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ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA

1. Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
2. Vyhláška č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí
3. Vyhláška č. 13/2009 Sb. o stanovení požadavků
na kvalitu paliv pro stacionární zdroje

4. Nařízené vlády č. 354/2002 Sb. kterým se 
stanový emisní limity



ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

� může být způsobeno chemickým, fyzikálním
nebo biologickým činitelem, který změní přírodní vlastnosti 
zemské atmosféry

� zmenšování ozónové vrstvy z důvodu znečištění vzduch je 
hrozbou jak pro lidské zdravý, tak pro zemské ekosystémy

� znečištěné ovzduší je celosvětovou příčinou řady nemocí
až úmrtí (např. onemocnění dýchacích cest, výskyt rakoviny a srdečních 
onemocnění)



ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU

1) antropogenní zdroje

� tepelné elektrárny
� řízené spalování lesů, používané v zemědělství nebo 
lesnictví

� motorová vozidla
� námořní lodě i emise vznikající v přístavech
� spalování fosilních paliv
� elektrárny a průmyslové závody
� nevhodné obdělávání půdy
� výpar z nátěrů, sprejů na vlasy, aerosolových sprejů a 
rozpouštědel



2) přírodní zdroje

• prach z přírodních zdrojů, obvykle z oblastí Země
• pokrytých řídkou vegetací, nebo zcela bez vegetace
• písek z pouští
• bioplyn, konkrétně metan, uvolňovaný v průběhu
• trávení potravy zvířaty
• radioaktivní plyn radon, uvolňující se ze zemské kůry
• kouř a oxid uhelnatý, vznikající při lesních požárech
• sopečná aktivita, díky níž se uvolňují částice síry, chloru 

a popela



ZDRAVOTNÍ ÚČINKY
ZNEČIŠTĚNÉHO PROSTŘEDÍ

�krátkodobé vlivy
� zvýšení výskytu zánětlivých onemocnění plic
� dýchacích cest
� astma
� alergie…

�dlouhodobé vlivy
� projevuje se zhoršením funkcí plic
� zkrácením předpokládané délky života …



MOŽNOSTI OMEZENÍ
ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU

� vybavení továren zařízeními pro zachycování emisi 
např. prachové filtry, katalyzátory,odsiřovací či neditrifikační
zařízení

� v dopravě změna paliva, omezení rychlosti či zlepšení
plynulosti provozu

� Evropské země (Švédsko, Německo) zavádějí v centrech 
velkých měst nízko-emisní zóny, do kterých mohou 
vjíždět jen automobily, které vypouštějí jen nepatrné
mnonožství škodlivin

� vzrostlá zelen působí jako filtr, který zachycuje jemné
částice prachu



MĚŘENÍ ZNEČIŠŤĚNÍ OVZDUŠÍ
V ČHMÚ V OSTRAVĚ






