m3). Nejvíce jsou oxidu dusi�itému vystaveni 
obyvatelé velkých m�stských aglomerací významn� ovlivn�ných dopravou. Pro d�ti znamená 
expozice vyšším hodnotám NO2 zvýšené riziko respira�ních onemocn�ní v d�sledku snížené 
obranyschopnosti v��i infekci a snížení plicních funkcí. Z hodnot zjišt�ných ro�ních pr�m�r� 
vyplývá, že u obyvatel v dopravou zatížených oblastech, nap�. v pražské nebo brn�nské 
aglomeraci, lze o�ekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu respira�ních onemocn�ní, 
zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u d�tí i dosp�lých. P�estože n�které 
kvantitativní vztahy expozice a zdravotních ú�ink� NO2 (nap�. na celkovou, kardiovaskulární 
a respira�ní úmrtnost) již byly specifikovány, nelze jednozna�n� stanovit míru p�ekrývání 
t�chto ú�ink� s p�sobením ostatních zne�iš�ujících látek v ovzduší. Proto odborníci 
doporu�ují hodnotit zdravotní dopady zne�išt�ní ovzduší na základ� vztah� pro aerosolové 
�ástice, ve kterých je vliv NO2 i dalších zne�iš�ujících látek zahrnut. 

Pro ro�ní pr�m�rnou koncentraci je v dopl�ku sm�rnice WHO 2005 pro kvalitu ovzduší  
v Evrop� uvedena doporu�ená hodnota 40 µg/m3. Z n�kterých nedávných studií, zabývajících 
se vlivem NO2 ve vnit�ním prost�edí na zdraví d�tí a zejména astmatických osob vyplývá, že 
pro dlouhodobou zát�ž by m�la být tato doporu�ená koncentrace patrn� ješt� snížena, ale 
podle WHO pro takový krok zatím není k dispozici dostatek d�kaz�. 
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Aerosol  

Odhad hodnoty lineárního trendu dokládá, p�es mírný nár�st v roce 2017, p�etrvávající, 
dlouhodob� nem�nný stav. Kvalita ovzduší v monitorovaných sídlech je významn�ji 
ovliv�ována meteorologickými podmínkami, které lze charakterizovat vyšší �etností exces� a 
rychlých zm�n po�así zahrnujících dlouhodob�jší suchá období vysokých teplot, krátká 
období intenzivních srážek �i zimní inverzní situace až plošného charakteru. P�íkladem je 
smogová situace v lednu a v únoru 2017, která významným zp�sobem ovlivnila práv� m��ené 
hodnoty suspendovaných �ástic. Zimní období (topné sezóny) 2013 –  2017 lze stále 
považovat v kontextu dlouhodobého vývoje za velmi mírná. Zne�išt�ní ovzduší m�st a 
m�stských aglomerací stále ovliv�uje zejména doprava, která je zde dominantním a v podstat� 
plošn� p�sobícím zdrojem zne�išt�ní ovzduší. Další spolup�sobící zdroje (teplárny, domácí 
vytáp�ní, pr�mysl) mají více lokální význam. Specifickou oblastí je Moravskoslezský kraj 
(MSK) s dlouhodob� zvýšenými hodnotami škodlivin ve venkovním ovzduší, kde mají 
zásadní význam emise z velkých pr�myslových zdroj� a dálkový transport škodlivin. To 
potvrzují ro�ní imisní charakteristiky suspendovaných �ástic frakce PM10 a PM2,5, které 
nejenom v m�stských dopravn� exponovaných lokalitách, ale i v pr�myslem zatížených 
oblastech MSK p�ekra�ují jak doporu�ené hodnoty Sv�tové zdravotnické organizace (WHO), 
tak i imisní limity. V roce 2017 se hodnoty p�írodního pozadí pr�m�rných ro�ních 
koncentrací v �R pohybovaly od 7,2 do 16,4 µg/m3. Ro�ní koncentrace na stanicích ve 
m�stech, resp. obydlených oblastech kolísaly mezi 11 až 44 µg/m3; maximální 1hodinové 
koncentrace ale mohly v extrémn� zatížených lokalitách v období nep�íznivých rozptylových 
podmínek dosáhnout i více než 500 µg/m3. 

Ú�inek �ástic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost �ástic je 
rozhodující pro pr�nik a ukládání v dýchacím traktu. V�tší �ástice jsou zachyceny v horních 
partiích dýchacího ústrojí. �ástice frakce PM10 (se st�ední hodnotou aerodynamického 
pr�m�ru 10 µm) se dostávají do dolních cest dýchacích. �ástice ozna�ené jako frakce PM2,5 
pronikají do pr�dušinek, nejjemn�jší submikrometrická frakce až do plicních sklípk�. Ú�inky 
suspendovaných �ástic jsou ovlivn�ny také adsorpcí dalších zne�iš�ujících látek na jejich 
povrchu.  

Aerosolové �ástice obsažené ve vdechovaném vzduchu mají široké spektrum ú�ink� na 
srde�n�-cévní a respira�ní ústrojí. Dráždí sliznici dýchacích cest, mohou zp�sobit zm�nu 
struktury i funkce �asinkové tkán�, zvýšit produkci hlenu a snížit samo�isticí schopnosti 
dýchacího ústrojí. Tyto zm�ny omezují p�irozené obranné mechanismy a usnad�ují vznik 
infekce. Recidivující akutní zán�tlivá onemocn�ní mohou vést ke vzniku chronického zán�tu 
pr�dušek a chronické obstruk�ní nemoci plic s následným p�etížením pravé srde�ní komory a 
ob�hovým selháváním. Spolupodílí se vliv mnoha dalších individuálních faktor�, jako je stav 
imunitního systému organismu, alergická dispozice, expozice látkám v pracovním prost�edí, 
kou�ení apod. Jednou z obranných funkcí dýchacích cest je pohlcování vdechnutých �ástic 
specializovanými bu�kami, tzv. makrofágy. P�i tom dochází k uvol�ování látek, které 
navozují zán�tlivou reakci v plicní tkáni a mohou p�estupovat do krevního ob�hu. 
Uvol�ované regula�ní molekuly imunitního systému podporují tvorbu agresivních volných 
radikál� v bílých krvinkách a tím p�ispívají k tzv. oxida�nímu stresu. Ten ovliv�uje 
metabolismus tuk�, vede k poškození st�n v tepnách a p�ispívá k rozvoji aterosklerózy. 
Dalším z mechanism�, které se podílí na rozvoji srde�ních onemocn�ní, je ovlivn�ní 
elektrické aktivity srdce. N�které studie nazna�ují, že riziko akutní srde�ní p�íhody je vyšší u 
diabetik�. Vzhledem k tomuto širokému spektru mechanism� systémového p�sobení a i 
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dalším ú�ink�m jsou aerosolové �ástice považovány za nejvýznamn�jší environmentální 
faktor ovliv�ující úmrtnost.  

Aerosolové �ástice PM samostatn�, stejn� jako celá sm�s látek p�sobících zne�išt�ní 
venkovního ovzduší, jsou za�azeny od roku 2013 Mezinárodní Agenturou pro výzkum 
rakoviny (IARC) Sv�tové zdravotnické organizace (WHO), mezi prokázané lidské 
karcinogeny skupiny 1, p�ispívající ke vzniku rakoviny plic. Tento fakt se prozatím nijak 
neodrazil v doporu�eních pro kvantitativní komplexní hodnocení vlivu zne�išt�ného ovzduší. 

Krátkodobá expozice zvýšeným koncentracím aerosolových �ástic se podílí na nár�stu 
celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocn�ní srde�n�-cévních a dýchacích  a na 
zvýšení po�tu osob hospitalizovaných pro tato onemocn�ní, zvýšení kojenecké úmrtnosti, 
zvýšení výskytu respira�ních symptom� jako je kašel a ztížené dýchání – zejména  
u astmatik�, a na zm�nách plicních funkcí p�i spirometrickém vyšet�ení. Dlouhodobá 
expozice zvýšeným koncentracím má za následek vyšší úmrtnost na choroby srde�n� cévní a 
respira�ní, v�etn� rakoviny plic a s tím související zkrácení délky života, zvýšení nemocnosti 
na onemocn�ní dýchacího ústrojí a výskytu symptom� chronického zán�tu pr�dušek a snížení 
plicních funkcí u d�tí i dosp�lých.  P�ibývá d�kaz� o vlivu expozice �ásticím na vznik diabetu 
II. typu, na neurologický vývoj u d�tí a neurologické poruchy u dosp�lých.  

Pro p�sobení aerosolových �ástic v ovzduší nebyla zatím zjišt�na bezpe�ná prahová 
koncentrace. P�edpokládá se, že citlivost jedinc� v populaci má tak velkou variabilitu, že ti 
nejcitliv�jší jsou v riziku ú�ink� i p�i velmi nízkých koncentracích. P�i chronické expozici 
suspendovaným �ásticím frakce PM2,5 se redukce o�ekávané délky života za�íná projevovat 
již od pr�m�rných ro�ních koncentrací 5 µg/m3.  

Zásadním ukazatelem zdravotních dopad� dlouhodobé expozice je odhad po�tu p�ed�asn� 
zem�elých pro dosp�lou populaci nad 30 let v�ku s vylou�ením vn�jších p�í�in úmrtí (úrazy 
sebevraždy apod.). Tento ukazatel zahrnuje jak p�ed�asnou úmrtnost pro jednotlivé p�í�iny 
úmrtí (kardiovaskulární nebo respira�ní onemocn�ní, rakoviny plic atd.), tak i úmrtí 
v d�sledku krátkodobé expozice aerosolu.  

Pro kvantitativní odhad zdravotních dopad� v d�sledku dlouhodobé expozice suspendovaným 
�ásticím byla použita funkce koncentrace-ú�inek doporu�ená v záv�re�né zpráv� projektu 
Sv�tové zdravotnické organizace HRAPIE. Doporu�ení pro hodnocení dlouhodobých ú�ink� 
suspendovaných �ástic frakce PM2,5 vychází ze záv�r� metaanalýzy t�inácti r�zných 
kohortových studií provedených na dosp�lé populaci v Evrop� a Severní Americe. Podle 
autor� nár�st pr�m�rné ro�ní koncentrace jemné frakce suspendovaných �ástic PM2,5 o 10 
µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 %. Relativní riziko 
(RR) je 1,062 (95 % CI 1,040, 1,083) na 10 µg/m3. 

Pro hodnocení vycházející ze vztahu mezi expozicí suspendovaným �ásticím frakce PM2,5 
byly koncentrace frakce PM10 p�epo�ítány na základ� odhadu pr�m�rného zastoupení frakce 
PM2,5 ve frakci PM10. Pr�m�rný ro�ní podíl suspendovaných �ástic frakce PM2,5 ve frakci 
PM10, vypo�ítaný z hodnot soub�žn� m��ených na 59 stanicích, se pohyboval od 63 % do 86 
% se st�ední hodnotou 77 % v roce 2017. V tomto zpracování byla použita hodnota 75 % 
podílu frakce PM2,5 ve frakci PM10, která odpovídá i dlouhodobému vývoji v �eské republice. 
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Arsen (As) 

Hlavní cestou expozice arsenu je vdechování a p�íjem potravou a vodou. Arsen vst�ebaný do 
organismu se ukládá zejména v k�ži a jejích derivátech, jako jsou nehty a vlasy. Proniká 
placentární bariérou. Vylu�ován je p�evážn� mo�í. Chronická otrava nej�ast�ji zahrnuje 
kontaktní alergické dermatitidy a ekzémy. �asté je postižení nervového systému (degenerace 
optického nervu, poškození vestibulárního ústrojí), trávicího ústrojí, cévního systému i 
krvetvorby. V epidemiologických studiích byla pozorována zvýšená úmrtnost na 
kardiovaskulární choroby. U exponovaných osob byly zjišt�ny chromosomální aberace 
periferních lymfocyt�. Arseni�nan sodný inhibuje reparaci DNA v bu�kách lidské k�že a 
v lymfocytech. Anorganické slou�eniny arsenu jsou klasifikovány jako lidský karcinogen. 
Kritickým ú�inkem po expozici vdechováním je rakovina plic. Pro riziko jejího vzniku je 
odhadována jednotka rizika ze studií profesionáln� exponovaných populací ve Švédsku a 
USA. Hodnota jednotkového rizika p�evzatá od Sv�tové zdravotní organizace je pro arzen 
1,50 × 10-3. 
 
 
Nikl (Ni) 

Vdechování všech typ� slou�enin niklu vyvolává podrážd�ní a poškození dýchacích cest, 
r�zné imunologické odezvy v�etn� zvýšení po�tu alveolárních mikrofág� a imunosupresi. 
Nikl proniká placentární bariérou, takže je schopen ovlivnit prenatální vývoj p�ímým 
p�sobením na embryo. Studie na pokusných zví�atech sv�d�í o tom, že n�které slou�eniny 
niklu vykazují široký rozsah karcinogenní potence. Nejsiln�jším karcinogenem v t�chto 
experimentech byl sulfid niklitý a sulfid nikelnatý. U �lov�ka byla popsána akutní otrava 
tetrakarbonylniklem, alergická kožní reakce, astma (u zam�stnanc� pracujících s niklem)  
a podrážd�ní sliznic. Karcinogenní ú�inky byly prokázány epidemiologickými studiemi po 
inhala�ní expozici vysokým koncentracím niklu, nebo� respira�ní trakt je cílovým orgánem, 
ve kterém dochází k retenci niklu s následným rizikem vzniku rakoviny dýchacího traktu. 
Slou�eniny niklu jsou na základ� takových studií klasifikovány IARC jako prokázaný lidský 
karcinogen ve skupin� 1, kovový nikl jako možný karcinogen ve skupin� 2B. Jednotkové 
riziko inhala�ní expozice niklu (riziko vzniku rakoviny v d�sledku celoživotní inhalace 
ovzduší s koncentrací 1 µg/m3) je odhadováno WHO na 3,8 × 10-4. 

 
Kadmium (Cd) 

Kadmium (Cd) – je toxický kov, jehož hlavním metabolickým rysem je mimo�ádn� dlouhý 
biologický polo�as, který má za následek prakticky nevratnou akumulaci kadmia v 
organizmu, zejména v ledvinách a játrech. Ledviny jsou kritickým orgánem po chronickou 
expozici kadmiu, která vede k jejich poškození a ohrožení funkcí.  Kadmium zp�sobuje 
inhibici sulfhydrylových enzym� (vazbou na SH-skupinu), váže se v játrech na 
metaloproteiny, zasahuje do metabolismu sacharid� a inhibuje sekreci inzulínu. Kadmiové 
ionty jsou také ú�innými blokátory kalciových kanál�, �ímž dochází k p�erušení ší�ení 
nervového vzruchu. Kadmium je toxické pro reprodukci (ohrožuje funk�nost a kvalitu spermií 
a poškozuje zárode�ný epitel varlat), narušuje metabolismus ostatních kov�, kostní tká�, 
imunitní i kardiovaskulární systém. Inhala�ní expozice kadmiu m�že zp�sobovat rakovinu 
plic u lidí a zví�at a poškození plodu. IARC klasifikovala kadmium a slou�eniny kadmia jako 
lidské karcinogeny skupiny 1. Jednotkové riziko inhala�ní expozice kadmia (riziko vzniku 
rakoviny v d�sledku celoživotní inhalace ovzduší s koncentrací 1 µg/m3) je odhadováno na 
4,9 × 10-4.  
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Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - benzo[a]pyren (BaP) 

PAU mají schopnost p�etrvávat v prost�edí, kumulují se v jeho složkách a v živých 
organismech, jsou lipofilní a �ada z nich má toxické, mutagenní �i karcinogenní vlastnosti. 
Pat�í mezi endokrinní disruptory, ovliv�ují porodní váhu a r�st plodu. P�sobí 
imunosupresivn�, snížením hladin IgG a IgA.Ve vysokých koncentracích (p�evyšujících 
koncentrace nejen ve venkovním ovzduší, ale i v pracovním prost�edí) mohou mít dráždivé 
ú�inky. PAU pat�í mezi nep�ímo p�sobící genotoxické slou�eniny. Vlivem 
biotransforma�ního systému organismu vznikají postupn� metabolity s karcinogenním a 
mutagenním ú�inkem. Elektrofilní metabolity kovalentn� vázané na DNA p�edstavují poté 
základ karcinogenního potenciálu PAU. V praxi je nejvíce používaným zástupcem PAU p�i 
posuzování karcinogenity benzo[a]pyren (BaP). BaP je z hlediska klasifikace karcinogenity 
od roku 2010 za�azen IARC do skupiny 1 – prokázaný karcinogen. Jednotkové riziko 
inhala�ní expozice BaP (riziko vzniku rakoviny v d�sledku celoživotní inhalace ovzduší 
s koncentrací 1 µg/m3) je odhadováno WHO na 8,7 × 10-2. 

 
 
Benzen (C6H6) 

Benzen má nízkou akutní toxicitu, p�i dlouhodobé expozici má ú�inky hematotoxické, 
genotoxické, imunotoxické a karcinogenní. Nejzávažn�jším ú�inkem benzenu je jeho 
karcinogenní p�sobení. Benzen je z hlediska klasifikace karcinogenity za�azen do skupiny  
1 – prokázaný karcinogen (IARC 1987). Byly popsány nádory jater, prsu, nosní dutiny  
a leukémie. P�ibývá studií, které uvád�jí d�kazy o vztahu mezi expozicí benzenu ze 
zne�išt�ného ovzduší a vznikem akutní leukemie u d�tí (IARC, 2010). N�které studie 
dokonce nazna�ují, že toto riziko by mohlo nastat již p�i nižších koncentracích než je 
sou�asný imisní limit 5 	g/m3 pro benzen ve venkovním ovzduší, ale tyto studie zatím nejsou 
využitelné pro kvantitativní hodnocení. WHO definovalo pro benzen, na základ� zhodnocení 
�ady studií, jednotku karcinogenního rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3  
v rozmezí 4,4 - 7,5 × 10-6 (st�ední hodnota 6 × 10-6). V t�chto studiích byly osoby exponovány 
koncentracím o n�kolik �ád� vyšším, než se mohou vyskytnout ve venkovním ovzduší. Je 
proto možné, že extrapolace do oblasti nižších koncentrací neodpovídá reálné k�ivce 
ú�innosti. Hodnota UCR doporu�ená WHO je experty EU považována za horní mez odhadu 
rizika, dolní mez hodnoty jednotky karcinogenního rizika byla s použitím sublineární k�ivky 
extrapolace odhadnuta na 5 × 10-8. Tento rozsah hodnot UCR znamená, že riziko leukémie  
1 x 10-6 by se m�lo pohybovat v rozmezí ro�ní pr�m�rné koncentrace benzenu v ovzduší cca 
0,2 – 20 µg/m3. V tomto zpracování byla použita jednotka karcinogenního rizika 6 × 10-6 
uvád�ná WHO. 
 
Pro další hodnocení byly vybrány suspendované �ástice frakce PM10, PM2,5, benzen, 
arsen a benzo[a]pyren, p�edstavující nejvýznamn�jší škodliviny ostravského ovzduší. 
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1. Hodnocení expozice 

Exponované obyvatelstvo 

Zpracované výsledky m��ení na 3 ostravských stanicích popisují situaci ve zne�išt�ní ovzduší 
vybranými látkami v �ástech m�sta významn� ovlivn�ných pr�myslovými zdroji, proto tuto 
zát�ž rozhodn� nelze vztáhnout na všechny obyvatele Ostravy. Bez demografických údaj�, 
tedy bez informace pro kolik obyvatel p�edstavuje popsaná imisní situace potenciální 
inhala�ní expozici z venkovního ovzduší, není možno provést adresné hodnocení zdravotních 
rizik. Lze pouze modelov� ilustrovat „potenciál“ popsaného zne�išt�ní ovzduší ve smyslu 
teoretických ú�ink� na exponovanou skupinu obyvatel zvolené velikosti. Tento p�ístup je 
použit pro další hodnocení, které se vztahuje k jednotkové exponované skupin� 1 000 nebo 
10 000 obyvatel.  
V rámci screeningového hodnocení používá konzervativní p�ístup k odhadu inhala�ní 
expozice, který p�edpokládá, že jsou lidé vystaveni hodnoceným koncentracím celých  
24 hodin. Tento p�ístup se opírá o skute�nost, že hodnocené látky se vyskytují i ve vnit�ním 
prost�edí budov a dosahují zde koncentrací srovnatelných s vn�jším ovzduším. Dalším 
d�vodem je, že poznatky o ú�inku látek na zdraví, které jsou p�i hodnocení rizika používány, 
pochází z epidemiologických studií používajících jako podklad koncentrace ve vn�jším 
ovzduší. Pro látky, které se vyskytují p�evážn� ve venkovním prost�edí, se jedná  
o nejnep�ízniv�jší variantu (horní mez odhadu).  

 

Podklady pro hodnocení imisní situace 

Podkladem pro hodnocení imisní situace jsou výsledky m��ení na 3 stacionárních stanicích 
v Ostrav� – Mariánské Hory, Radvanice OZO a Radvanice v letech 2005 až 2018. Spektrum 
m��ených škodlivin není na všech stanicích shodné a m�nilo se i v �ase; zahrnuje 
suspendované �ástice frakce PM10, PM2,5, SO2, NO/NO2/NOX, O3, PAU, VOC, kovy (Cr, Mn, 
As, Cd, Ni a Pb). Použity byly výstupy ve form� pr�m�rných ro�ních koncentrací. 

Pro základní hodnocení byly z m��ených látek vybrány suspendované �ástice frakce PM10, 
PM2,5, benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo[a]pyren - BaP) a arzen. Ostatní 
m��ené látky se nacházejí v ovzduší v nízkých koncentracích a/nebo nelze jednozna�n� jejich 
p�sobení kvantifikovat (ozón, CO) a proto jejich hodnocení z hlediska p�sobení na zdraví 
nebylo provád�no. Imisní zát�ž kolísá b�hem roku v závislosti na sezón�, s maximem 
v období �íjen až únor, a také v jednotlivých letech, zejména vlivem r�zných 
meteorologických podmínek. Pro hodnocení byly použity pr�m�rn� ro�ní hmotnostní 
koncentrace nam��ené v roce 2018.  

 
 

2. Charakterizace zdravotních rizik pro rok 2018 

V Ostrav� (290 450 obyvatel – stav k 31. 12. 2017) v roce 2017 zem�elo 3 491 lidí (data za 
rok 2018 nebyla v dob� zpracování této zprávy k dispozici), celková úmrtnost populace 
v Ostrav� tak byla p�ibližn� 12 na 1 000 obyvatel. (Zdroj: �eský statistický ú�ad, 
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr).  
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Suspendované �ástice frakce PM10 

Pro charakterizaci rizika dlouhodobé expozice suspendovaným �ásticím byly použity záv�ry 
projektu WHO HRAPIE, který ve zpráv� z roku 2013 formuluje doporu�ení pro funkce 
koncentrace a ú�inku pro aerosol, ozón a oxid dusi�itý. 

V následujících tabulkách jsou charakterizována rizika pro jednotlivé zdravotní ukazatele na 
základ� m��ených koncentrací vyjád�ená pro jednotkovou populaci. (Pro detailní výpo�et 
v konkrétní lokalit� je pot�eba znát po�et exponovaných obyvatel a jejich v�kovou strukturu).  

Tabulka �. 10 - Odhad rizika zvýšení celkové úmrtnosti v závislosti na pr�m�rné ro�ní 
koncentraci PM10 v roce 2018 

 

Lokalita Koncentrace [µg/m3] % navýšení úmrtnosti 

- Radvanice OZO 37 11,0 

- Mariánské Hory 30 7,7 

- Radvanice Nad Obcí 42 13,3 

Pozn.: Za základ je vzata koncentrace PM10 doporu�ovaná WHO – 20 µg/m3 (respektive 13,3 µg/m3 
pro 75 % zastoupení frakce PM2,5) p�i které by se s 95 % pravd�podobností úmrtnost nem�la zvyšovat. 

Na základ� pr�m�rných ro�ních koncentrací suspendovaných �ástic frakce PM10 v roce 2018 

lze zhruba odhadnout, že v d�sledku zne�išt�ní ovzduší touto škodlivinou mohla být celková 
úmrtnost navýšena o 8 (Mariánské Hory) až 13 (Radvanice) p�ípad� na každých 10 000 takto 
ovlivn�ných obyvatel.  

Tabulka �. 11 - Odhad rizika zvýšení celkové úmrtnosti v závislosti na pr�m�rné ro�ní 
koncentraci PM2,5 (pouze stanice Radvanice) v roce 2017 

 

Lokalita Koncentrace [µg/m3] % navýšení úmrtnosti 

- Radvanice Nad Obcí 37 16,7 

Na základ� pr�m�rné ro�ní koncentrace suspendovaných �ástic frakce PM2,5 na stanici 
v Radvanicích Nad Obcí v roce 2018 lze zhruba odhadnout, že v d�sledku zne�išt�ní ovzduší 
touto škodlivinou mohla být celková úmrtnost v takto zatížené oblasti Ostravy navýšena o 16 
p�ípad� na každých 10 000 takto ovlivn�ných obyvatel. Rozdíl proti odhadu z frakce PM10 
m�že být zp�soben výším podílem frakce PM2,5 ve frakci PM10. 

Tabulka �. 12 - Atributivní riziko nových p�ípad� chronické bronchitidy za 1 rok na 10 000 
exponovaných dosp�lých ve v�ku 27 a více let  

  

Lokalita Koncentrace PM10 [µg/m3] Nové p�ípady 

- Radvanice OZO 37   7,16 

- Mariánské Hory 30  5,3 

- Radvanice Nad Obcí 42  8,48 
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Tabulka �. 13 - Atributivní riziko dn� s omezenou aktivitou (RADs) na 1 000 dosp�lých, v�k 
15-64 let  

Lokalita 
Koncentrace PM2,5 [µg/m3] 

(*faktor 0,75) 
Po�et dn� 

- Radvanice OZO 27,8* 2 052 

- Mariánské Hory 21,3* 1 579 

- Radvanice Nad Obcí 37,0 2 886 

Tabulka �. 14 - Atributivní riziko dn� s respira�ními p�íznaky na 1 dít� ve v�ku 5-14 let      

Lokalita Koncentrace PM10 [µg/m3] Po�et dn� 

- Radvanice OZO 37 5,0 

- Mariánské Hory 30 3,7 

- Radvanice Nad Obcí 42 6,0 

 
 
Benzen, arsen a benzo[a]pyren 
U látek s karcinogenními ú�inky se p�i hodnocení vychází z p�edpokladu bezprahového 
p�sobení. To znamená, že nulové riziko je jen p�i nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit 
neú�innou dávku a závislost dávky a ú�inku se vyjad�uje ukazatelem, vyjad�ujícím míru 
karcinogenního potenciálu dané látky. Jde o pravd�podobnostní princip, kdy vyšší expozice 
neznamená závažn�jší poškození zdraví, ale vyšší pravd�podobnost jeho vzniku.  

Odhad používá screeningový p�ístup, který uvažuje celoživotní expozici 24 hodin denn� pro 
dosp�lého �lov�ka o hmotnosti 70 kg, který vdechne 20 m3 vzduchu za den. Výstupem 
odhadu je teoretické navýšení pravd�podobnosti vzniku nádorového onemocn�ní pro 
jednotlivce, které m�že zp�sobit daná úrove� expozice hodnocené látce nad obecný výskyt 
v populaci za 70 let celoživotní expozice.   

P�i hodnocení rizik z ovzduší se pro zjednodušení používá jednotka karcinogenního rizika 
(UCR), která je vztažená p�ímo ke koncentraci látky v ovzduší. V p�ípad� možného 
karcinogenního ú�inku je míra rizika vyjad�ovaná jako celoživotní vzestup pravd�podobnosti 
vzniku nádorového onemocn�ní (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince 
z exponované populace, tedy teoretický po�et statisticky p�edpokládaných p�ípad� 
nádorového onemocn�ní na po�et exponovaných osob nad výskyt v neovlivn�né populaci. Za 
tzv. spole�ensky únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie 
obvykle považována hodnota 1 × 10-6, což znamená zvýšení individuálního celoživotního 
rizika onemocn�ním rakovinou o 1 p�ípad na 1 000 000 exponovaných osob. Vzhledem 
k nejistotám ve výpo�tu lze však považovat za akceptovatelnou �ádovou úrove� rizika 10-6. 
Z individuálního rizika a po�tu osob v hodnocené populaci je možno odvodit popula�ní 
riziko, které je vyjad�ováno pro 1 rok. Hodnoty jednotkového rizika pro výpo�et byly 
p�evzaty Air Quality Guidelines for Europe, 2th edition, z internetových stránek WHO a 
z dalších zdroj� (US EPA, HEAST ….).  

Škodlivina As Benzen BaP 
Jednotka rizika 1,50E-03 6,00E-06 8,70E-02 

Z míry individuálního karcinogenního rizika a velikosti exponované popula�ní skupiny je 
možno spo�íst popula�ní riziko, které vyjad�uje odhad nových p�ídatných p�ípad� 
onemocn�ní v exponované populaci za 1 rok. (Reálné riziko je pravd�podobn� nižší, protože 
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sm�rnice rizika vychází z lineárního vícefázového modelu a je považována za horní hranici 
odhadu.)  

(Ukazatel karcinogenního potenciálu se nazývá sm�rnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – 
CSF, nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jde o sm�rnici lineární závislosti vztahu mezi dávkou a 
ú�inkem, získanou matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních, nebo vyskytujících 
se v pracovním prost�edí, na nízké dávky reálné v životním prost�edí.) 
 

Benzen - individuální karcinogenní riziko je na úrovni 1,4 až 2,0 x 10-5 a znamená, že tato 
expozice m�že p�isp�t ke zvýšení pravd�podobnosti vzniku nádorového onemocn�ní p�ibližn� 
1 až o 2 p�ípady na 100 tisíc celoživotn� exponovaných lidí (tj. za 70 let). Popula�ní riziko 
pro 100 tisíc takto exponovaných obyvatel p�edstavuje podle teoretického výpo�tu zvýšení 
pravd�podobnosti vzniku nádorového onemocn�ní o p�ibližn� 0,01 až 0,03 p�ípad� za rok. 

Tabulka 15: Odhad karcinogenního rizika v závislosti na pr�m�rné ro�ní koncentraci benzenu 

Lokalita Koncentrace [µg/m3] ���� 

Radvanice OZO 2,8 1,68 E-05 

Mariánské Hory 2,3 ��������	 

Radvanice Nad Obcí 3,3 ��
�����	 

�

Benzo[a]pyren - individuální karcinogenní riziko se pohybuje v rozmezí 1,8 až 7 x 10-4  
a znamená, že tato expozice m�že p�isp�t ke zvýšení pravd�podobnosti vzniku nádorového 
onemocn�ní p�ibližn� o 18 - 70 p�ípad� na 100 tisíc celoživotn� exponovaných lidí (tj. za 70 
let). Popula�ní riziko pro 100 tisíc takto exponovaných obyvatel p�edstavuje podle 
teoretického výpo�tu zvýšení pravd�podobnosti vzniku nádorového onemocn�ní o 0,26 až  
1 p�ípad za rok. 

Tabulka 16: Odhad karcinogenního rizika v závislosti na pr�m�rné ro�ní koncentraci 
benzo[a]pyrenu 

Lokalita Koncentrace [ng/m3] �����

Radvanice OZO 4,7 4,09 E-04 

Mariánské Hory 2,1 ��������� 

Radvanice Nad Obcí 8,0 ��
������ 

�

���	
��� Individuální karcinogenní riziko je na úrovni 3 x 10-6 a znamená, že tato expozice 
m�že p�isp�t ke zvýšení pravd�podobnosti vzniku nádorového onemocn�ní p�ibližn�  
o 3 p�ípady na 1 milión celoživotn� exponovaných lidí (tj. za 70 let). Popula�ní riziko pro  
100 tisíc takto exponovaných obyvatel p�edstavuje podle teoretického výpo�tu zvýšení 
pravd�podobnosti vzniku nádorového onemocn�ní o 0,004 p�ípad� za rok. 

Tabulka 17: Odhad karcinogenního rizika v závislosti na pr�m�rné ro�ní koncentraci arsenu 

Lokalita Koncentrace [ng/m3] �����

Radvanice OZO 1,8 2,7 E-06 

Mariánské Hory 2,0 �������� 

Radvanice Nad obcí 1,8 ������� 
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Poznámka: ILCR odhadnutá pro Cd a Ni se pohybují v �ádu 10-7 až 10-8. 
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3. Nejistoty hodnocení 

Odhad zdravotních rizik je vždy zatížen �adou nejistot, vyplývajících z použitých dat a 
postup�. Je to dáno tím, že �ada vstupních dat a používaných postup� je výsledkem 
aproximací a model�, které dopl�ují chyb�jící data nutná pro vyhodnocení. Proto je jejich 
popis nedílnou sou�ástí odhadu a je pot�eba mít je na v�domí p�i jakémkoliv dalším používání 
uvedených záv�r�. Provedený odhad rizika vybraných látek z ovzduší je zatížen následujícími 
nejistotami:  
� Odhad p�ed�asné úmrtnosti vychází ze studií, ve kterých byly pro charakterizaci 

zne�išt�ní ovzduší použity výsledky m��ení suspendovaných �ástic frakce PM2,5. Tam, 
kde je k dispozici pouze informace o frakci PM10, je podle doporu�ení WHO výpo�et 
upraven podle národních podmínek. Ty vychází z vyhodnocení dlouhodob�jšího 
soub�žného m��ení frakcí PM10 a PM2,5. Z dat za období 2006 až 2017 je možno odvodit, 
že st�ední hodnota zastoupení frakce PM2,5 ve frakci PM10 je p�ibližn� 75 %. Pro �eskou 
republiku tedy lze pro odhad navýšení p�ed�asné úmrtnosti pro zvýšení hmotnostní 
koncentrace frakce PM10 o každých 10 µg/m3 používat faktor 4,65 % (místo 3,1 %) a 
adekvátn� lze odvodit i spodní koncentra�ní hranici PM10 na úrovni 13,3 µg/m3  

� Karcinogenní riziko hodnocené pomocí jednotek rizika odvozených lineární extrapolací 
z p�sobení vysokých koncentrací nemusí odpovídat nízkým expozi�ním koncentracím, 
které se vyskytují ve venkovním ovzduší. P�esto je standardn� používáno s v�domím, že 
p�edstavuje horní mez odhadu rizika a reálné riziko je pravd�podobn� nižší. 

� V p�ípad� hodnocení suspendovaných �ástic, které byly IARC za�azeny mezi prokázané 
lidské karcinogeny, brání kvantifikaci toho ú�inku dv� v�ci. Tou první je, že dosud nebyla 
pro prach stanovena jednotka karcinogenního rizika (UCR), tou druhou, že p�ípadný 
karcinogenní efekt suspendovaných �ástic musí zahrnovat i chemické složení �ástic a 
látky naadsorbované na jejich povrchu. A ty jsou hodnoceny již samostatn�; problémem 
pak m�že být významné nadhodnocení celkového ú�inku. 

� Použitý screeningový expozi�ní scéná� uvažuje nejnep�ízniv�jší variantu (horní mez), 
která p�edpokládá, že lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím celých 24 hodin. 
Tento p�ístup m�že nadhodnocovat míru rizika z venkovního ovzduší. Ve speciálních 
p�ípadech, kdy hodnocení celoživotní expozice z venkovního ovzduší (70 let) vychází  
z odhadu skute�né st�ední doby pobytu lidí ve venkovním prost�edí (2 hodiny/24 hodin), 
je zapot�ebí vynásobit uvád�né hodnoty koeficientem 0,083. P�i tomto p�ístupu ovšem 
chybí v expozi�ním scéná�i expozice z vnit�ního prost�edí.    

� Jako expozi�ní koncentrace je brána st�ední hodnota z koncentrací zm��ených na 
stacionárních stanicích charakterizujících ur�itý definovaný typ m�stské lokality, kterou 
není možno provázat s konkrétním po�tem obyvatel.  

� Nejistota provázející nemožnost odhadnout rizika pro všechny potenciální karcinogenní 
látky v ovzduší (pro absenci dat a vztah�).  

� Nejistoty zahrnuje výb�r toxikologických údaj� o ú�inku látek, stejn� jako použití 
konkrétního vztahu dávky a ú�inku, který byl odvozen ze studie provedené na jiné 
populaci, než je hodnocena. Pro hodnocení byly použity vztahy mezi expozicí ur�ité 
úrovni zne�išt�ní a ur�itým zdravotním dopadem. Neznamená to ale, že vý�tem t�chto 
hodnotitelných ú�ink� jsou vy�erpány všechny pravd�podobné dopady na zdraví. N�které 
vlivy zne�iš�ujících látek jsou stále p�edm�tem výzkumu, ale bu� nejsou zatím 
prokázané, nebo nebyl definován vztah mezi expozicí a výskytem zdravotního dopadu na 
základ� dostate�ných d�kaz� a proto je nelze kvantitativn� vyhodnotit použitým 
metodickým p�ístupem.  
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� Nejistotu p�ináší také postup hodnotící odd�len� vliv jednotlivých látek, a�koliv v reálné 
situaci p�sobí látky ve sm�si a ve spojení s vlivem mikroklimatických faktor� se mohou 
ve svých ú�incích ovliv�ovat a kombinovat (platí nap�íklad pro PM2,5 – NO2 - O3), což 
toto hodnocení nem�že postihnout.  
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VI. Souhrn a záv�r 
Zne�išt�ní ovzduší v pr�myslem ovlivn�né reziden�ní oblasti m�sta Ostravy, bylo hodnoceno 
z hlediska zdravotních rizik zne�iš�ujících látek pro obyvatele. Na základ� výsledk� m��ení 
na t�ech stacionárních stanicích v Ostrav� tj. Mariánské Hory, Radvanice OZO a Radvanice 
Nad Obcí v roce 2018, byl zhodnocen vliv  suspendovaných �ástic frakce PM10, PM2,5, 
polycyklických aromatických uhlovodík� (reprezentovaných benzo[a]pyrenem), benzenu  
a arzenu. Vzhledem k tomu, že nelze ani odhadnout velikost popula�ní skupiny vystavené 
zne�išt�ní ovzduší odpovídajícímu výsledk�m m��ení na jednotlivých stanicích, bylo 
hodnocení modelov� vztaženo k jednotkovému po�tu obyvatel. Udávané rozmezí je dáno  
i pom�rn� významnými rozdíly mezi zne�išt�ním na jednotlivých stanicích.  
� Na základ� pr�m�rné ro�ní koncentrace suspendovaných �ástic frakce PM10 lze zhruba 

odhadnout, že v d�sledku zne�išt�ní ovzduší touto škodlivinou m�že být celková úmrtnost 
za jeden rok navýšena o 8 - 16 p�ípad� p�ed�asné úmrtnosti na 10 000 ovlivn�ných 
obyvatel, v porovnání s populací žijící v �istém ovzduší.� Jde o ú�inek, který není 
rovnom�rn� rozložen v populaci, projevuje se zejména snížením doby dožití u starších  
a nemocných osob. Expozice suspendovaným �ásticím p�ináší riziko, že na 10 000 
obyvatel starších 27 let vznikne navíc 5 – 8 nových p�ípad� chronické bronchitidy, dále 
riziko, že na 1 000 dosp�lých obyvatel ve v�ku 15 - 64 let p�ipadne 1 500 až 3 000 dn�,  
ve kterých lidé pot�ebují upravit svoji b�žnou aktivitu ze zdravotních d�vod� a u d�tí  
ve v�ku 5 - 14 let riziko zvýšení po�tu dn� s respira�ními p�íznaky o 4 až 6 dn� na jedno 
dít�. 
Úrove� zne�išt�ní ovzduší suspendovanými �ásticemi na hodnocených stanicích 
v posledních letech mírn� kolísá, až klesá; p�ekro�ení alespo� jednoho kritéria imisního 
limitu na všech t�ech hodnocených stanicích potvrzuje významný vliv rozptylových 
podmínek a blízkého pr�myslového zdroje. Nejvyšší zne�išt�ní je dlouhodob� 
zaznamenáváno na stanici reprezentující území s vlivem velkého pr�myslového zdroje 
Radvanice Nad Obcí.  

� Riziko zvýšení pravd�podobnosti vzniku nádorového onemocn�ní v d�sledku expozice 
benzenu se pohybuje p�ibližn� mezi 1 až 2 p�ípady na 100 tisíc celoživotn� exponovaných 
lidí (tj. za 70 let), u arsenu p�ibližn� o 3 p�ípady na 1 000 000 celoživotn� exponovaných 
lidí. Nejvyšší karcinogenní riziko je dáno p�ítomností benzo[a]pyrenu v ovzduší  
a p�edstavuje zvýšení pravd�podobnosti výskytu nádorových onemocn�ní o 18 - 70 
p�ípad� na 100 tisíc celoživotn� exponovaných obyvatel. P�i maximální úrovni zát�že, 
která ale zdaleka neplatí pro celé území m�sta Ostravy tedy p�ibližn� 1 p�ípad za  
1 rok. Ro�ní koncentrace sledovaných kov� nep�ekro�ily imisní limit, koncentrace 
polycyklických aromatických uhlovodík� kolísají, nebo spíše neklesají.  

 
Zne�išt�ní ovzduší v pr�myslem zatížené �ásti m�sta Ostravy na hodnocených m��icích 
stanicích p�ekra�uje imisní limity a je zdrojem zdravotních rizik pro obyvatele. Nejvyšší 
zdravotní rizika, zp�sobená expozicí zvýšeným koncentracím suspendovaných �ástic  
a karcinogenních látek, byla spo�tena pro oblast v okolí stanice Radvanice Nad Obcí. P�i 
interpretaci výsledk� hodnocení je nutno brát v úvahu nejistoty uvedené v kapitole VI/3. 
�
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VIII. P�ílohy 
A. Deskripce jednotlivých zahrnutých stanic  
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B. Deskripce nam��ených hodnot 

 
1. M��ÍCÍ STANICE OSTRAVA RADVANICE, ul. Nad obcí  

Prašnost (PM10) 
 

výsledky PM10 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity PM10 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 44 
(33 – 55) 

ro�ní limit (RL) 40 

  horní mez pro posuzování RL 28 
  dolní mez pro posuzování RL 20 

po�et p�ekro�ení denního limitu 90 
(51 – 136) 

denní limit (DL) 50 (max.35x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze pro 
posuzování DL 

178 
(99 – 242) 

horní mez pro posuzování DL 35 (max.35x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze pro 
posuzování DL 

281 
(194 – 322) 

dolní mez pro posuzování DL 25 (max.35x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 44 µg/m3, ro�ní limit byl p�ekro�en pouze o 
10%. Došlo k p�ekro�ení dolní a horní meze pro posuzování pro ro�ní limit (u horní meze 
1,6x a u dolní meze 2,2x). Denní limit byl p�ekro�en 90x, což p�edstavuje cca 2,6x více 
nadlimitních denních koncentrací, než je povoleno. V této lokalit� byly cca 5x a více 
p�ekro�eny povolené po�ty p�ekro�ení dolní a horní meze pro posuzování pro denní limit. 
Z výsledk� monitorování ovzduší v Radvanicích za období 2003 až 2018 vyplývá, že hodnoty 
prašnosti v roce 2008, 2009, 2011 až 2018 výrazn� poklesly proti p�edešlým p�ti let�m od 
2003 do 2007, cca o 20%. Nevýznamn�jší pokles nastal v posledních �ty�ech letech, kdy 
prašnost byla zm��ena v rozmezí 41 až 44 µg/m3. Pouze v roce 2010 prašnost znovu 
významn� narostla tém�� k hodnotám z let 2003 až 2007. U pr�m�rné ro�ní koncentrace 
škodliviny frakce prachu PM10 v roce 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o ochran� 
ovzduší �. 201/2012 Sb., dodrženy, ale toto p�ekro�ení limitu je neprokazatelné vzhledem 
k nejistot� m��ení. 
Pro denní koncentrace frakce prachu PM10 v roce 2018 nebyly požadavky stanovené 
Zákonem o ochran� ovzduší �. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Prašnost (PM2,5) 
 

výsledky PM2,5 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity PM2,5 µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 37 
(28 - 46) 

ro�ní limit (RL) 25 

  horní mez pro posuzování RL 17 
  dolní mez pro posuzování RL 12 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 37 µg/m3, ro�ní limit byl p�ekro�en cca o 48%. 
Došlo k p�ekro�ení dolní a horní meze pro posuzování pro ro�ní limit (u horní meze 2,2x a u 
dolní meze 3,1x). V posledních sedmi letech byly ro�ní pr�m�ry frakce prachu PM2,5 
v rozmezí 35 až 44 µg/m3. 
 
U škodliviny frakce prachu PM2,5 v roce 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o 
ochran� ovzduší �. 201/2012 Sb., spln�ny. 
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Oxid dusi�itý 
 

výsledky NO2 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity NO2 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

 
21,8 

(19,6 -24) 

ro�ní limit (RL) 
 

40 

  horní mez pro posuzování RL 32 
  dolní mez pro posuzování RL 26 

po�et p�ekro�ení hodinového 
limitu 

0 
(0-0) 

hodinový limit (HL) 
 

200 (max.18x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze pro 
posuzování HL 

0 
(0-0) 

horní mez pro posuzování HL 140 (max.18x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze pro 
posuzování HL 

0 
(0-5) 

dolní mez pro posuzování HL 100 (max.18x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 21,8 µg/m3, ro�ní limit v roce 2018 nebyl 
p�ekro�en. Prokazateln� nedošlo k p�ekro�ení ani horní a ani dolní meze pro posuzování pro 
ro�ní limit. 
Dosažená pr�m�rná ro�ní hodnota NO2 p�edstavuje napln�ní ro�ního limitu v roce 2018 cca z 
55%. 
V roce 2018 nedošlo k p�ekro�ení hodinového limitu a ani horní a ani dolní meze pro 
posuzování pro hodinový limit. Za posledních 13 let sledování oxidu dusi�itého v dané 
lokalit� m�žeme konstatovat, že výsledky jsou p�ibližn� na stále stejné podlimitní úrovni a 
ro�ní koncentrace byly nam��eny v rozmezí 21 až 27 µg/m3. 
U škodliviny oxidu dusi�itého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší 
�. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Ozon 
 

výsledky ozonu 
v�etn� nejistoty 

 limit ozonu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 

330/2012 Sb. 
po�et 

p�ekro�ení 
8hodinovéh

o limitu 

2005 - 14x (3x – 34x)      2012 - 8x (1x – 30x) 
2006 - 38x (20x – 53x)    2013 -27x (15x – 
55x) 
2007 - 36x (17x – 68x)   2014 - 9x (5x – 26x) 
2008 - 25x (9x – 37x)      2015 – 32x (18x – 
42x) 
2009 – 26x (10x - 44x)   2016 – 11x (4x – 35x) 
2010 - 12x (4x – 21x)    2017 – 12x (3x – 34x) 
2011 - 26x (6x – 48x)    2018 – 25x (9x – 62x) 
…2018……………………… 

 8 hodinový 
limit 

 

120 (max.25x 
v pr�m�ru za t�i roky) 

 
Ozon je typickým p�edstavitelem fotochemického smogu. Vhledem k tomu, že jeho 
koncentrace nar�stají se zvyšující se intenzitou slune�ního zá�ení, hodnotí se maximálním 
8hodinovým pr�m�rem. Za poslední t�i roky došlo k p�ekro�ení 8hodinového limitu v roce 
2016 v 11 dnech, v roce 2017 v 12 dnech a v roce 2018 25 dnech. To je v pr�m�ru za 3 roky 
16x. 
U škodliviny ozonu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., dodrženy, ale toto dodržení není prokazatelné vzhledem k nejistot� 
výsledk�. 
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Oxid uhelnatý 
 

výsledky CO (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

 limit CO (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 

330/2012 Sb. 
Maximální 
8hodinový 

pr�m�r 

3871,9 (3484,7 – 4259,1) 8 hodinový limit 10 000 

ro�ní 
aritmetický 
pr�m�r z 

8hod 
koncentrací 

991,7 (892,5 – 1090,9)   

 
Oxid uhelnatý je typickým p�edstavitelem spalovacích proces�. Vhledem k tomu je jeho 
koncentrace závislá na denní dob�, a proto se hodnotí maximálním 8hodinovým pr�m�rem. 
V roce 2018 byl zjišt�n maximální 8hodinový pr�m�r ve výši 3871,9 µg/m3, 8hodinový limit 
nebyl p�ekro�en a limit byl napln�n maximáln� z 39%. Ro�ní pr�m�rná koncentrace 
z 8hodinových hodnot dosáhla výše 991,7 µg/m3. 
U škodliviny oxidu uhelnatého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� 
ovzduší �. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Oxid si�i�itý 
 

výsledky SO2 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity SO2 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 16,4 
(14,8 – 18,1) 

 

  

po�et p�ekro�ení denního limitu 0 
(0 - 1) 

denní limit (DL) 125 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze pro 
posuzování DL 

4 
(2 - 5) 

horní mez pro posuzování 
DL 

75 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze pro 
posuzování DL 

18 
(16 – 21) 

dolní mez pro posuzování 
DL 

50 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení hodinového 
limitu 

0 
(0 - 0) 

hodinový limit (HL) 350 (max.24x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 16,4 µg/m3, což znamená napln�ní denního 
limitu z cca 13%. Nedošlo k p�ekro�ení denního limitu ani v jednom dni. Byla p�ekro�ena 
horní i dolní mez pro posuzování pro denní limit, horní neprokazateln� vzhledem k nejistot� 
m��ení. Nedošlo k p�ekro�ení hodinového limitu, maximální hodinová koncentrace byla 
zm��ena na hladin� 176,3 µg/m3. 
 
U škodliviny oxidu si�i�itého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší 
�. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
 

g  
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Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 
 

Benzo(a)pyren - hlavní zástupce PAU  

 
výsledky benzo(a)pyrenu (ng/m3) 

v�etn� nejistoty 
 limity benzo(a)pyrenu (ng/m3) 

dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 
ro�ní aritmetický 

pr�m�r 
 

7,7 
(6 – 9,4) 

cílový ro�ní limit (RL) 
 

1 

horní mez pro posuzování RL 0,6 
dolní mez pro posuzování RL 0,4 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace benzo(a)pyrenu p�ekro�ila ro�ní limit cca 7,7x, byla p�ekro�ena 
horní a dolní mez pro posuzování pro rok. Z celkového po�tu 120 zm��ených denních 
koncentrací bylo 93 výsledk� (cca 78%) nad ro�ní limit (1 ng/m3). 
Z dlouhodobého monitorování od roku 2003 vyplynulo, že ro�ní výsledky se pohybovaly 
v rozmezí od 7,2 do 11,5 ng/m3, minimální hodnota byla dosažena v roce 2010 a maximální 
v roce 2006.  
 
U škodliviny benzo(a)pyrenu v roce 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o ochran� 
ovzduší �. 201/2012 Sb., spln�ny. 
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Benzo(a)antracen 
 

výsledky benzo(a)antracenu (ng/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit benzo(a)antracenu (ng/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní  
ro�ní aritmetický pr�m�r 10,4 

(8,1 – 12,7) 
ro�ní limit (RL) 10 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace benzo(a)antracenu v roce 2018 byla 10,4 ng/m3, tím došlo k 
p�ekro�ení ro�ního limitu o 4%. 
Z výsledk� monitorování vyplynulo, že od roku 2005 do roku 2014 a v roce 2016, 2017 se 
ro�ní pr�m�rné hodnoty pohybovaly v rozmezí 13,1 až 21,8 ng/m3, �ímž byl limit každoro�n� 
minimáln� o 30% p�ekro�en. 
Pouze v letech 2003, 2004 a v 2015 a 2018 výsledné ro�ní hodnoty benzo(a)antracenu 
p�ekro�ily jen minimáln� referen�ní koncentraci. 
 
U škodliviny benzo(a)antracenu v roce 2018 nebyly požadavky dle referen�ních koncentrací 
vydaných SZÚ z 15.4.2003 dodrženy, ale neprokazateln� vzhledem k nejistot� m��ení.  
 
 

 
 
Výsledky ostatních PAU 
naše legislativa neudává pro ostatní PAU limitní hodnoty 
 
 Ro�ní aritmetický pr�m�r (ng/m3)v�etn� nejistoty 
chrysen 8,7 (6,8 – 10,6) 
benzo(b)fluoranthen 7,9 (6,1 – 9,6) 
benzo(k)fluoranthen 4,2 (3,3 – 5,2) 
benzo(g,h,i)perylen 5,5 (4,3 – 6,8) 
indeno(1,2,3-cd)pyren 8,1 (6,3 – 9,9) 
dibenzo(a,h)anthracen 0,4 (0,31 - 0,49) 
benzo(j)fluoranthen 2,9 (2,3– 3,6) 
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Kovy  
 
Kovy se monitorují kontinuáln� a jsou vyhodnocovány 14denní koncentrace. 14denní sm�sné 
vzorky p�edstavují pr�m�rnou hodnotu kovu za 14 dní. M��ení probíhá sice každý den, ale ze 
14denních sm�sných vzork� nelze vy�íst možná denní maxima. 
 
Olovo 
 

výsledky olova (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity olova (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

0,0482 
(0,038 – 0,059) 

ro�ní limit (RL) 0,5 

  horní mez pro posuzování RL 0,35 
  dolní mez pro posuzování RL 0,25 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace na hladin� 0,0482 µg/m3, nebyl p�ekro�en 
ro�ní limit a nebyla p�ekro�ena horní ani dolní mez pro posuzování pro rok. Ro�ní pr�m�rná 
hodnota za rok 2018 se pohybovala cca na 10% hladin� ro�ního limitu. Výsledky let 2004 až 
2007 byly vyšší a pohybovaly se do 30% limitu, v následujících letech 2008 až 2018 
koncentrace poklesla a dosahovala max 17% limitu. 
 
U škodliviny olova v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Kadmium 

 
výsledky kadmia (µg/m3) 

v�etn� nejistoty 
 limity kadmia (µg/m3) 

dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,00105 

(0,0008 -0,0013) 
ro�ní limit (RL) 

 
0,005 

  horní mez pro posuzování RL 0,003 
  dolní mez pro posuzování RL 0,002 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace 0,00105 µg/m3. Ro�ní limit nebyl p�ekro�en 
a byl napln�n z 21%. Nebyla p�ekro�ena ani horní ani dolní mez pro posuzování pro rok. 
Výsledky období let 2004 až 2018 byly vždy pod limitní hodnotou. 
 
U škodliviny kadmia v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Nikl 
 

výsledky niklu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity niklu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

0,0027 
(0,0021 - 0,0033) 

 ro�ní limit (RL) 
 

0,02 

  horní mez pro posuzování RL 0,014 
  dolní mez pro posuzování RL 0,01 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace 0,0027 µg/m3, �ímž byl ro�ní limit dodržen. 
Z dlouhodobého monitorování vyplývá, že ro�ní koncentrace niklu se pohybují v�tšinou na 
velice nízké úrovni maximáln� do 0,01 µg/m3, ale z denních hodnot minulých let vyplynulo, 
že ojedin�le se vyskytly hodnoty niklu, které deseti až stonásobn� p�ekro�ily limit. V letošním 
roce byla maximální 14denní koncentrace 5,35 ng/m3, minimální 14denní hodnota byla 1,08 
ng/m3. 
 
U škodliviny niklu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Arsen 

 
výsledky arsenu (µg/m3) 

v�etn� nejistoty 

limity arsenu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 0,0018 
(0,0014-0,0022) 

 ro�ní limit (RL) 
 

0,006 

  horní mez pro posuzování RL 0,0036 
  dolní mez pro posuzování RL 0,0024 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná koncentrace 0,0018 µg/m3, tím byla dodržena hodnota ro�ního 
limitu. Byla dodržena dolní i horní mez pro posuzování pro rok. Ro�ní pr�m�rné hodnoty od 
roku 2006 mají klesající trend a od tohoto roku klesla pr�m�rná hodnota p�ibližn� na sedminu 
z 0,0134 µg/m3 na 0,0018 µg/m3. Od roku 2006 se navýšení oproti limitu se pohybovalo 
v rozmezí 0,25x až 2,2x. 
 
U škodliviny arsenu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Mangan 

výsledky manganu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit manganu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,0702 

(0,055 - 0,086) 
ro�ní limit (RL) 0,15 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace manganu v roce 2018 byla 0,0702 µg/m3, ro�ní limit byl napln�n 
z 47%. Hladina manganu v této lokalit� byla na stejné úrovni v letech 2012 až 2014 cca 0,066 
µg/m3, další t�i roky byl rostoucí trend až na ro�ní hodnotu cca 0,086 µg/m3 a v lo�ském roce 
došlo k mírnému poklesu na hodnotu 0,070 µg/m3. 
V roce 2018 u škodliviny manganu nedošlo k p�ekro�ení ro�ního limitu dle referen�ních 
koncentrací vydaných SZÚ z 15.4. 2003. 
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T�kavé organické látky VOC 
 
Benzen  
 

výsledky benzenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity benzenu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

 
3,3 

(2,4 – 4,2) 

ro�ní limit (RL) 
 

5 

  horní mez pro posuzování RL 3,5 
  dolní mez pro posuzování RL 2 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace na hladin� 3,3 µg/m3, což znamená cca 
66% ro�ního limitu, takže nedošlo k jeho p�ekro�ení. Hodnota ro�ního aritmetického pr�m�ru 
p�ekro�ila dolní mez pro posuzování pro rok, horní mez nebyla p�ekro�ena, ale toto dodržení 
je neprokazatelné vzhledem k nejistot� m��ení. Výsledky roku 2008 až 2015 a 2018 jsou 
srovnatelné s výsledky roku 2005 a 2006 a jsou v rozmezí hodnot od 3 do 4 µg/m3, pouze 
v roce 2007 a v roce 2016 došlo k poklesu pod 3 µg/m3. V 2017 hodnota benzenu poprvé od 
po�átku monitorování p�ekro�ila mírn� hladinu 4 µg/m3, takže byla dosažena maximální ro�ní 
hodnota od roku 2004. 
 
U škodliviny benzenu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy.  
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Toluen  
 

výsledky toluenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit toluenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 1,99 

(1,45 – 2,53)  
ro�ní limit  260 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace na hladin� 1,99 µg/m3, což znamená do 
1% ro�ního limitu. 
Maximální denní hodnota byla 11 µg/m3, takže v žádném z m��ených dn� nedošlo 
k p�ekro�ení tohoto limitu.  
Pr�m�rné ro�ní koncentrace za období let 2005 až 2018 mají klesající trend, v roce 2018 byl 
nález toluenu 12x nižší ve srovnání s rokem 2005. 
 
U škodliviny toluenu v 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných SZÚ z 
15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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Etylbenzen  
 

výsledky etylbenzenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit etylbenzenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,43 

(0,32 - 0,55)  
 limit  400 

 
SZÚ pro hodnocení etylbenzenu udává pouze limit 400 µg/m3, takže pokud porovnáme 
pr�m�rnou ro�ní koncentraci s tímto limitem, docházíme k záv�ru, že limit pro etylbenzen 
nebyl p�ekro�en. Denní hodnoty se pohybovaly maximáln� cca do 0,5% limitu, takže 
v žádném z m��ených dn� nedošlo k p�ekro�ení tohoto limitu.  
Koncentrace etylbenzenu se v posledních dvanácti letech drží na nízké a p�ibližn� stejné 
úrovni. 
 
U škodliviny etylbenzenu v 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných 
SZÚ z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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Styren 
 

výsledky styrenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity styrenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r <0,4 

 
ro�ní limit  260 

  p�lhodinový limit 70 
 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace styrenu menší než 0,40 µg/m3, což 
znamená, že ro�ní limit nebyl p�ekro�en. Denní hodnoty se pohybovaly maximáln� do 0,2% 
tohoto limitu. Vzhledem k nízkým denním koncentracím, se dá p�edpokládat, že nebyl 
p�ekro�en ani p�lhodinový limit pro obt�žování obyvatelstva zápachem. Koncentrace styrenu 
v posledních dvanácti letech byla na velice nízké úrovni, p�evážn� pod mezí stanovitelnosti 
metody. 
 
U škodliviny styrenu v roce 2018 byly z hlediska vlivu na zdraví požadavky dle referen�ních 
koncentrací vydaných SZÚ z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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Xyleny 
 

výsledky xylenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit xylenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 

ro�ní aritmetický pr�m�r 
1,56 

(1,14 – 1,98)  
ro�ní limit  100 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace xylenu na hladin� 1,56 µg/m3, což 
znamená cca 1,6 % ro�ního limitu. Denní koncentrace v pr�b�hu roku byly do 6,6 µg/m3. 
Koncentrace xylenu v posledních dvanácti letech byla na velice nízké úrovni. 
 
U škodliviny xylenu v roce 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných SZÚ 
z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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2. M��ÍCÍ STANICE OSTRAVA RADVANICE OZO, ul. Poláškova 

  

Prašnost (PM10) 
 

Výsledky PM10 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity PM10 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 37 
(32 - 43) 

ro�ní limit (RL) 40 

  horní mez pro posuzování RL 28 
  dolní mez pro posuzování RL 20 

po�et p�ekro�ení denního limitu 70 
(43 – 85) 

denní limit (DL) 50 (max.35x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze pro 
posuzování DL 

136 
(96 – 176) 

horní mez pro posuzování DL 35 (max.35x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze pro 
posuzování DL 

238 
(185 - 270) 

dolní mez pro posuzování DL 25 (max.35x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 37 µg/m3, ro�ní limit nebyl p�ekro�en a byl 
napln�n z 93%. Došlo k p�ekro�ení dolní a horní meze pro posuzování pro ro�ní limit (u horní 
meze 1,32x a u dolní meze 1,85x). Denní limit byl p�ekro�en 70x, což p�edstavuje cca 2x více 
nadlimitních denních koncentrací, než je povoleno. V této lokalit� byly více než 3,9x 
p�ekro�eny povolené po�ty p�ekro�ení dolní a horní meze pro posuzování pro denní limit. 
Porovnáme-li výsledky prašnosti ze stanice Radvanice, Nad Obcí a Radvanice, OZO, tak 
docházíme k záv�ru, že v pr�m�ru bylo prašnosti na stanici Radvanice OZO o 7 µg/m3 mén� 
než v Radvanicích, Nad Obcí. 
U pr�m�rné ro�ní koncentrace škodliviny frakce prachu PM10 v roce 2018 byly požadavky 
stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 201/2012 Sb., neprokazateln� dodrženy. 
Pro denní koncentrace frakce prachu PM10 v roce 2018 nebyly požadavky stanovené 
Zákonem o ochran� ovzduší �. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Oxid dusi�itý 
 

výsledky NO2 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity NO2 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

 
17,5 

(15,7–19,2) 

ro�ní limit (RL) 
 

40 

  horní mez pro posuzování RL 32 
  dolní mez pro posuzování RL 26 

po�et p�ekro�ení hodinového 
limitu 

0 
(0 - 0) 

hodinový limit (HL) 
 

200 (max.18x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze 
pro posuzování HL 

0 
(0 - 0) 

horní mez pro posuzování HL 140 (max.18x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze 
pro posuzování HL 

0 
(0 - 4) 

dolní mez pro posuzování HL 100 (max.18x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 17,5 µg/m3, ro�ní limit v roce 2018 nebyl 
p�ekro�en. Nedošlo k p�ekro�ení horní a dolní meze pro posuzování pro ro�ní limit. 
Dosažená pr�m�rná ro�ní hodnota NO2 p�edstavuje napln�ní ro�ního limitu v roce 2018 cca z 
44%. 
V roce 2018 nedošlo k p�ekro�ení hodinového limitu a ani horní a ani dolní meze pro 
posuzování pro hodinový limit. Nejvyšší hodinová koncentrace dosáhla výše 99,7 µg/m3. 
 
U škodliviny oxidu dusi�itého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší 
�. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Ozon 
 

výsledky ozonu 
v�etn� nejistoty 

 limit ozonu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 

330/2012 Sb. 
po�et 

p�ekro�ení 
8hodinovéh

o limitu 

v 2013 - 30x (15 – 53) 
v 2014 – 37x (13 – 62) 
v 2015 – 40x (24 – 59) 
v 2016 – 12x (4 – 39) 
v 2017 – 17x (3 – 42) 

v 2018 – 49x (18 – 86) 

 8hodinový 
limit 

 

120 (max.25x 
v pr�m�ru za t�i roky 

 
Ozon je typickým p�edstavitelem fotochemického smogu. Vhledem k tomu, že jeho 
koncentrace nar�stají se zvyšující se intenzitou slune�ního zá�ení, hodnotí se maximálním 
8hodinovým pr�m�rem. Za poslední t�i roky došlo k p�ekro�ení 8hodinového limitu v roce 
2016 v 12 dnech, v roce 2017 v 17 dnech a v roce 2018 v 49 dnech, limit po�tu p�ekro�ení 
v pr�m�ru za t�i roky byl p�ekro�en, protože došlo k p�ekro�ení ve 26 dnech v pr�m�ru za 3 
roky.   
U škodliviny ozonu v 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., dodrženy, ale toto p�ekro�ení není prokazatelné vzhledem k nejistot� 
výsledk�. 
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Oxid si�i�itý 
 

výsledky SO2 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity SO2 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 12,5 
(11,2 – 13,7) 

 

  

po�et p�ekro�ení denního 
limitu 

0 
(0 - 0) 

denní limit (DL) 125 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze 
pro posuzování DL 

0 
(0 - 0) 

horní mez pro posuzování DL 75 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze 
pro posuzování DL 

1 
(0 - 2) 

dolní mez pro posuzování DL 50 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení hodinového 
limitu 

0 
(0 - 0) 

hodinový limit (HL) 350 (max.24x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 12,5 µg/m3, což znamená napln�ní denního 
limitu z cca 10%. Nedošlo k p�ekro�ení denního limitu a ani horní meze pro posuzování pro 
denní limit. Dolní mez pro posuzování pro denní limit byla p�ekro�ena 1x, s ohledem na 
nejistotu m��ení je prokazatelné dodržení po�tu p�ekro�ení dolní meze. Nedošlo k p�ekro�ení 
hodinového limitu, maximální hodinová koncentrace byla zm��ena na hladin� 174,3 µg/m3. 
 
U škodliviny oxidu si�i�itého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší 
�. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 

Benzo(a)pyren - hlavní zástupce PAU 

 
výsledky benzo(a)pyrenu (ng/m3) 

v�etn� nejistoty 
 limity benzo(a)pyrenu (ng/m3) 

dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 
ro�ní aritmetický 

pr�m�r 
 

4,7 
(3,7 – 5,8) 

cílový ro�ní limit (RL) 
 

1 

horní mez pro posuzování RL 0,6 
dolní mez pro posuzování RL 0,4 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace benzo(a)pyrenu p�ekro�ila ro�ní limit cca 4,7x, byla p�ekro�ena 
horní a dolní mez pro posuzování pro rok. Z celkového po�tu 120 zm��ených denních 
koncentrací bylo 84 výsledk� (cca 70%) nad ro�ní limit (1 ng/m3). Z monitorování šestého 
roku vyplynulo, že denní výsledky se pohybovaly v rozmezí od 0,069 do 27 ng/m3, maximální 
hodnota byla dosažena 29.11.2018.  
 
U škodliviny benzo(a)pyrenu v roce 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o ochran� 
ovzduší �. 201/2012 Sb., spln�ny. 
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Benzo(a)antracen 
 

výsledky benzo(a)antracenu (ng/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit benzo(a)antracenu (ng/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 6,9 

(5,4 – 8,4) 
ro�ní limit (RL) 10 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace benzo(a)antracenu v roce 2018 byla 6,9 ng/m3, tím došlo 
k napln�ní ro�ního limitu z cca 69%. Ro�ní limit nebyl p�ekro�en. 
Z výsledk� monitorování vyplynulo, že v roce 2018 se denní výsledky pohybovaly v rozmezí 
0,058  až 54 ng/m3 a 28 dn� ze 120 zaznamenalo vyšší koncentraci než je ro�ní limit. 
 
U škodliviny benzo(a)antracenu v roce 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací 
vydaných SZÚ z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
 

 
 
Výsledky ostatních PAU 
 
naše legislativa neudává pro ostatní PAU limitní hodnoty 
 Ro�ní aritmetický pr�m�r (ng/m3) v�etn� nejistoty 
chrysen 6,1 (4,7 – 7,4) 
benzo(b)fluoranthen 4,9 (3,8 – 6,0) 
benzo(k)fluoranthen 2,6 (2,1 – 3,2) 
benzo(g,h,i)perylen 3,3 (2,6 – 4,0) 
indeno(1,2,3-cd)pyren 4,6 (3,6 – 5,6) 
dibenzo(a,h)anthracen 0,22 (0,18 – 0,27) 
benzo(j)fluoranthen 1,9 (1,5 – 2,4) 
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Kovy 
 
Kovy se monitorují kontinuáln� a jsou vyhodnocovány 14denní koncentrace. 14denní sm�sné 
vzorky p�edstavují pr�m�rnou hodnotu kovu za 14 dní. M��ení probíhá sice každý den, ale z 
14denních sm�sných vzork� nelze vy�íst možná denní maxima. 
 
Olovo 
 

výsledky olova (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity olova (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

0,0282 
(0,022 - 0,034) 

ro�ní limit (RL) 0,5 

  horní mez pro posuzování RL 0,35 
  dolní mez pro posuzování RL 0,25 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace na hladin� 0,0282 µg/m3, nebyl p�ekro�en 
ro�ní limit a nebyla p�ekro�ena horní ani dolní mez pro posuzování pro rok. Ro�ní pr�m�rná 
hodnota za rok 2018 se pohybovala cca na 6% hladin� ro�ního limitu. Výsledky roku 2018 se 
pohybovaly v rozmezí hodnot od 0,013 do 0,063 µg/m3, maximální 14denní koncentrace 
naplnila ro�ní limit z 13%. 
 
U škodliviny olova v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Kadmium 

 
výsledky kadmia (µg/m3) 

v�etn� nejistoty 
 limity kadmia (µg/m3) 

dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,00063 

(0,00049-0,00077) 
ro�ní limit (RL) 

 
0,005 

  horní mez pro posuzování RL 0,003 
  dolní mez pro posuzování RL 0,002 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace 0,00063 µg/m3. Ro�ní limit nebyl p�ekro�en 
a byl napln�n z 13%. Nebyla p�ekro�ena ani horní ani dolní mez pro posuzování pro rok. 
Výsledky roku 2018 se pohybovaly v rozmezí hodnot od 0,00025 do 0,0015 µg/m3, 
maximální 14denní koncentrace naplnila ro�ní limit z 30%. 
 
U škodliviny kadmia v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Nikl 
 

výsledky niklu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity niklu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

0,0024 
(0,0019 - 0,0029) 

 ro�ní limit (RL) 
 

0,02 

  horní mez pro posuzování RL 0,014 
  dolní mez pro posuzování RL 0,01 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace 0,0024 µg/m3, �ímž byl ro�ní limit dodržen. 
Byla dodržena dolní i horní mez pro posuzování pro rok. Výsledky roku 2018 se pohybovaly 
v rozmezí hodnot od 0,0013 do 0,0046 µg/m3, maximální 14denní koncentrace naplnila ro�ní 
limit z 23%. 
 
U škodliviny niklu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Arsen 

 
výsledky arsenu (µg/m3) 

v�etn� nejistoty 

limity arsenu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 0,0018 
(0,0014-0,0022) 

 ro�ní limit (RL) 
 

0,006 

  horní mez pro posuzování RL 0,0036 
  dolní mez pro posuzování RL 0,0024 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná koncentrace 0,0018 µg/m3, tím byla dodržena hodnota ro�ního 
limitu. Byla dodržena dolní i horní mez pro posuzování pro rok. Výsledky roku 2018 se 
pohybovaly v rozmezí hodnot od 0,00057 do 0,0047 µg/m3, maximální 14denní koncentrace 
naplnila ro�ní limit z 78%. 
 
U škodliviny arsenu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Mangan 

výsledky manganu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit manganu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,046 

(0,036 - 0,056) 
ro�ní limit (RL) 0,15 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace manganu v roce 2018 byla 0,046 µg/m3, ro�ní limit byl napln�n 
z 31%. Výsledky roku 2018 se pohybovaly v rozmezí hodnot od 0,014 do 0,108 µg/m3, 
maximální 14denní koncentrace naplnila ro�ní limit z 72%. 
 
V roce 2018 u škodliviny manganu nedošlo k p�ekro�ení ro�ního limitu dle referen�ních 
koncentrací vydaných SZÚ z 15.4. 2003. 
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T�kavé organické látky VOC 
 
Benzen  
 

výsledky benzenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity benzenu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

 
2,8 

(2,04 – 3,55) 

ro�ní limit (RL) 
 

5 

  horní mez pro posuzování RL 3,5 
  dolní mez pro posuzování RL 2 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace na hladin� 2,8 µg/m3, což znamená cca 
56% ro�ního limitu, takže nedošlo k p�ekro�ení limitu. Hodnota ro�ního aritmetického 
pr�m�ru p�ekro�ila dolní mez pro posuzování pro rok. Horní mez nebyla p�ekro�ena, ale 
dodržení je neprokazatelné vzhledem k nejistot� m��ení. Výsledky roku 2018 se pohybovaly 
v rozmezí hodnot od 0,50 do 10 µg/m3, maximální denní koncentrace p�ekro�ila ro�ní limit 
2x. 
 
U škodliviny benzenu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
 
 

 
 
 
 
 



 

70 

Toluen  
 

výsledky toluenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit toluenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 2,06 

(1,51 – 2,62)  
ro�ní limit  260 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace na hladin� 2,06 µg/m3, což znamená 
cca 0,8% ro�ního limitu. 
Minimální denní hodnota byla 0,3 µg/m3 a maximální denní hodnota byla 16 µg/m3, takže 
v žádném z m��ených dn� nedošlo k p�ekro�ení tohoto limitu.  
 
U škodliviny toluenu v 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných SZÚ z 
15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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Etylbenzen  
  

výsledky etylbenzenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit etylbenzenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,53 

(0,38 - 0,67)  
 limit  400 

 
SZÚ pro hodnocení etylbenzenu udává pouze limit 400 µg/m3, takže pokud porovnáme 
pr�m�rnou ro�ní koncentraci s tímto limitem, docházíme k záv�ru, že limit pro etylbenzen 
nebyl p�ekro�en. Denní hodnoty se pohybovaly maximáln� cca do 1% limitu, takže v žádném 
z m��ených dn� nedošlo k p�ekro�ení tohoto limitu.  
 
U škodliviny etylbenzenu v 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných 
SZÚ z 15.4.2003 prokazateln� dodrženy. 
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Styren 
 

výsledky styrenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity styrenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r <0,4 

 
ro�ní limit  260 

  p�lhodinový limit 70 
 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace styrenu na hladin� menší než 0,4 
µg/m3, což znamená, že ro�ní limit nebyl p�ekro�en. Denní hodnoty byly v�tšinou pod mezí 
stanovitelnosti a  pohybovaly se maximáln� do 1% tohoto limitu. Vzhledem k nízkým denním 
koncentracím, se dá p�edpokládat, že nebyl p�ekro�en ani p�lhodinový limit pro obt�žování 
obyvatelstva zápachem. 
 
U škodliviny styrenu v roce 2018 byly z hlediska vlivu na zdraví požadavky dle referen�ních 
koncentrací vydaných SZÚ z 15.4.2003 prokazateln� dodrženy. 
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Xyleny 
 

výsledky xylenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit xylenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 

ro�ní aritmetický pr�m�r 
1,93 

(1,41 – 2,45)  
ro�ní limit  100 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace xylenu na hladin� 1,93 µg/m3, což 
znamená cca 2% ro�ního limitu. Denní koncentrace v pr�b�hu roku byly do 17 µg/m3. 
 
U škodliviny xylenu v roce 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných SZÚ 
z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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3. M��ÍCÍ STANICE OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY, ul. Zelená 
 
Prašnost (PM10) 
 

výsledky PM10 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity PM10 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 30 
(24–36) 

ro�ní limit (RL) 40 

  horní mez pro posuzování RL 28 
  dolní mez pro posuzování RL 20 

po�et p�ekro�ení denního limitu 43 
(26-70) 

denní limit (DL) 50 (max.35x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze pro 
posuzování DL 

94 
(58–129) 

horní mez pro posuzování DL 35 (max.35x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze pro 
posuzování DL 

185 
(117–244) 

dolní mez pro posuzování DL 25 (max.35x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 30 µg/m3, ro�ní limit byl napln�n z 75%. Od 
roku 2004 docházelo k postupnému snižování pr�m�rné ro�ní prašnosti až k hodnot� 41 
µg/m3 v roce 2007. Následovalo ustálené období až do konce roku 2014, kdy se prašnost 
pohybovala kolem ro�ní limitní hodnoty v rozmezí 37 až 42 µg/m3. Výjimkou byl rok 2011, 
kdy prašnost vzrostla na 47 µg/m3, na úrove� roku 2006. V roce 2015 nastalo výrazné snížení 
prašnosti, až na hodnotu 31 µg/m3 a tento trend pokra�oval. V letech 2015 až 2018 se ro�ní 
prašnost pohybovala pr�m�rn� v rozmezí 28 až 31 µg/m3. V roce 2018 došlo k 
prokazatelnému p�ekro�ení dolní meze pro posuzování pro ro�ní limit, horní mez p�ekro�ena 
byla také, avšak neprokazateln� vzhledem k nejistot� m��ení. 
Denní limit byl p�ekro�en 43x, �ímž povolený po�et nadlimitních denních hodnot byl 
p�ekro�en, ale neprokazateln� vzhledem k nejistot� m��ení. V této lokalit� byl cca 2,6x 
p�ekro�en povolený po�et p�ekro�ení horní meze pro posuzování pro denní limit a cca 5,3x 
p�ekro�en povolený po�et p�ekro�ení dolní meze pro posuzování pro denní limit.  
U ro�ního pr�m�ru škodliviny frakce prachu PM10 v roce 2018 byly požadavky stanovené 
Zákonem o ochran� ovzduší �. 201/2012 Sb., prokazateln� spln�ny. Pro denní koncentrace 
frakce prachu PM10 v roce 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., dodrženy, ale toto p�ekro�ení je neprokazatelné vzhledem k nejistot� 
m��ení. 
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Oxid dusi�itý 
 

výsledky NO2 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity NO2 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

 
19,0 

(17,1–20,9) 

ro�ní limit (RL) 
 40 

  horní mez pro posuzování RL 32 
  dolní mez pro posuzování RL 26 

po�et p�ekro�ení hodinového 
limitu 

0 
(0-0) 

hodinový limit (HL) 
 

200 (max.18x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze 
pro posuzování HL 

0 
(0-0) 

horní mez pro posuzování HL 140 (max.18x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze 
pro posuzování HL 

1 
(0-10) 

dolní mez pro posuzování HL 100 (max.18x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace 19,0 µg/m3, ro�ní limit nebyl p�ekro�en. 
Nedošlo k p�ekro�ení dolní a horní meze pro posuzování pro ro�ní limit. Dosažená pr�m�rná 
ro�ní hodnota NO2 p�edstavuje napln�ní ro�ního limitu cca z 48%. 
V roce 2018 nedošlo k p�ekro�ení hodinového limitu a ani horní meze pro posuzování pro 
hodinový limit.  Dolní mez byla p�ekro�ena 1x, tím byl prokazateln� dodržen povolený po�et 
p�ekro�ení. Tato mez m�že být p�ekro�ena 18x, možné p�ekro�ení bylo 10x. 
Od roku 2004 hodnoty ro�ních koncentrací jsou na stále stejné podlimitní úrovni v rozmezí 18 
až 24 µg/m3. Hladiny hodinových koncentrací se dlouhodob� drží v toleranci, vyšší hodinové 
koncentrace byly v roce 2005, 2006 a 2010. 
U škodliviny oxidu dusi�itého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší 
�. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Ozon 
 

výsledky ozonu 
v�etn� nejistoty 

limit ozonu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., 
Vyhlášky 330/2012 Sb. 

po�et 
p�ekro�ení 

8hodinového 
limitu 

   v 2005 – 31x (3x – 49x)      v 2012 – 32x (5x – 68x) 
 v 2006 – 38x (21x – 54x)    v 2013 – 29x (15x – 53x) 
  v 2007 – 26x (7x – 51x)      v 2014 – 16x (6x – 36x) 
 v 2008 – 18x (5x – 39x)      v 2015 – 43x (23x – 65x) 
  v 2009 – 14x (3x – 36x)       v 2016 – 23(4x – 43x) 

 v 2010 – 17x (10x – 34x)     v 2017 – 20x (4x – 41x)                                       
  v 2011 – 13x (4x – 41x)      v 2018 – 52x (21 – 88) 

……………………………    

 8hod. 
limit 

 

120 (max.25x 
v pr�m�ru za t�i 

roky 

 
Ozon je typickým p�edstavitelem fotochemického smogu. Vhledem k tomu, že jeho 
koncentrace nar�stají se zvyšující se intenzitou slune�ního zá�ení, hodnotí se maximálním 
8hodinovým pr�m�rem. Za poslední t�i roky došlo k p�ekro�ení 8hodinového limitu v roce 
2016 v 23 dnech, v roce 2017 v 20 dnech a 2018 v 52 dnech. To je v pr�m�ru za 3 roky 31x, 
tím byl imisní limit p�ekro�en, ale toto p�ekro�ení není prokazatelné vzhledem k nejistot� 
m��ení. 
 
U škodliviny ozonu v 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., dodrženy, ale toto p�ekro�ení není prokazatelné vzhledem k nejistot� 
m��ení. 
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Oxid uhelnatý 
 

výsledky CO (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

 limit CO (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 

330/2012 Sb. 
Maximální 
8hodinový 

pr�m�r 

1798 (1618 – 1978) 8hodinový limit 10 000 

ro�ní 
aritmetický 

pr�m�r z 8hod 
koncentrací 

395 (356 – 435)   

 
Oxid uhelnatý je typickým p�edstavitelem spalovacích proces�. Vhledem k tomu je jeho 
koncentrace závislá na denní dob�, a proto se hodnotí maximálním 8hodinovým pr�m�rem. 
V roce 2018 byl zjišt�n maximální 8hodinový pr�m�r ve výši 1 798 µg/m3, 8hodinový limit 
nebyl p�ekro�en a byl napln�n maximáln� z 18%. Ro�ní pr�m�rná koncentrace z max 
8hodinových hodnot dosáhla výše 395 µg/m3. 
 
U škodliviny oxidu uhelnatého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� 
ovzduší �. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Oxid si�i�itý 
 

výsledky SO2 (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity SO2 (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r <11 
 

  

po�et p�ekro�ení denního limitu 0 
(0-0) 

denní limit (DL) 125 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení horní meze pro 
posuzování DL 

0 
(0-1) 

horní mez pro posuzování DL 75 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení dolní meze pro 
posuzování DL 

2 
(1-2) 

dolní mez pro posuzování DL 50 (max.3x za rok) 

po�et p�ekro�ení hodinového 
limitu 

2 
(2-4) 

hodinový limit (HL) 350 (max.24x za rok) 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná ro�ní koncentrace menší než mez stanovitelnosti metody, což 
p�edstavuje velice nízkou úrove� zne�išt�ní oxidem si�i�itým. V žádném dni nedošlo 
k p�ekro�ení denního limitu, a ani horní meze pro posuzování pro denní limit. Dolní mez pro 
posuzování pro denní limit byla 2x p�ekro�ena, což je v toleranci. Z celkového po�tu denních 
koncentrací 364 bylo 226 denních koncentrací pod mezí stanovitelnosti, což p�edstavuje cca 
62%. Hodinový limit byl 2x prokazateln� p�ekro�en, maximální hodinová koncentrace byla 
zm��ena na hladin� 594,6 µg/m3. Výsledky jsou dlouhodob� nízké a srovnatelné, avšak 
ojedin�le se vyskytly vyšší hodinové koncentrace, které byly zp�sobeny sana�ními pracemi 
na lagunách. V p�ípad�, že proudí severní vítr, tak m�že být i tato lokalita ovlivn�na 
sana�ními pracemi na lagunách.  
 
U škodliviny oxidu si�i�itého v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší 
�. 201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 
 
Na stanici v Mariánských Horách jsou m��eny následující PAU: 
benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, 
benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, benzo(j)fluoranten 

 

Benzo(a)pyren - hlavní zástupce PAU 

 
výsledky benzo(a)pyrenu (ng/m3) 

v�etn� nejistoty 
 limity benzo(a)pyrenu (ng/m3) 

dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 
ro�ní aritmetický 

pr�m�r 
 

2,0 
(1,6-2,4) 

 ro�ní limit (RL) 1 
horní mez pro posuzování RL 0,6 
dolní mez pro posuzování RL 0,4 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace benzo(a)pyrenu p�ekro�ila ro�ní limit cca 2x, byla p�ekro�ena 
horní a dolní mez pro posuzování pro rok. Z celkového po�tu 120 denních m��ení bylo 47 
výsledk� (39%) nad ro�ním limitem. Pr�m�rné ro�ní koncentrace benzo(a)pyrenu byly 
v letech 2004 až 2014 v rozmezí 4,8 – 2,9 ng/m3, v letech 2015 až 2018 došlo k poklesu na 
hodnotu 2 ng/m3 a níže, minimáln� o 30% mén�, vzhledem k nejnižší pr�m�rné hodnot� let 
2004 až 2014.  
 
U škodliviny benzo(a)pyrenu v roce 2018 nebyly požadavky stanovené Zákonem o ochran� 
ovzduší �. 201/2012 Sb., spln�ny. 
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Benzo(a)antracen 
 

výsledky benzo(a)antracenu (ng/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit benzo(a)antracenu (ng/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 2,9 

(2,3-3,5) 
ro�ní limit (RL) 10 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace benzo(a)antracenu v roce 2018 byla 2,9 ng/m3, ro�ní limit byl 
napln�n z 29%. V roce 2018 byla denní koncentrace v 11 dnech vyšší než je doporu�ený ro�ní 
limit. 
Z výsledk� monitorování vyplynulo, že ro�ní hodnoty benzo(a)antracenu nem�ly jednozna�ný 
trend do roku 2012. V roce 2006 až 2008, 2011, 2012 byly hodnoty p�ibližn� na stejné úrovni 
a v roce 2009 a 2010 došlo k mírnému vzestupu. Až v letech 2013 až 2018 došlo k výraznému 
poklesu min na 50% ve srovnání s rokem 2012. 
 
U škodliviny benzo(a)antracenu v roce 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací 
vydaných SZÚ z 15.4. 2003 dodrženy. 
 

 
 
Výsledky ostatních PAU 
naše legislativa neudává pro ostatní PAU limitní hodnoty 
 m��ené období 

interval co 3 den 
aritmetický pr�m�r (ng/m3) 

v�etn� nejistoty 
chrysen 1.1.-31.12.2018 2,9     (2,2 – 3,5) 
benzo(b)fluoranthen 1.1.-31.12.2018  2,1     (1,7 – 2,6) 
benzo(k)fluoranthen 1.1.-31.12.2018  1,1    (0,9 – 1,4) 
benzo(g,h,i)perylen 1.1.-31.12.2018  1,4     (1,1 – 1,7) 
indeno(1,2,3-cd)pyren 1.1.-31.12.2018 2,0      (1,5– 2,4) 
dibenzo(a,h)anthracen 1.1.-31.12.2018       0,11    (0,09 – 0,14) 
benzo(j)fluoranthen 1.1.-31.12.2018   0,93     (0,7 – 1,1) 
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Kovy  
 
Kovy se monitorují kontinuáln� a jsou vyhodnocovány 14denní koncentrace. 14denní sm�sné 
vzorky p�edstavují pr�m�rnou hodnotu kovu za 14 dní. M��ení probíhá sice každý den, ale z 
14denních sm�sných vzork� nelze vy�íst možná denní maxima. 
 
Olovo 
 

výsledky olova (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity olova (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

0,0192 
(0,0149 – 0,0234) 

ro�ní limit (RL) 0,5 

  horní mez pro posuzování RL 0,35 
  dolní mez pro posuzování RL 0,25 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace na hladin� 0,0192 µg/m3, nebyl p�ekro�en 
ro�ní limit a nebyla p�ekro�ena horní ani dolní mez pro posuzování pro rok. Ro�ní pr�m�rná 
hodnota se pohybovala cca na 4% hladin� ro�ního limitu. Pr�m�rné ro�ní koncentrace olova 
od roku 2006 nep�esáhly 0,1 µg/m3 (20% limitu). 
 
U škodliviny olova v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Kadmium 

 
výsledky kadmia (µg/m3) 

v�etn� nejistoty 
 limity kadmia (µg/m3) 

dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,00049 

(0,00038 – 0,0006) 
 ro�ní limit (RL) 0,005 

  horní mez pro posuzování RL 0,003 
  dolní mez pro posuzování RL 0,002 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace 0,00049 µg/m3. Ro�ní limit byl prokazateln� 
dodržen a napln�n z 10%. Nebyla p�ekro�ena ani horní ani dolní mez pro posuzování pro rok. 
V roce 2018 žádná 14 denní koncentrace nep�ekro�ila ro�ní limit. Výsledky od roku 2005 
jsou podlimitní, pouze v roce 2008 došlo k nár�stu koncentrace kadmia nad ro�ní limit a to 
z d�vodu dvou vysokých hodnot: 44 ng/m3 a 66 ng/m3. 
 
U škodliviny kadmia v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb., prokazateln� dodrženy. 
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Nikl 
 

výsledky niklu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity niklu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

0,0039 
(0,0031 – 0,0048) 

 ro�ní limit (RL) 
 

0,02 

  horní mez pro posuzování RL 0,014 
  dolní mez pro posuzování RL 0,01 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná koncentrace 0,0039 µg/m3, nebyl p�ekro�en ro�ní limit. 
Ro�ní pr�m�rná hodnota se pohybovala do 20% ro�ního limitu. Nebyla p�ekro�ena ani horní 
a ani dolní mez pro posuzování pro rok. V roce 2018 nebyla žádná 14denní koncentrace niklu 
vyšší než je ro�ní limit a maximální hodnota byla 0,0085 µg/m3. Pr�m�rné výsledky 
p�edchozích 12 let se pohybovaly maximáln� do 50% ro�ního limitu. 
 
U škodliviny niklu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Arsen 

výsledky arsenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity arsenu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

ro�ní aritmetický pr�m�r 0,0020 
(0,0016 - 0,0025) 

 ro�ní limit (RL) 
 

0,006 

  horní mez pro posuzování RL 0,0036 
  dolní mez pro posuzování RL 0,0024 

 
V roce 2018 byla pr�m�rná koncentrace 0,0020 µg/m3, nedošlo k p�ekro�ení ro�ního limitu. 
Pr�m�rná hodnota naplnila ro�ní limit z 33%. Nebyla p�ekro�ena ani horní a ani dolní mez 
pro posuzování pro rok, ale dolní neprokazateln� vzhledem k nejistot� m��ení. Z m��ení 
v období 2006 až 2009 vyplývá, že ro�ní pr�m�rné hodnoty byly srovnatelné a pohybovaly se 
v rozmezí 0,0083 až 0,0096 µg/m3, v letech 2010 až 2018 došlo k výraznému poklesu 
minimáln� na polovinu hladin hodnot z p�edešlých p�ti let.  
 
U škodliviny arsenu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Mangan 

 
výsledky manganu (µg/m3) 

v�etn� nejistoty 

limit manganu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,0252 

(0,019 - 0,031) 
ro�ní limit (RL) 0,15 

 
Ro�ní pr�m�rná koncentrace manganu v roce 2018 byla 0,0252 µg/m3, nedošlo k p�ekro�ení 
ro�ního limitu. Ro�ní koncentrace naplnila ro�ní limit z 17%. 
 
V roce 2018 u škodliviny manganu nedošlo k p�ekro�ení ro�ního limitu dle referen�ních 
koncentrací vydaných SZÚ z 15.4. 2003. 
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T�kavé organické látky VOC 
 
Benzen  
 

výsledky benzenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limity benzenu (µg/m3) 
dle Zákona 201/2012 Sb., Vyhlášky 330/2012 Sb. 

 
ro�ní aritmetický pr�m�r 

 
2,34 

(1,7– 3,0)  

ro�ní limit (RL) 
 

5 

  horní mez pro posuzování RL 3,5 
  dolní mez pro posuzování RL 2 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace na hladin� 2,34 µg/m3, což znamená 
cca 47% ro�ního limitu. Z toho vyplývá, že ro�ní limit nebyl prokazateln� p�ekro�en. 
Hodnota ro�ního aritmetického pr�m�ru p�ekro�ila dolní mez pro posuzování pro rok, ale 
neprokazateln� vzhledem k nejistot� m��ení. Horní mez nebyla p�ekro�ena. Ro�ní pr�m�rné 
koncentrace od roku 2004 nemají jednozna�ný trend, byly vždy podlimitní. V období let 2008 
až 2013 byly vždy pr�m�rné hodnoty benzenu nad 3 µg/m3, v posledních p�ti letech ro�ní 
pr�m�ry klesly pod 3 µg/m3. 
 
U škodliviny benzenu v 2018 byly požadavky stanovené Zákonem o ochran� ovzduší �. 
201/2012 Sb.,  
prokazateln� dodrženy. 
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Toluen  
 

výsledky toluenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit toluenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 2,23 

(1,6 – 2,8)  
ro�ní limit  260 

 
SZÚ pro hodnocení toluenu udává pouze ro�ní limit, takže p�i srovnání pr�m�rné ro�ní 
koncentrace s tímto limitem, docházíme k záv�ru, že ro�ní limit pro toluen nebyl p�ekro�en. 
Maximální denní hodnota byla 11 µg/m3, takže v žádném z m��ených dn� nedošlo 
k p�ekro�ení tohoto limitu. Ro�ní pr�m�rné koncentrace od roku 2005 byly na velice nízkých 
hodnotách. 
 
U škodliviny toluenu v 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných SZÚ z 
15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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Etylbenzen  
 

výsledky etylbenzenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit etylbenzenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 0,67 

(0,5 - 0,9)  
 limit  400 

 
SZÚ pro hodnocení etylbenzenu udává pouze limit 400 µg/m3, takže pokud porovnáme 
pr�m�rnou ro�ní koncentraci s tímto limitem, docházíme k záv�ru, že limit pro etylbenzen 
nebyl p�ekro�en. Denní hodnoty se pohybovaly maximáln� do 1% limitu, takže v žádném 
z m��ených dn� nedošlo k p�ekro�ení tohoto limitu.  
 
U škodliviny etylbenzenu v 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných 
SZÚ z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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Styren 
 

výsledky styrenu (µg/m3) 
 

limity styrenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r <0,4 

 
ro�ní limit  260 

  p�lhodinový limit 70 
 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace styrenu menší než 0,4 µg/m3, což 
znamená, že ro�ní limit nebyl p�ekro�en. Denní hodnoty se pohybovaly maximáln� do 1 
µg/m3.Vzhledem k nízkým denním koncentracím, se dá p�edpokládat, že nebyl p�ekro�en ani 
p�lhodinový limit pro obt�žování obyvatelstva zápachem. V posledních dvanácti letech jsou 
výsledky srovnatelné a na velice nízké úrovni, v�tšinou pod mezí stanovitelnosti metody. 
 
U škodliviny styrenu v roce 2018 byly z hlediska vlivu na zdraví požadavky dle referen�ních 
koncentrací vydaných SZÚ z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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Xyleny 
 

výsledky xylenu (µg/m3) 
v�etn� nejistoty 

limit xylenu (µg/m3) 
dle referen�ních koncentrací SZÚ z 15.4.2003 v 

platném zn�ní 
ro�ní aritmetický pr�m�r 2,31 

(1,7 – 2,9)  
ro�ní limit  100 

 
V roce 2018 byla zjišt�na pr�m�rná ro�ní koncentrace xylenu na hladin� 2,31 µg/m3, což 
znamená cca 2,3% ro�ního limitu. V pr�b�hu roku byla zjišt�na maximální denní koncentrace 
12 µg/m3. V posledních dvanácti letech jsou výsledky srovnatelné a na velice nízké úrovni. 
 
U škodliviny xylenu v roce 2018 byly požadavky dle referen�ních koncentrací vydaných SZÚ 
z 15.4. 2003 prokazateln� dodrženy. 
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4. ZÁV�R – SROVNÁNÍ NAM��ENÝCH HODNOT ZE STANIC 

ROK 2018 Aritmetický pr./po�et p�ekro�ení krátkodobých konc. 

Škodlivina    Poruba, DD Mariánské Hory Radvanice. OZO Radvanice 

PM10 

µg/m3 

30/38 30/43 37/70 44/90 

PM2,5 nem��. nem��. nem��. 37 

NO2  26,7/0 19,0/0 17,5/0 21,8/0 

SO2  nem��. <11/0/2 12,5/0/0 16,4/0/0 

O3 -8hod nem��. 82,2/52 81,6/49 74,1/25 

CO -8hod nem��. 395/0 nem��. 991,7/0 

As 

ng/m3 

nem��. 2 1,8 1,8 

Cd nem��. 0,49 0,63 1,05 

Mn nem��. 25,2 46 70,2 

Ni nem��. 3,9 2,4 2,7 

Pb nem��. 19,2 28,2 48,2 

Benz(a)antracen 

ng/m3 

3,4 2,9 6,9 10,4 

Chrysen 3,5 2,9 6,1 8,7 

Benzo(b)fluoranten 2,5 2,1 4,9 7,9 

Benzo(k)fluoranten 1,3 1,1 2,6 4,2 

Benzo(a)pyren 2,3 2 4,7 7,7 

Dibenz(a,h)antracen 0,13 0,11 0,22 0,4 

Benzo(g,h,i)perylen 1,7 1,4 3,3 5,5 

Indeno(1,2,3,c,d)pyren 2,2 2 4,6 8,1 

Benzo(j)fluoranten 1 0,93 1,9 2,9 

Benzen 

µg/m3 

nem��. 2,3 2,8 3,3 

Toluen nem��. 2,23 2,06 1,99 

Etylbenzen nem��. 0,67 0,53 0,43 

Suma xylen� nem��. 2,31 1,93 1,56 

Styren nem��. <0,4 <0,4 <0,4 
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Pozn.: �erven� jsou ozna�eny nadlimitní hodnoty vzhledem k zákonu �. 201/2012 Sb., o 
ovzduší v platném zn�ní a k referen�ním koncentracím SZÚ. 
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IX. MOBILNÍ STANICE 
 
 
P�estože dnem 31.12.2016 skon�ila udržitelnost projektu s názvem „Informa�ní monitorovací 
systém pr�myslového zne�išt�ní v Moravskoslezském kraji“, rozhodl se KÚ MSK navázat na 
tento monitoring, a i nadále v n�m pokra�ovat. Dnes proto hovo�íme o takzv. „Regionálním 
monitoringu“ jehož cíl je i nadále stejný – a to sledování kvality ovzduší na r�zných místech 
kraje, kde se b�žn� nevyskytují stanice státního imisního monitoringu. B�hem let došlo také 
k propojení s podobným monitoringem, který pro KÚ MSK realizuje �eský 
hydrometeorologický ústav a na území kraje tak vznikla velmi hustá a unikátní monitorovací 
sí�, která nemá v rámci �R obdoby.  
Veškerá nam��ená data jsou online p�edávána do Informa�ního systému kvality ovzduší ISKO 
a obohacují tak celorepublikovou, potažmo celoevropskou imisní sí�. Sou�asn� jsou také 
vizualizována na sv�telné tabuli v Ostrav� T�ebovicích. Krom� toho jsou také k dispozici na 
stránkách http://air.zuova.cz/imise/. 
  

Každý rok se nem�ní jen m��ená místa, ale také charakter monitoringu. V roce 2018 byly 
sledovány lokality s dominantním pr�myslovým zatížením. Konkrétn� se jednalo o Ostravu 
Hrabovou, Vratimov a Ostravu Kun�i�ky. 

  

Vzhledem k tomu, že m��ení automatickými analyzátory probíhalo více než v 90% roku, lze 
jej považovat za stacionární a získané pr�m�ry prezentovat jako ro�ní.  
Na všech místech stejn� byly sledovány tyto parametry: 
� prach velikosti PM10  
� oxidy dusíku NO, NO2, NOx 
� oxid si�i�itý SO2 
� oxid uhelnatý CO 
� a meteoparametry 
 
Odb�ry vzork� probíhaly v souladu s harmonogramem odb�r� ve stacionární imisní síti, takže 
pr�m�r lze také považovat za ro�ní.   
Co 6-tý den probíhaly odb�ry vzork� pro následné stanovení obsahu: 
� benzenu 
� vybraných t�žkých kov� (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb) 
� polycyklických aromatických uhlovodík� PAU (benzo(a)pyren) 
 
 
 
 
 
Verifikovaná data byla po ro�ním m��ení zpracována a p�edána do systému ISKO 
(Informa�ní systém kvality ovzduší �R), který spravuje �HMÚ. 
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1. OSTRAVA HRABOVÁ  
 
Monitoring ovzduší probíhal v Hrabové od 3.1. do 31.12.2018. Mobilní jednotka byla 
umíst�na po celou dobu na jednom míst�, a to v areálu ZŠ na ulici Paskovská 110/4, na okraji 
sportovního areálu (viz fotografie).  
Stanici lze klasifikovat následovn�:  
- typ stanice: pr�myslová 
- typ zóny: p�edm�stská 
- charakteristika: obytná 
- reprezentativnost:  st�ední m��ítko (100 až 500 m) 
�

 
�
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HODNOCENÍ NAM��ENÝCH HODNOT: 

 
Prach PM10: 
Pr�m�rná ro�ní hodnota byla nam��ena na hladin� 29 µg/m3, což znamená, že ro�ní limit (40 
µg/m3) byl dodržen. Co se tý�e po�tu p�ekro�ení denních koncentrací, tak m�žeme 
konstatovat, že denní koncentrace (50 µg/m3) byla p�ekro�ena v 28 dnech, takže  zákonná 
podmínka týkající se po�tu p�ekro�ení byla také spln�na.  
Nejvyšší pr�m�rnou denní koncentraci v topné sezon� jsme nam��ili v b�eznu (4.3.2018) a to 
133 µg/m3, nejvyšší koncentraci v netopné sezon� 45 µg/m3 jsme zaznamenali v dubnu 
(7.4.2018).  
 
P�ehled ro�ních nam��ených koncentrací prachu: 

výsledky prašnosti (µg/m3) 
 

zákonné limity (µg/m3) 
dle Zákona �. 201/2012 Sb., P�íloha �.1 

ro�ní aritmetický pr�m�r PM10 
 

29 ro�ní limit 40 

po�et p�ekro�ení denního limitu 
 

28 denní limit (50 µg/m3) max. 35 dní/rok 

 
 

Oxid dusi�itý NO2 
Pr�m�rná ro�ní koncentrace dosáhla 22,8 µg/m3 a proto m�žeme konstatovat, že zákonný 
limit byl dodržen.  
Nejvyšší hodinová koncentrace byla nam��ena v lednu (6.11.2018) na hodnot� 140,9 µg/m3. 
Žádná z hodinových koncentrací nep�ekro�ila zákonný limit 200 µg/m3. 
 

 
Oxid si�i�itý SO2 
Pr�m�rná ro�ní koncentrace nam��ená na míst� byla 12,1 µg/m3. Jedná se o koncentraci, která 
je podobná ro�ním pr�m�rným hodnotám na n�kterých stanicích v Ostrav�.  
Žádná z hodinových (limit je 350 µg/m3) ani 24 hodinových (limit je 125 µg/m3) koncentrací 
nep�ekro�ila zákonné limity. 
 
 

Oxid uhelnatý CO 
Oxid uhelnatý je typickým p�edstavitelem spalovacích proces�. Vhledem k tomu je jeho 
koncentrace závislá na denní dob�, a proto se hodnotí maximálním 8hodinovým pr�m�rem. 
Maximální denní 8hod pr�m�r vyhov�l a nep�ekro�il zákonný limit. 
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P�ehled ro�ních nam��ených koncentrací: 
výsledky (µg/m3) 

 
zákonné limity (µg/m3) 

dle Zákona �. 201/2012 Sb., P�íloha �.1 
ro�ní aritmetický pr�m�r NO2 

 
23 ro�ní limit 40 

max. hodinová koncentrace NO2 
 

141 hodinový limit (200 µg/m3) max.18/rok 

ro�ní aritmetický pr�m�r SO2 

 
12 ro�ní limit nemá 

po�et p�ekro�ení denního limitu  
SO2 

0 denní limit (125 µg/m3) max. 3x/rok 

po�et p�ekro�ení hodinového limitu 
SO2 

0 hodinový limit (350 µg/m3) max. 24x/rok 

max. denní 8hod pr�m�r CO 
 

2054 max. denní 8 hod limit 10 000 

ro�ní aritmetický pr�m�r 

CO 
590  nemá 

 
 

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 
 

Benzo(a)pyren 
Pat�í mezi základní p�edstavitele PAU, je indikátorem nedokonalých spalovacích proces�, 
zárove� identifikuje spalování v lokálních topeništích. Mimo jiné také identifikuje dopravu, 
kde vzniká ot�rem pneumatik nebo nedokonalým spalováním v motorech aut. Pat�í mezi 
prokazatelné karcinogeny, a proto je velmi nebezpe�ný pro lidské zdraví. Jako jediný 
p�edstavitel PAU má v zákon� uveden ro�ní limit 1 ng/m3. 
 
M��ením byl op�t potvrzen výrazný sezónní chod, tzn. že v zim� dosahují koncentrace 
vyšších hodnot než v letním období. Maximální koncentrace byla nam��ena 2.2.2018 a to na 
hladin� 26 ng/m3

,
 pár dní p�ed vyhlášením smogové situace (vyhlášena 10.2.2018). Ro�ní 

pr�m�r byl 3,7 ng/m3 což znamená, že došlo k nedodržení ro�ního limitu. Z celkových 61 
vzork� bylo celkem 33krát zaznamenána nadlimitní koncentrace. 
 
Pr�b�h jednotlivých hodnot vyjad�uje následující graf: 
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Benzen 
Pat�í mezi t�kavé organické látky ozna�ené jako VOC a je jejich hlavním p�edstavitelem. 
Jako jediný má v naší legislativ� uveden ro�ní limit 5 µg/m3. 
Jeho nadlimitní výskyt je spojen mimo jiné s dopravou nebo p�ítomností chemického 
pr�myslu.   
  
Pr�b�h jednotlivých koncentrací má také výrazný sezonní chod, podobn� jako PAU, nejvyšší 
koncentrace byly dosaženy na za�átku roku v období tradi�n� zhoršených rozptylových 
podmínek. Maximální koncentrace 6,6 µg/m3 byla dosažena 23.11.2018. Ro�ní pr�m�r byl 
1,7 µg/m3 což znamená, že byl limit dodržen. Z 60 hodnot byly 3 hodnoty nad uvedený ro�ní 
limit.  
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Vybrané t�žké kovy 
B�hem monitoringu byly sledovány pouze vybrané t�žké kovy As (arzen), Cd  (kadmium),Cr 
(chrom), Mn  (mangan), Ni (nikl),Pb (olovo), které mají v legislativ� uveden limit nebo jsou 
významné vzhledem k životnímu prost�edí.  
 
Nam��ené koncentrace se pohybují na hygienicky nevýznamných hladinách a jsou podlimitní.  
Ro�ní pr�m�rné koncentrace p�ekro�eny nebyly. 
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Meteoparametry 
Jak již bylo v úvodu zmín�no, b�hem monitoringu byly také online sledovány meteorologické 
parametry. Konkrétn� se jednalo se o sm�r a rychlost v�tru, teplotu, tlak a vlhkost. 
Pr�m�rná ro�ní teplota byla 11°C, tlak 983 hPa, rychlost v�tru se v pr�m�ru za rok  
pohybovala okolo 0,4 m/s. P�evládající sm�r v�tru byl jihozápadní. Vlhkost se pohybovala v 
pr�m�ru za rok to bylo 76%. 
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2. VRATIMOV 
 
Monitoring ovzduší probíhal ve Vratimov� od 3.1. do 31.12.2018. Mobilní jednotka byla 
umíst�na po celý rok v zahrad� ZŠ na ul. Daty�ská 690/13, na volném prostranství (viz 
fotografie).  
Stanici lze klasifikovat následovn�:  
- typ stanice: pr�myslová 
- typ zóny: p�edm�stská 
- charakteristika: obytná 
- reprezentativnost:  st�ední m��ítko (100 m až 500 m) 
 

�
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HODNOCENÍ NAM��ENÝCH HODNOT: 
 
Prach PM10: 
Pr�m�rná ro�ní hodnota byla nam��ena na hladin� 31 µg/m3, což znamená, že ro�ní limit (40 
µg/m3) byl dodržen. Co se tý�e po�tu p�ekro�ení denních koncentrací, tak m�žeme 
konstatovat, že denní koncentrace (50 µg/m3) byla p�ekro�ena celkem v 33 dnech. Také denní 
limit v�etn� po�tu p�ekro�ení byl na tomto míst� dodržen.  
Nejvyšší pr�m�rnou denní koncentraci v topné sezon� jsme nam��ili v b�eznu (3.3.2018) a to 
154 µg/m3, nejvyšší koncentraci v netopné sezon� 57 µg/m3 jsme zaznamenali v �ervenci 
(24.7.2018).  
 
P�ehled ro�ních nam��ených koncentrací prachu: 

výsledky prašnosti (µg/m3) 
 

zákonné limity (µg/m3) 
dle Zákona �. 201/2012 Sb., P�íloha �.1 

ro�ní aritmetický pr�m�r PM10 
 

31 ro�ní limit 40 

po�et p�ekro�ení denního limitu 
 

33 denní limit (50 µg/m3) max. 35 dní/rok 

 
 
Oxid dusi�itý NO2 

Pr�m�rná ro�ní koncentrace dosáhla 16,6 µg/m3 a proto m�žeme konstatovat, že zákonný 
limit byl dodržen.  
Nejvyšší hodinová koncentrace byla nam��ena v b�eznu a to 99,7  µg/m3. 
Za celé období monitoringu nebyla zaznamenána hodinová koncentrace p�ekra�ující zákonem 
danou limitní hodnotu 200 µg/m3

. 

 

Oxid si�i�itý SO2 

Pr�m�rná ro�ní koncentrace nam��ená na míst� dosáhla 11,5 µg/m3, jedná se o koncentraci, 
která limit nep�ekra�uje.  
Žádná z hodinových (limit je 350 µg/m3) ani 24 hodinových (limit je 125 µg/m3) koncentrací 
nep�ekro�ila zákonné limity. 

 

Oxid uhelnatý CO 
Oxid uhelnatý je typickým p�edstavitelem spalovacích proces�. Vhledem k tomu je jeho 
koncentrace závislá na denní dob�, a proto se hodnotí maximálním 8hodinovým pr�m�rem. 
Maximální 8hod klouzavý pr�m�r byl nam��en v b�eznu a jeho hodnota byla 2285,9 µg/m3 . 
Za celé období monitoringu nebyla nam��ena žádná 8hod klouzavá pr�m�rná koncentrace 
p�ekra�ující zákonem stanovený limit 10 000 µg/m3. 
 
 
 
 



 

105 

P�ehled ro�ních nam��ených koncentrací: 
výsledky (µg/m3) 

 
zákonné limity (µg/m3) 

dle Zákona �. 201/2012 Sb., P�íloha �.1 
ro�ní aritmetický pr�m�r NO2 

 
17 ro�ní limit 40 

max. hodinová koncentrace 
NO2/po�et  p�ekro�ení hod. limitu 

 
100/0 hodinový limit (200 µg/m3) max 18 dní/rok 

ro�ní aritmetický pr�m�r SO2 

 
12 ro�ní limit nemá 

po�et p�ekro�ení denního limitu  
SO2 

0 denní limit (125 µg/m3) max 3x/rok 

po�et p�ekro�ení hodinového limitu 
SO2 

0 hodinový limit (350 µg/m3) max 24x/rok 

max. denní 8hod pr�m�r CO 
 

2286 
max denní 8 hod limit 

 
10 000 

ro�ní aritmetický pr�m�r CO 643  nemá 
 
 
 

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 
 
Benzo(a)pyren 
Pat�í mezi základní p�edstavitele PAU, je indikátorem nedokonalých spalovacích proces�, 
zárove� identifikuje spalování v lokálních topeništích nebo dopravu. Pat�í mezi prokazatelné 
karcinogeny a proto je velmi nebezpe�ný pro lidské zdraví. 
 
Nadlimitní výsledky byly zaznamenány p�evážn� v topné sezon�, nejvyšší koncentrace byla 
zaznamenána v listopadu a to 23 ng/m3. Z 61 vzork� bylo celkem 38 s nadlimitním 
výsledkem. V�tšina vzork�, které p�ekra�ovaly limit byla odebrána na za�átku roku 2018. 
Ro�ní pr�m�r dosáhl 3,97 ng/m3, což znamená, že nebyl dodržen.   

 
Pr�b�h jednotlivých hodnot je patrný v následujícím grafu: 
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Benzen 
Pat�í mezi t�kavé organické látky ozna�ené jako VOC a je jejich hlavním p�edstavitelem. 
Jako jediný má v naší legislativ� uveden ro�ní limit 5 µg/m3. 
 
Pr�b�h jednotlivých koncentrací má sezonní chod, k p�ekro�ení došlo pouze b�hem topné 
sezony, a to celkem 3x. Maximální koncentrace 7,7 µg/m3 byla nam��ena 23.11.2018. Ro�ní 
pr�m�r však zákonný limit nep�ekro�il a je 2 µg/m3. 
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Vybrané t�žké kovy 
B�hem monitoringu byly sledovány pouze vybrané t�žké kovy As (arzen), Cd  (kadmium), Cr 
(chrom),Mn (mangan), Ni (nikl), Pb (olovo), které mají v legislativ� uveden limit nebo jsou 
významné vzhledem k životnímu prost�edí.  
 
Nam��ené koncentrace se pohybují na hygienicky nevýznamných hladinách a jsou 
podlimitní.  
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Meteoparametry 
Jak již bylo v úvodu uvedeno, b�hem monitoringu byly také online sledovány meteorologické 
parametry. Konkrétn� se jednalo se o sm�r a rychlost v�tru, teplotu, tlak a vlhkost. 
 
Pr�m�rná ro�ní teplota byla 11°C, tlak 977 hPa, pr�m�rná ro�ní rychlost v�tru byla na hranici 
bezv�t�í. Vlhkost se pohybovala v pr�m�ru okolo 79%. 
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3. OSTRAVA KUN�I�KY 
 
Monitoring ovzduší probíhal v Ostrav� Kun�i�kách od 3.1. do 31.12.2018. Mobilní jednotka 
byla po celou dobu umíst�na na jednom míst�, a to v areálu SDO Brontosau�i na ul. 
Rajnochova 6/234, v bezprost�ední blízkosti frekventované ulice Frýdecká (viz fotografie). I 
p�es p�vodní ujišt�ní majitel� zde probíhala b�hem roku stavební �innost. Tyto skute�nosti 
mohly mít vliv na vývoj koncentrací jednotlivých sledovaných látek.  
Stanici lze klasifikovat jako: 
- typ stanice: pr�myslová 
- typ zóny: p�edm�stská 
- charakteristika: obytná 
- reprezentativnost:  st�ední m��ítko (100 až 500 m) 
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HODNOCENÍ NAM��ENÝCH HODNOT: 

 
Prach PM10: 
Pr�m�rná ro�ní hodnota byla nam��ena na hladin� 33 µg/m3, což znamená, že ro�ní limit (40 
µg/m3) byl dodržen. Co se tý�e po�tu p�ekro�ení denních koncentrací, tak m�žeme 
konstatovat, že denní koncentrace (50 µg/m3) byla p�ekro�ena celkem ve 47 dnech. Po�et 
p�ekro�ení denního limitu nebyl na tomto míst� dodržen.  
Nejvyšší pr�m�rnou denní koncentraci v topné sezon� jsme nam��ili v b�eznu a to 132 µg/m3, 
nejvyšší koncentraci v netopné sezon� 59 µg/m3 jsme zaznamenali v dubnu.  
 
 
P�ehled ro�ních nam��ených koncentrací prachu: 

výsledky prašnosti (µg/m3) 
 

zákonné limity (µg/m3) 
dle Zákona �. 201/2012 Sb., P�íloha �.1 

ro�ní aritmetický pr�m�r PM10 
 

33 ro�ní limit 40 

po�et p�ekro�ení denního limitu 
 

47 denní limit (50 µg/m3) max 35 dní/rok 

 
 
Oxid dusi�itý NO2 

Pr�m�rná ro�ní koncentrace dosáhla 23,5 µg/m3 a m�žeme konstatovat, že zákonný limit byl 
dodržen.  
Nejvyšší hodinová koncentrace byla nam��ena v b�eznu a to 107,6 µg/m3. 
Za celé období monitoringu nebyla zaznamenána hodinová koncentrace p�ekra�ující zákonem 
danou limitní hodnotu 200 µg/m3. 
 

Oxid si�i�itý SO2 

Pr�m�rná ro�ní koncentrace nam��ená na míst� byla pod mezí detekce metody (<11 µg/m3). 
Žádná z hodinových (limit je 350 µg/m3) ani 24 hodinových (limit je 125 µg/m3) hodnot limit 
nep�ekro�ila. 

 

Oxid uhelnatý CO 
Oxid uhelnatý je typickým p�edstavitelem spalovacích proces�. Vhledem k tomu je jeho 
koncentrace závislá na denní dob�, a proto se hodnotí maximálním 8hodinovým pr�m�rem. 
 
Maximální 8hod klouzavý pr�m�r byl nam��en v lednu a jeho hodnota byla 2 202,7  µg/m3. 
Za celé období monitoringu nebyla nam��ena žádná 8hod klouzavá pr�m�rná koncentrace 
p�ekra�ující zákonem stanovený limit 10 000 µg/m3. 
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P�ehled ro�ních nam��ených koncentrací: 

výsledky (µg/m3) 
 

zákonné limity (µg/m3) 
dle Zákona �. 201/2012 Sb., P�íloha �.1 

ro�ní aritmetický pr�m�r NO2 

 
24 ro�ní limit 40 

max. hodinová koncentrace NO2 
 

108/0 hodinový limit (200 µg/m3) max 18 dní/rok 

ro�ní aritmetický pr�m�r SO2 

 
<11 ro�ní limit nemá 

po�et p�ekro�ení denního limitu  
SO2 

0 denní limit (125 µg/m3) max 3x/rok 

po�et p�ekro�ení hodinového limitu 
SO2 

0 hodinový limit (350 µg/m3) max 24x/rok 

max. denní 8hod pr�m�r CO 
 

2203 max denní 8 hod limit        10000 

ro�ní aritmetický pr�m�r CO 540 limit nemá 
 
 
 

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 
 

Benzo(a)pyren 
Pat�í mezi základní p�edstavitele PAU, je indikátorem nedokonalých spalovacích proces�, 
zárove� identifikuje spalování v lokálních topeništích nebo dopravu. Pat�í mezi prokazatelné 
karcinogeny a proto je velmi nebezpe�ný pro lidské zdraví. 
Zákonný imisní limit je ro�ní – 1ng/m3. 
 
Nadlimitní výsledky byly zaznamenány p�evážn� v topné. Nejvyšší koncentrace byla 
zaznamenána 23.11.2017 to 26 ng/m3. V�tšina nadlimitních výsledk� byla zaznamenána na 
za�átku roku 2018. Pr�m�rná ro�ní limitní koncentrace byla 3,4 ng/m3. Z 61 odebraných 
vzork� p�ekro�ilo ro�ní limit 30krát.  

 
P�ehled nam��ených výsledk� shrnuje následující graf: 
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Benzen 
Pat�í mezi t�kavé organické látky ozna�ené jako VOC a je jejich hlavním p�edstavitelem. 
Jako jediný má v naší legislativ� uveden ro�ní limit a to 5µg/m3.  
 
Pr�m�rná ro�ní koncentrace nebyla p�ekro�ena, byla zaznamenána na hladin� 2,1 µg/m3. 
Nejvyšší nam��ená koncentrace byla 6 µg/m3 nam��ena 5.11.2018. 
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Vybrané t�žké kovy 
B�hem monitoringu byly sledovány pouze vybrané t�žké kovy As (arzen), Cd  (kadmium), Cr 
(chrom), Mn (mangan), Ni (nikl), Pb (olovo), které mají v legislativ� uveden limit nebo jsou 
významné vzhledem k životnímu prost�edí.  
 
Nam��ené koncentrace se pohybují na hygienicky nevýznamných hladinách a jsou podlimitní. 
K ojedin�lému p�ekro�ení limitu došlo 1x v p�ípad� arsenu a 1x v p�ípad� niklu.  
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Meteoparametry 
Jak již bylo v úvodu uvedeno, b�hem monitoringu byly také online sledovány meteorologické 
parametry. Konkrétn� se jednalo se o sm�r a rychlost v�tru, teplotu, tlak a vlhkost. 
 
Pr�m�rná ro�ní teplota byla 11°C, tlak 984 hPa. Vlhkost se pohybovala v pr�m�ru za rok to 
bylo 79%. Ve 103 dnech b�hem roku panovalo na míst� bezv�t�í, p�esto je p�evládající sm�r 
v�tru ze severozápadu. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka k hodnocení mobilních stanic: 
V rámci nam��ených hodnot byly k hodnocení použity pouze nam��ené denní koncentrace 
prachu PM10,  CO, NO2, SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a vybraných t�žkých kov� (Ni, Cd, 
As, Pb), které mají uvedený limit v P�íloze �.1 zákona �. 201/2012 Sb., o  ochran� ovzduší 
v platném zn�ní. Krátce byla také zhodnocena celková pr�m�rná meteosituace b�hem m��ení.   


