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6
NA¤ÍZENÍ

Ústeckého kraje ã. 6/2010
ze dne 15. záﬁí 2010,
kter˘m se vydává Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého kraje

Rada se usnesla vydat na základû § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a na základû zmocnûní
dle § 6 odst. 6 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, toto naﬁízení:

âl. 2
Zveﬁejnûní
Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého kraje je uloÏen na odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství Krajského úﬁadu Ústeckého kraje a je zveﬁejnûn v úplném znûní na www stránkách Ústeckého kraje
v ãásti „Îivotní prostﬁedí/dokumenty odboru“.

âl. 1
Pﬁedmût úpravy
(1) Vyhla‰uje se Krajsk˘ program sniÏování emisí
Ústeckého kraje, jehoÏ pﬁedmûtem je stanovení nástrojÛ
k dosaÏení doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních
stropÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxidy dusíku, tûkavé organické
látky (VOC) a amoniak.

âl. 3
Zru‰ovací ustanovení
Zru‰uje se Naﬁízení Ústeckého kraje ã. 2/2005 ze dne
11. kvûtna 2005, kter˘m se vyhla‰uje Krajsk˘ program
sniÏování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku Ústeckého kraje.

(2) Cílem Krajského programu sniÏování emisí
Ústeckého kraje je zlep‰ení kvality ovzdu‰í zejména
dosaÏením imisních limitÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxidy dusíku,
tûkavé organické látky (VOC) a amoniak.

âl. 4
Úãinnost

(3) Krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého
kraje je pﬁílohou ã. 1 k tomuto naﬁízení.

Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.

Jana VaÀhová v. r.
hejtmanka
Ing. Pavel Kouda v. r.
zástupce a námûstek hejtmanky
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INTEGROVAN¯ KRAJSK¯ PROGRAM SNIÎOVÁNÍ EMISÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE
Souhrn (v závazné struktuﬁe dle pﬁílohy ã. 2 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í)

Poznámka: Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého kraje bude v dal‰ím textu naz˘ván „Program“.

A.1.1

Základní cíle a souvislosti Programu

Primárním cílem Programu je dosáhnout doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid siﬁiãit˘
(SO2), oxidy dusíku (NOx), tûkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) stanoven˘ch pro Ústeck˘ kraj.
Doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ jsou pro Ústeck˘ kraj stanoveny naﬁízením vlády
ã. 351/2002 Sb., kter˘m se stanoví závazné emisní stropy pro nûkteré látky zneãi‰Èující ovzdu‰í a zpÛsob pﬁípravy
a provádûní emisních inventur a emisních projekcí, ve znûní naﬁízení vlády ã. 417/2003 Sb. Stanovené hodnoty jsou
uvedeny v následující tabulce:
Tabulka ã. 1: Doporuãené emisní stropy pro SO2, NOx, VOC a NH3 pro Ústeck˘ kraj

Základním cílem Programu je dále omezování emisí tûch zneãi‰Èujících látek (ãi jejich prekurzorÛ), u kter˘ch bylo zji‰tûno nedodrÏování imisních limitÛ a stabilizace emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch k nedodrÏování imisních limitÛ nedochází.
V období 2000 aÏ 2007 bylo na území Ústeckého kraje zji‰tûno nedodrÏování imisních limitÛ stanoven˘ch pro
ochranu zdraví obyvatel pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10, oxid siﬁiãit˘ a oxid dusiãit˘ a cílov˘ch imisních
limitÛ pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vyjádﬁené jako benzo(a)pyren, arzen a troposférick˘ ozón.
Pro oxid uhelnat˘ a olovo nebylo bûhem sledovaného období na území Ústeckého kraje nedodrÏování
imisních limitÛ zji‰tûno. RovnûÏ nedocházelo v letech 2000–2007 k pﬁekraãování cílového imisního limitu pro
kadmium.

A.1.2

Vedlej‰í cíle Programu
Vedlej‰í cíle Programu jsou:
• pﬁispût k omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“, zejména oxidu uhliãitého a metanu (cestou preference
nástrojÛ a opatﬁení omezujících souãasnû jak emise zneãi‰Èujících látek, tak emise skleníkov˘ch plynÛ)
• pﬁispût k ‰etrnému nakládání s energiemi a pﬁírodními zdroji
• pﬁispût k omezování vzniku odpadÛ

Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na (Integrovan˘) Národní program sniÏování emisí âeské republiky a na Národní program sniÏování emisí ze stávajících, zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ (je zamûﬁen na
sníÏení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku). Kromû toho jsou v˘znamné vazby zejména
na následující koncepãní materiály, pﬁipravené na národní úrovni:
•
•
•
•

Státní politika Ïivotního prostﬁedí âR
Státní energetická koncepce
Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ
Národní program na zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu v âeské republice
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Státní dopravní politika a navazující dokumenty
Operaãní program Îivotní prostﬁedí
Operaãní program Doprava
Strategie regionálního rozvoje âeské republiky

Na horizontální úrovni je v˘znamná vazba na Územní energetickou koncepci Ústeckého kraje, Koncepci
rozvoje dopravní infrastruktury Ústeckého kraje, Plán odpadového hospodáﬁství Ústeckého kraje a v ‰ir‰ích souvislostech na Program rozvoje územního obvodu Ústeckého kraje.

B.

V¯CHOZÍ SITUACE – OBRAZ EMISNÍ SITUACE

B.1.1

SWOT anal˘za
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B.1.2
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„Makroemisní“ anal˘za

V letech 2005 aÏ 2007 byl âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem proveden rozsáhl˘ pﬁepoãet emisí
zneãi‰Èujících látek pro celé ãasové období od roku 2000. Podnûtem k úpravû emisních bilancí byly jednak úprava
metodiky v˘poãtu emisí zneãi‰Èujících látek z vytápûní domácností (kategorie REZZO 3), jednak aktualizované
údaje o spotﬁebách pohonn˘ch hmot a jejich distribuci mezi jednotliv˘mi skupinami silniãních a nesilniãních vozidel
(kategorie REZZO 4). Pro toto období byla rovnûÏ sjednocena metodika vykazování emisí amoniaku z chovÛ
hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat. Zmûny byly zpûtnû promítnuty proto, aby nedocházelo ke zkreslování trendÛ emisí zneãi‰Èujících látek v letech 2000 aÏ 2007.
V˘chozím rokem pro makroemisní anal˘zu je rok 2007, pro kter˘ jsou k dispozici definitivní emisní data.

B.1.2.1

Emisní situace v Ústeckém kraji

V dobû zpracování aktualizace Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje byla k dispozici oficiální emisní data do roku 2007. V následující tabulce se uvádí v˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v letech
2000–2007 a jejich porovnání s doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních stropÛ, které by mûly b˘t v roce 2010
splnûny.
Tabulka ã. 2: V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v Ústeckém kraji (kt/rok)

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
*emise uhlovodíkÛ (CxHy). V roce 2002 bylo nahrazeno vykazováním emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC).

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce vypl˘vá, Ïe v letech 2000 aÏ 2007 vykazovaly roãní emise oxidu siﬁiãitého
kolísav˘ prÛbûh (maximální hodnoty byly dosaÏeny v roce 2000, dal‰í dvû maxima byla zaznamenána v letech 2002
a 2007). Nejv˘raznûj‰í pokles oproti roku 2000 byl dosaÏen v letech 2004 aÏ 2006. V poslední dobû do‰lo oproti roku
2000 k poklesu emisí SO2 pﬁibliÏnû o 8,4 kt. Krajské emise oxidÛ dusíku mûly od roku 2001 stabilizovan˘ chod a pohybovaly se na úrovni pﬁibliÏnû 70 kt. Klesající tendenci bûhem sledovaného období mûly emise oxidu uhelnatého
(celkov˘ pokles ãinil 4,3 kt), tûkav˘ch organick˘ch látek (4,0 kt) a amoniaku (1,4 kt). Naopak nárÛst emisí byl zaznamenáván u tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (pﬁibliÏnû o 0,5 kt).
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V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v letech 2000 aÏ 2007 v Ústeckém kraji znázorÀuje graf ã. 1:
Graf ã. 1: V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v Ústeckém kraji v letech 2000–2007

Zdroj: âHMÚ

Z v˘‰e uvedeného grafu je patrné, Ïe v prÛbûhu hodnoceného období vykazují emise oxidu uhelnatého,
tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku klesající trend. Emise TZL a oxidÛ dusíku mají od roku 2001 klesající aÏ
stabilizovan˘ prÛbûh. V˘razné meziroãní v˘kyvy emisí lze v letech 2000, 2002 a 2007 zaznamenat u oxidu siﬁiãitého.
Tyto zmûny jsou zpÛsobeny zejména provozem zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích základních zneãi‰Èujících
látek na území Ústeckého kraje je v období 2000 aÏ 2007 následující:
Tabulka ã. 3: V˘voj zdrojové struktury emisí základních zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í Ústeckého kraje v letech
2000–2007
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Zdroj: âHMÚ
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Porovnáním podílÛ jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích Ústeckého
kraje lze dojít k následujícím závûrÛm:
– podíl zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1) na celkov˘ch emisích kraje je
rozhodující v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého (97 %) a oxidÛ dusíku (88 %) v˘znamn˘ u tuh˘ch zneãi‰Èujících
látek (46 %), amoniaku (32 %), oxidu uhelnatého (31 %) a tûkav˘ch organick˘ch látek (28 %);
– podíl stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 2) na celkov˘ch emisích kraje je ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû amoniaku (11 %) a marginální v pﬁípadû emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého,
oxidÛ dusíku, oxidu uhelnatého a VOC;
– podíl mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 3) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pﬁípadû emisí VOC (50 %) a amoniaku (51 %), ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí TZL (18 %) a oxidu uhelnatého (18 %) a zanedbateln˘ v pﬁípadû emisí oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku;
– podíl mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pﬁípadû emisí oxidu uhelnatého (50 %), v˘znamn˘ u emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (32 %) a VOC
(21 %), ãásteãnû v˘znamn˘ u oxidÛ dusíku (11 %) a zanedbateln˘ v pﬁípadû amoniaku a oxidu siﬁiãitého.

B.1.2.2

Emisní situace v âeské republice

V˘voj národních emisí základních zneãi‰Èujících látek v období let 2000 aÏ 2007 je uveden v následující
tabulce (pro srovnání jsou v tabulce rovnûÏ uvedeny hodnoty národních emisních stropÛ):
Tabulka ã. 4: V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v âeské republice (kt/rok)

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
*emise uhlovodíkÛ (CxHy). V roce 2002 bylo nahrazeno vykazováním emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC).
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V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v letech 2000 aÏ 2007 v âeské republice znázorÀuje graf ã. 2:
Graf ã. 2: V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v âeské republice v letech 2000–2007

Zdroj: âHMÚ

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce a znázornûn˘ch na grafu je patrné, Ïe emise oxidu uhelnatého, oxidu siﬁiãitého, tûkav˘ch organick˘ch látek, amoniaku a oxidÛ dusíku vykazují klesající trend. Naopak rostoucí tendenci,
zpÛsobenou zejména mobilními zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í, mají emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.
Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích základních zneãi‰Èujících
látek na území âeské republiky je v období 2000 aÏ 2007 následující:

Tabulka ã. 5: V˘voj zdrojové struktury emisí základních zneãi‰Èujících látek âeské republiky v letech 2000–2007
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Z republikové zdrojové struktury emisí vypl˘vá, Ïe:
– podíl zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1) na celkov˘ch národních emisích
je rozhodující v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého (87 %) a oxidÛ dusíku (50 %), v˘znamn˘ u oxidu uhelnatého
(37 %), amoniaku (25 %) a ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (19 %) a tûkav˘ch
organick˘ch látek (10 %);
– podíl stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 2) na celkov˘ch národních emisích je v˘znamn˘
v pﬁípadû amoniaku (22 %), ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (8 %) a marginální v pﬁípadû emisí oxidu uhelnatého, oxidÛ dusíku, oxidu siﬁiãitého a VOC;
– podíl mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 3) na celkov˘ch národních emisích je rozhodující
v pﬁípadû emisí VOC (57 %), v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí amoniaku (49 %) a TZL (28 %), ãásteãnû
v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí oxidu uhelnatého (14 %) a oxidu siﬁiãitého (11 %), zanedbateln˘ v pﬁípadû
emisí oxidÛ dusíku;
– podíl mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4) na celkov˘ch národních emisích je v˘znamn˘
v pﬁípadû oxidu uhelnatého (48 %), tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (45 %), oxidÛ dusíku (45 %) a VOC
(31 %) a zanedbateln˘ v pﬁípadû amoniaku a oxidu siﬁiãitého.
Hospodáﬁsk˘ v˘znam Ústeckého kraje je dán znaãn˘m nerostn˘m bohatstvím, zejména rozsáhl˘mi loÏisky
hnûdého uhlí uloÏen˘mi relativnû nízko pod povrchem. Hrub˘ domácí produkt vytvoﬁen˘ v Ústeckém kraji v roce
2007 tvoﬁil 6,5 % celkového HDP âR (227, 7 mld. Kã), coÏ ﬁadí kraj na páté místo v rámci âeské republiky. V pﬁepoãtu na jednoho obyvatele dosahuje kraj 80,7 % republikového prÛmûru a je mezi kraji na dvanácté pozici. Ve struktuﬁe ekonomiky kraje dominuje prÛmysl, ve kterém jsou zastoupena témûﬁ v‰echna odvûtví (dominantní podíl v‰ak
má strojírenství, energetick˘ a chemick˘ prÛmysl a tûÏba nerostn˘ch surovin).
Porovnání emisí základních zneãi‰Èujících látek mezi jednotliv˘mi kraji je uvedeno v následující tabulce (emise za rok
2007 v kt/rok):
Tabulka ã. 6: Regionální distribuce emisí základních zneãi‰Èujících látek v âeské republice, 2007

Zdroj: âSÚ, âHMÚ
Poznámka:
Tuãn˘m písmem jsou vyznaãeny vÏdy tﬁi kraje s nejvy‰‰ími emisemi pﬁíslu‰né zneãi‰Èující látky.
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Tabulka ã. 7: Podíl krajÛ na celkovém HDP a na celkov˘ch emisích (% podílu, REZZO 1–4)

Zdroj: âSÚ, âHMÚ
Poznámka:
Tuãn˘m písmem jsou vyznaãeny vÏdy tﬁi kraje s nejvy‰‰ími emisemi pﬁíslu‰né zneãi‰Èující látky.

Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Ústeckého kraje emitují v porovnání
s ostatními kraji:
– nejvût‰í mnoÏství oxidu siﬁiãitého (35 % národních emisí) a oxidÛ dusíku (25 % národních emisí);
– tﬁetí nejvy‰‰í mnoÏství emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (pﬁibliÏnû 9 % národních emisí).
Graf ã. 3: Podíl emisí základních zneãi‰Èujících látek Ústeckého kraje na celkov˘ch emisích âeské republiky v roce 2007

Strana 307

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8/2010

Z celkového vyhodnocení makroemisní situace v Ústeckém kraji a v âeské republice vypl˘vá, Ïe emise
TZL, SO2, NOx a VOC se pohybují vysoce nad republikov˘m prÛmûrem (tj. v˘‰e, neÏ odpovídá podílu kraje na tvorbû HDP). Rozhodující podíl emisí SO2 a NOx je emitován zvlá‰tû velk˘mi a velk˘mi zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í
(REZZO 1), podíl mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je rozhodující v pﬁípadû emisí VOC a emisí amoniaku, podíl
mobilních zdrojÛ je rozhodující v pﬁípadû emisí oxidu uhelnatého.

B.1.2.3

Anal˘za souãasné emisní situace v âeské republice a v Ústeckém kraji s ohledem
na emisní stropy

Základní informace o emisní situaci v Ústeckém kraji v roce 2007 jsou prezentovány v následující tabulce
a grafu (záporná ãísla v tabulce znamenají pﬁekroãení hodnoty emisního stropu):
Tabulka ã. 8: Porovnání aktuálních emisí SO2, NOx, VOC a NH3 v âeské republice a v Ústeckém kraji s hodnotami
emisních stropÛ, rok 2007

Zdroj: âHMÚ, naﬁízení vlády ã. 351/2002 Sb.

Graf ã. 4: Plnûní národních emisních stropÛ v roce 2007
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Z emisní anal˘zy vypl˘vá, Ïe hlavní cíl, kter˘ je stanoven Národním programem sniÏování emisí âeské
republiky, tj. plnûní národních emisních stropÛ od roku 2010, bude dosaÏen u SO2, VOC a NH3. V souãasné dobû stále
existuje vysoká míra nejistoty plnûní emisního stropu pro oxidy dusíku, kde âeská republika má rezervu pouze 1 %.

Graf ã. 5: Plnûní doporuãen˘ch krajsk˘ch emisních stropÛ v roce 2007

Z porovnání emisí základních zneãi‰Èujících látek v Ústeckém kraji a v âeské republice za rok 2007 s hodnotami emisních stropÛ vypl˘vají následující závûry:
– v roce 2007 byl emisní strop pro oxid siﬁiãit˘ pﬁekroãen na území Ústeckého kraje o 6,1 kt (8,6 % emisního stropu), zatímco na národní úrovni problém s dodrÏením emisního stropu pro oxid siﬁiãit˘ není.
âeská republika plní emisní strop pro oxid siﬁiãit˘ s rezervou pﬁibliÏnû 18 %;
– v roce 2007 byl emisní strop pro oxidy dusíku pﬁekroãen na území Ústeckého kraje zhruba o 3,4 kt, coÏ
je 5,1 % emisního stropu. Hodnoty celorepublikov˘ch emisí se pohybovaly tûsnû pod hranicí národního
emisního stropu s rezervou plnûní pouze 1 %;
– emisní strop pro tûkavé organické látky bude jak na národní (rezerva plnûní emisního stropu témûﬁ
21 %), tak i na krajské úrovni (rezerva plnûní víc neÏ 37 %) dodrÏen s dostateãnou rezervou;
– v pﬁípadû emisí amoniaku byl emisní strop na území Ústeckého kraje plnûn s rezervou pﬁibliÏnû 40 %.
âeská republika plní emisní strop pro amoniak s rezervou zhruba 25 %.
Z provedené anal˘zy vypl˘vá, Ïe za stávajících podmínek a pﬁi zachování stanoven˘ch emisních stropÛ do
roku 2010 by Ústeck˘ kraj nesplnil hodnoty emisních stropÛ pro oxid siﬁiãity a oxidy dusíkÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
riziko nedodrÏení emisního stropu oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíkÛ je dost vysoké, je proto nezbytné zvlá‰tní pozornost vûnovat zejména mnoÏství vypou‰tûn˘ch emisí tûchto polutantÛ.
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V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek a struktura zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

Tuhé zneãi‰Èující látky
Z anal˘zy struktury zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek v Ústeckém kraji a v âeské republice vypl˘vá,
Ïe na krajsk˘ch emisích se nejvíce podílejí zvlá‰tû velké a velké zdroje (témûﬁ 50 % celkov˘ch emisí TZL), které jsou
následovány mobilními (32 %) a mal˘mi zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í (18 % emisí TZL). Podíl stﬁedních zdrojÛ je
zanedbateln˘ a pﬁedstavuje 4 % krajsk˘ch emisí TZL. V republikové struktuﬁe zdrojÛ emisí se na první místo ﬁadí
mobilní zdroje, jejichÏ podíl pﬁedstavuje 45 % celkov˘ch emisí TZL, potom následují malé (28 %), zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (19 %). Podíl stﬁedních zdrojÛ je ãásteãnû v˘znamn˘ a pﬁedstavuje 9 % národních
emisí TZL.
V níÏe uvedené tabulce je prezentován v˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek v letech 2000 aÏ 2007 podle
jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ Ústeckého kraje.
Tabulka ã. 9: V˘voj emisí TZL dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Zdroj: âHMÚ

Od roku 2007 podle nové metodiky stanovení emisí zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 3 byly
do celkové emise TZL z této kategorie zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í zahrnuty emise z chovÛ hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat,
které pﬁedstavují pﬁibliÏnû 160,0 t TZL (15 % celkové emise TZL ze zdrojÛ REZZO 3).
Graf ã. 6: V˘voj emisí TZL dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007
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Graf ã. 7: Zdrojová struktura emisí TZL v Ústeckém kraji a v âeské republice, 2007

Oxid siﬁiãit˘
Struktura zdrojÛ emisí oxidu siﬁiãitého je v Ústeckém kraji odli‰ná od struktury zdrojÛ v âeské republice.
Emise oxidu siﬁiãitého pocházejí pﬁeváÏnû z velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (zejména ze spalovacích zdrojÛ, které spadají do sektorÛ veﬁejné a prÛmyslové energetiky a chemického prÛmyslu). Zdroje kategorie REZZO 1 se na emisích oxidu siﬁiãitého v Ústeckém kraji podílejí témûﬁ z 98 %, coÏ je o 9 % více neÏ pﬁi celorepublikovém porovnání. Z porovnání údajÛ mezi roky 2000 aÏ 2007 je patrn˘ klesající trend emisí SO2 ze zvlá‰tû
velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (viz graf ã. 8). V období od roku 2000 do 2007 do‰lo k poklesu emisí
SO2 z tûchto zdrojÛ o 7,8 kt, coÏ je víc neÏ 9 % emisí roku 2000.
Na druhou stranu je podíl mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v Ústeckém kraji
o 9 % niÏ‰í neÏ u stejné kategorie zdrojÛ na národní úrovni. Jejich emisní v˘znam se v‰ak z pohledu lokální kvality
ovzdu‰í mÛÏe projevovat daleko v˘znamnûji (zejména v zimním období) neÏ vliv velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ,
protoÏe malé zdroje emitují zneãi‰Èující látky do pﬁízemní („d˘chací“) vrstvy atmosféry. Emitované zneãi‰Èující látky
tak mohou pﬁímo ovlivÀovat kvalitu Ïivota obyvatel v sídlech.
Podíl stﬁedních a mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je jak na krajsk˘ch, tak i na národních emisích SO2
zcela zanedbateln˘. Klesající trend emisí SO2, kter˘ lze sledovat u mobilních zdrojÛ je v pﬁeváÏné míﬁe zdÛvodnûn
jednak poklesem obsahu síry v pohonn˘ch hmotách, jednak zmûnou metodiky vypoãtu emisí. V níÏe uvedené tabulce
je prezentován v˘voj emisí oxidu siﬁiãitého podle jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ Ústeckého kraje v letech 2000 aÏ 2007.
Tabulka ã. 10: V˘voj emisí oxidu siﬁiãitého dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Zdroj: âHMÚ
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Graf ã. 8: V˘voj emisí SO2 dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Graf ã. 9: Zdrojová struktura emisí SO2 v Ústeckém kraji a v âeské republice, 2007
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Oxidy dusíku
Z anal˘zy krajské a národní struktury zdrojÛ emisí oxidÛ dusíku vypl˘vá, Ïe se na emisích NOx rozhodujícím zpÛsobem v obou pﬁípadech podílejí zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í. Podíl zdrojÛ kategorie
REZZO 1 v Ústeckém kraji v roce 2007 ãinil 88 %, coÏ je o 37 % více neÏ na národní úrovni. Celkové mnoÏství emisí
z tûchto zdrojÛ pokleslo oproti roku 2001 pﬁibliÏnû o 0,2 kt.
Mobilní zdroje mají na krajsk˘ch emisích oxidÛ dusíku ãásteãnû v˘znamn˘ podíl (11 % krajsk˘ch emisí
NOx). V republikové struktuﬁe je podíl této kategorie zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v˘znamn˘ a pﬁedstavuje 45 %
emisí NOx. Od roku 2001 vykazovaly emise oxidÛ dusíku klesající tendenci. Tak oproti roku 2001 do‰lo k v˘raznému
poklesu emisí zejména u zdrojÛ kategorie REZZO 4 a následnû ke sníÏení podílu tûchto zdrojÛ na krajsk˘ch emisích
NOx (viz graf ã. 10). Redukce emisí pﬁedstavuje témûﬁ 2,4 kt. Podíl stﬁedních a mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je
jak na krajské, tak i na národní úrovní témûﬁ marginálním a pohybuje se na úrovní do 3 % celkov˘ch emisí NOx.
Tabulka ã. 11: V˘voj emisí oxidÛ dusíku dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Zdroj: âHMÚ

Graf ã. 10: V˘voj emisí oxidÛ dusíku dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007
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Graf ã. 11: Zdrojová struktura emisí NOx v Ústeckém kraji a v âeské republice, 2007

Oxid uhelnat˘
Krajská struktura zdrojÛ emisí oxidu uhelnatého je obdobná národní struktuﬁe. Z anal˘zy struktury zdrojÛ emisí oxidu uhelnatého jak na krajské, tak i na republikové úrovni vypl˘vá, Ïe se na emisích této zneãi‰Èující látky
nejvíce podílejí mobilní zdroje (50 % celkov˘ch emisí CO), které jsou následovány zvlá‰tû velk˘mi a velk˘mi zdroji
(31 %) a mal˘mi zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í (18 %). Podíl mal˘ch zdrojÛ je zanedbateln˘ a pﬁedstavuje pouze 1 %
celkov˘ch emisí oxidu uhelnatého.
Tabulka ã. 12: V˘voj emisí oxidu uhelnatého dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Zdroj: âHMÚ
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Graf ã. 12: V˘voj emisí oxidu uhelnatého dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Graf ã. 13: Zdrojová struktura emisí CO v Ústeckém kraji a v âeské republice, 2007
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Tûkavé organické látky (VOC)
Tûkavé organické látky jsou schopné vytváﬁet fotochemické oxidanty reakcí s NOx v pﬁítomnosti sluneãního záﬁení. Nejv˘znamnûj‰ím antropogenním zdrojem emisí VOC je sektor uÏívání rozpou‰tûdel. V˘znamné jsou
rovnûÏ emise související s dopravou (v˘fukové plyny, benzínové páry ze skladování a distribuce benzínu).
Podle míry pÛsobení na zdraví lidí, zvíﬁat a Ïivotní prostﬁedí se tûkavé organické látky dûlí na 4 kategorie.
Jedná se o následující kategorie:
a) látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jsou
oznaãeny R-vûtou R45, R46, R49, R60 a R61;
b) halogenované organické látky klasifikované R-vûtou R40;
c) tûkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) a b);
d) benzin.
Krajská struktura zdrojÛ emisí VOC je obdobná národní struktuﬁe. V˘znamná ãást emisí VOC pochází
z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (49 %) a zdrojÛ, které nepodléhají centrální evidenci (lakovny atp.). Emise
VOC z pouÏití organick˘ch rozpou‰tûdel a nátûrov˘ch hmot, které se neohla‰ují v registru REZZO 1 a REZZO 2
jsou rovnûÏ dopoãítávan˘ jako souãást emisí VOC z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Potom na základû odborného odhadu se tyto emise rozpoãítávají do jednotliv˘ch krajÛ.
Republiková zdrojová struktura emisí VOC je následující:
– zvlá‰tû velké a velké zdroje se na národních emisích podílí pﬁibliÏnû 10 %;
– podíl stﬁedních zdrojÛ má okrajov˘ charakter a pohybuje se na úrovni 2 %;
– podíl mal˘ch zdrojÛ na emisích VOC je rozhodujícím a pﬁedstavuje více neÏ 57 %;
– v˘znamn˘ je také podíl mobilních zdrojÛ, jejichÏ emise tvoﬁí cca 31 % národních emisí VOC.
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o podílu jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ na území Ústeckého kraje
z emisní bilance vedené âHMÚ:
Tabulka ã. 13: V˘voj emisí VOC dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Zdroj: âHMÚ
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Graf ã. 14: V˘voj emisí VOC dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Graf ã. 15: Zdrojová struktura emisí VOC v Ústeckém kraji a v âeské republice, 2007
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Amoniak
Krajská struktura zdrojÛ emisí amoniaku je obdobná národní struktuﬁe. V porovnání s âeskou republikou
jsou na území Ústeckého kraje v˘znamnûj‰í skupinou zdroje spadající do kategorie velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í. Emise amoniaku, které se neohla‰ují v registru REZZO 1 a REZZO 2 jsou od roku 2000 dopoãítávány jako souãást emisí NH3 z mal˘ch zdrojÛ. Potom na základû odborného odhadu se tyto emise rozpoãítávají do jednotliv˘ch krajÛ.
Z anal˘zy struktury zdrojÛ emisí amoniaku v Ústeckém kraji vypl˘vá,
Ïe se na krajsk˘ch emisích nejvíce podílejí malé zdroje (50 % celkov˘ch emisí NH3), které jsou následovány zvlá‰tû
velk˘mi a velk˘mi zdroji (32 %) a stﬁedními zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í (11 %). Podíl mobilních zdrojÛ je zanedbateln˘ a pﬁedstavuje 7 % krajsk˘ch emisí amoniaku.

Tabulka ã. 14: V˘voj emisí amoniaku dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007

Zdroj: âHMÚ

Graf ã. 16: V˘voj emisí amoniaku dle jednotliv˘ch kategorií REZZO v Ústeckém kraji, 2000–2007
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Graf ã. 17: Zdrojová struktura emisí NH3 v Ústeckém kraji a v âeské republice, 2007
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Distribuce emisí základních zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ
mezi jednotliv˘mi ORP Ústeckého kraje

Distribuce emisí základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 1 mezi jednotliv˘mi ORP
Ústeckého kraje v roce 2007 je uvedena v následující tabulce:
Tabulka ã. 15: Emise základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 1 po jednotliv˘ch ORP Ústeckého
kraje v roce 2007 (t/rok)

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
Tuãn˘m písmem jsou vyznaãeny vÏdy tﬁi ORP s nejvy‰‰ími emisemi pﬁíslu‰né zneãi‰Èující látky.

Na základû anal˘zy emisí základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 1 na úrovní jednotliv˘ch ORP Ústeckého kraje vypl˘vá, Ïe:
– podíl ORP KadaÀ je v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí NOx (43 %), VOC (41 %), TZL (38 %) a SO2 (33 %)
a ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí CO (17 %);
– podíl ORP Louny je v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí NOx (25 %) a VOC (21 %) a ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí TZL (18 %), CO (16 %) a SO2 (11 %);
– podíl ORP Litvínov je v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí SO2 (20 %) a ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí CO
(13 %), TZL (11 %), NOx (10 %) a VOC (10 %);
– podíl ORP Lovosice je v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí CO (30 %) a ORP Bílina v pﬁípadû emisí SO2 (13 %);
– na emisích NH3 je podíl nejv˘znamnûj‰ích ORP následující: ORP Roudnice nad Labem (27 %), ORP
Lovosice (16 %) a ORP Teplice (14 %).
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Distribuce emisí základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 2 mezi jednotliv˘mi ORP
Ústeckého kraje v roce 2007 je uvedena v následující tabulce:
Tabulka ã. 16: Emise základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 2 po jednotliv˘ch ORP Ústeckého
kraje v roce 2007 (t/rok)

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
Tuãn˘m písmem jsou vyznaãeny vÏdy tﬁi ORP s nejvy‰‰ími emisemi pﬁíslu‰né zneãi‰Èující látky.

Na základû anal˘zy emisí základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 2 na úrovni jednotliv˘ch ORP Ústeckého kraje vypl˘vá, Ïe:
– podíl ORP Most je v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí TZL (20 %) a ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí SO2
(15 %), NOx (10 %) a VOC (10 %);
– podíl ORP KadaÀ je v˘znamn˘ v pﬁípadû oxidu uhelnatého (28 %) a ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí SO2 (15 %), VOC (15 %) a NOx (10 %);
– podíl ORP Teplice je v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí CO (21 %) a ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí NOx
(17 %);
– podíl ORP Ústí nad Labem je ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí TZL (19 %) a VOC (13 );
– podíl ORP Rumburk je ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí TZL (17 %);
– na emisích NH3 je podíl nejv˘znamnûj‰ích ORP následující: ORP Dûãín (18 %), ORP Louny (15 %)
a ORP Chomutov (13 %).
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Tabulka ã. 17: Emise základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 3 po jednotliv˘ch ORP Ústeckého
kraje v roce 2007 (t/rok)

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
Tuãn˘m písmem jsou vyznaãeny vÏdy tﬁi ORP s nejvy‰‰ími emisemi pﬁíslu‰né zneãi‰Èující látky.

Od roku 2007 podle nové metodiky stanovení emisí zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 3 byly do celkov˘ch emisí TZL zahrnuty emise z chovÛ hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat (pﬁibliÏnû 160,0 t TZL).
Emise VOC z pouÏití organick˘ch rozpou‰tûdel a nátûrov˘ch hmot, které se neohla‰ují v registru REZZO 1 a REZZO 2,
jsou na základû odborného odhadu dopoãítávany jako souãást emisí VOC z mal˘ch zdrojÛ, proto se údaje uvedené
v tabulce li‰í od celkov˘ch emisí VOC ze zdrojÛ REZZO 3, kde se za rok 2007 vykazuje 7,7 kt.
Podle podílu na emisích TZL, SO2, NOx, CO a VOC se na první místo ﬁadí ORP Dûãín (13–14 %), která je
následována ORP Rumburk (9–12 %) a ORP Teplice (9–12 %).

Z posouzení emisní situace na úrovni jednotliv˘ch ORP Ústeckého kraje vypl˘vá, Ïe rozhodující mnoÏství
emisí základních zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je emitováno v ORP:
– KadaÀ
– Louny
– Litvínov
– v pﬁípadû emisí NH3 – ORP Roudnice nad Labem a ORP Lovosice
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Mikroemisní ãást

Vyhodnocení podílu emisí základních zneãi‰Èujících látek na úrovni jednotliv˘ch zdrojÛ bylo provedeno
v ‰ir‰ím spektru stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje. Podíl jednotliv˘ch zdrojÛ na emisích je vyjádﬁen jednak
procentem z celkové emise pﬁíslu‰né kategorie zdrojÛ, jednak procentem celkové emise ze stacionárních zdrojÛ.
V˘chozím rokem pro mikroemisní anal˘zu je rok 2007, pro kter˘ jsou k dispozici definitivní emisní data.

Formulace seznamu klíãov˘ch stacionárních zdrojÛ emisí TZL
Dvacet zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í emituje témûﬁ 95,2 % emisí TZL ze zdrojÛ
kategorie REZZO 1, coÏ pﬁedstavuje 64 % celkov˘ch emisí TZL ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje. PﬁiãemÏ
podíl 3 nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ: âEZ, a. s. – Elektrárna Prunéﬁov 2, âEZ, a. s. – Elektrárna Poãerady, âEZ, a. s. –
Elektrárna Prunéﬁov 1 pﬁedstavuje víc neÏ polovinu emisí TZL ze zdrojÛ REZZO 1 (35 % emisí TZL ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje). V tabulce ã. 17 se uvádí v˘ãet 20 zdrojÛ kategorie REZZO 1 s nejvy‰‰ími emisemi TZL
v Ústeckém kraji. Jedná se v pﬁeváÏné míﬁe o zdroje podnikové energetiky, v˘roby elektrické nebo tepelné energie
pro veﬁejné sítû a chemick˘ a skláﬁsk˘ prÛmysl.
Tabulka ã. 18: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí TZL kategorie REZZO 1, 2007
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Mezi nejv˘znamnûj‰í zdroje kategorie REZZO 2 patﬁí tﬁi zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, jejichÏ provoz souvisí s tûÏební ãinností nerostn˘ch surovin. Jedná se o kamenolomy, které jsou provozovány spoleãnostmi Kamenolom
Císaﬁsk˘ a. s. – ·luknov a DOBET, spol. s r. o. – kamenolom Ústí n. L., a povrchové lomy uhlí provozované Mosteckou uhelnou, a. s. – Most. Na emisích TZL ze stﬁedních zdrojÛ se tyto zdroje podílejí více neÏ 41,2 %, coÏ pﬁedstavuje pouze 1 % celkov˘ch emisí této zneãi‰Èující látky ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje. V tabulce ã. 18 se uvádí
v˘ãet 10 zdrojÛ kategorie REZZO 2 s nejvy‰‰ími emisemi TZL v Ústeckém kraji.

Tabulka ã. 19: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí TZL kategorie REZZO 2

Mezi nejvût‰í zdroje TZL v kategorii REZZO 3 patﬁí lokální topeni‰tû, která jsou provozována na území
mûsta Dûãína (jedná se o plo‰n˘ zdroj, kter˘ produkuje zhruba 3 % emisí ze zdrojÛ REZZO 3). Seznam 10 zdrojÛ
kategorie REZZO 3 s nejvy‰‰ími emisemi TZL je uveden v následující tabulce:
Tabulka ã. 20: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí TZL kategorie REZZO 3
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Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ emisí SO2
Dvacet zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í emituje témûﬁ 99 % emisí SO2 ze zdrojÛ
kategorie REZZO 1, coÏ pﬁedstavuje pﬁibliÏnû 96 % celkov˘ch emisí SO2 ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje.
Jedná se v pﬁeváÏné míﬁe o zdroje podnikové energetiky, v˘roby elektrické nebo tepelné energie pro veﬁejné sítû.
Podíl 3 nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ: âEZ, a. s. – Elektrárna Prunéﬁov 2, âEZ, a. s. – Elektrárna Ledvice, âEZ, a. s. –
Elektrárna Poãerady pﬁedstavuje témûﬁ 42 % emisí SO2 ze zdrojÛ REZZO 1 (41 % emisí SO2 ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje). V˘ãet 20 zdrojÛ kategorie REZZO 1 s nejvy‰‰ími emisemi SO2 je uveden v následující tabulce:

Tabulka ã. 21: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí SO2 kategorie REZZO 1, 2007

Mezi nejv˘znamnûj‰í zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 2 patﬁí energetick˘ zdroj, kter˘ provozuje spoleãnost Teplo BraÀany, spol. s r. o. – BraÀany. Podíl tohoto zdroje na celkov˘ch emisích SO2 v kategorii
REZZO 2 pﬁedstavuje 7,3 %. V tabulce ã. 21 se uvádí v˘ãet 10 zdrojÛ kategorie REZZO 2 s nejvy‰‰ími emisemi SO2
v Ústeckém kraji. Sumární podíl uveden˘ch zdrojÛ na emisích SO2 ãiní 38 % emisí ze zdrojÛ kategorie REZZO 2
nebo 0,05 % celkové emise této zneãi‰Èující látky ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje.
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Tabulka ã. 22: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí SO2 kategorie REZZO 2

Mezi nejvût‰í zdroje TZL v kategorii REZZO 3 patﬁí lokální topeni‰tû, která jsou provozována na území
mûsta Dûãína. Jedná se o plo‰n˘ zdroj, kter˘ produkuje témûﬁ 4 % emisí ze zdrojÛ REZZO 3. Seznam 10 zdrojÛ
kategorie REZZO 3 s nejvy‰‰ími emisemi oxidu siﬁiãitého je uveden v následující tabulce:
Tabulka ã. 23: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí SO2 kategorie REZZO 3

Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ emisí NOx
Témûﬁ 97 % emisí NOx ze stacionárních zdrojÛ sledovan˘ch v databázích REZZO je do ovzdu‰í uvolÀováno dvaceti zdroji kategorie REZZO 1. Jedná se v pﬁeváÏné míﬁe o zdroje podnikové energetiky, v˘roby elektrické
nebo tepelné energie pro veﬁejné sítû. 3 nejv˘znamnûj‰í zdroje, které provozuje spoleãnost âEZ, a. s.: Elektrárna Prunéﬁov 2, Elektrárna Poãerady a Elektrárny Tu‰imice emitují víc neÏ 61,7 % emisí NOx ze zdrojÛ REZZO 1 (61 %
emisí NOx ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje). V˘ãet 20 zdrojÛ kategorie REZZO 1 s nejvy‰‰ími emisemi NOx
je uveden v následující tabulce:
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Tabulka ã. 24: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí NOx kategorie REZZO 1, 2007

Mezi nejv˘znamnûj‰í zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 2 patﬁí zdroj skláﬁského prÛmyslu,
kter˘ provozuje spoleãnost Karlovarsk˘ porcelán, a. s. – provoz Klá‰terec nad Ohﬁí a zdroj zpracování bentonitov˘ch
jílÛ Keramost, a. s – Závod Obrnice. Podíl tohoto zdroje na celkov˘ch emisích NOx v kategorii REZZO 2 pﬁedstavuje 2,8 %. V následující tabulce se uvádí v˘ãet 10 zdrojÛ kategorie REZZO 2 s nejvy‰‰ími emisemi NOx v Ústeckém
kraji. Sumární podíl uveden˘ch zdrojÛ na emisích NOx ãiní 20 % emisí ze zdrojÛ kategorie REZZO 2 nebo 0,03 %
celkové emise této zneãi‰Èující látky ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje.
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Tabulka ã. 25: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí NOx kategorie REZZO 2

Mezi nejvût‰í zdroje TZL v kategorii REZZO 3 patﬁí lokální topeni‰tû, která jsou provozována na území
mûsta Dûãína. Jedná se o plo‰n˘ zdroj, kter˘ produkuje témûﬁ 5 % emisí ze zdrojÛ REZZO 3. Seznam 10 plo‰n˘ch
zdrojÛ kategorie REZZO 3 s nejvy‰‰ími emisemi oxidÛ dusíku je uveden v následující tabulce:
Tabulka ã. 26: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí NOx kategorie REZZO 3

Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ emisí CO
Na 95 % celkov˘ch emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojÛ se podílí 20 zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Podíl 3 nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ, jejichÏ provoz souvisí s v˘robou elektﬁiny a cementÛ:
Lafarge Cement, a. s., âEZ, a. s. – Elektrárna Poãerady, âEZ, a. s. – Elektrárna Prunéﬁov 1 pﬁedstavuje 54 % emisí
CO ze zdrojÛ REZZO 1, coÏ je 34 % celkov˘ch emisí CO ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje. V˘ãet 20 zdrojÛ
kategorie REZZO 1 s nejvy‰‰ími emisemi CO je uveden v následující tabulce:
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Tabulka ã. 27: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí CO kategorie REZZO 1, 2007

Mezi nejv˘znamnûj‰í zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 2 patﬁí zdroj skláﬁského prÛmyslu,
kter˘ provozuje spoleãnost Karlovarsk˘ porcelán, a. s. – provoz Klá‰terec nad Ohﬁí. Podíl tohoto zdroje na celkov˘ch
emisích CO v kategorii REZZO 2 pﬁedstavuje 19,6 %. V˘ãet 10 zdrojÛ kategorie REZZO 2 s nejvy‰‰ími emisemi CO
uvádí následující tabulka:
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Tabulka ã. 28: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí CO kategorie REZZO 2

V˘ãet 10 plo‰n˘ch zdrojÛ kategorie REZZO 3 s nejvy‰‰ími emisemi CO je uveden v následující tabulce:

Tabulka ã. 29: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí CO kategorie REZZO 3
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Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ emisí VOC
Mezi tﬁi nejv˘znamnûj‰í zdroje emisí tûkav˘ch organick˘ch látek v kategorii REZZO 1 patﬁí zdroje, které
provozuje spoleãnost âEZ, a. s., jedná se o – Elektrárnu Prunéﬁov 2, Elektrárnu Poãerady a Elektrárny Tu‰imice.
Podíl tûchto zdrojÛ na celkov˘ch emisích VOC v kategorii REZZO 1 pﬁedstavuje pﬁibliÏnû 52 %, coÏ je 18 % celkov˘ch emisí VOC ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje. V následující tabulce se uvádí v˘ãet 20 zdrojÛ kategorie
REZZO 1 s nejvy‰‰ími emisemi VOC v Ústeckém kraji. Sumární podíl uveden˘ch zdrojÛ na emisích VOC pﬁedstavuje 32,5 % celkové emise této zneãi‰Èující látky ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje.

Tabulka ã. 30: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí VOC kategorie REZZO 1, 2007

Mezi tﬁi nejv˘znamnûj‰í zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 2 patﬁí zdroje: EUROFOAM
Bohemia s. r. o. – kotelna, REAL ESTATE a. s. – âS PHM FILL Express Vejprty a PRECIOSA, a. s. – zaﬁízení na v˘robu skláﬁsk˘ch v˘robkÛ Jirkov. Podíl tûchto zdrojÛ na celkov˘ch emisích VOC v kategorii REZZO 2 pﬁedstavuje
10 %. V tabulce ã. 30 se uvádí v˘ãet 10 zdrojÛ kategorie REZZO 2 s nejvy‰‰ími emisemi VOC v Ústeckém kraji.
Sumární podíl uveden˘ch zdrojÛ na emisích VOC ãiní 22 % emisí ze zdrojÛ kategorie REZZO 2 nebo 0,2 % celkové
emise této zneãi‰Èující látky ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje.
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Tabulka ã. 31: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí VOC kategorie REZZO 2

V˘ãet 10 zdrojÛ kategorie REZZO 3 s nejvy‰‰ími emisemi VOC je uveden v následující tabulce:

Tabulka ã. 32: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí VOC kategorie REZZO 3
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Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ emisí NH3
Mezi klíãové zdroje emisí amoniaku v kategorii REZZO 1 patﬁí zdroj, kter˘ provozuje spoleãnost KNAUF
INSULATION, spol. s r. o. (v˘roba skelné izolace), ASTUR Stra‰kov, a. s. – farma prasat Stra‰kov a UNIPETROL
RPA, s. r. o. – závod AGRO. Podíl tûchto zdrojÛ na celkov˘ch emisích NH3 v kategorii REZZO 1 pﬁedstavuje 28 %
(10 % celkov˘ch emisí NH3 ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje). V následující tabulce se uvádí v˘ãet 20 zdrojÛ
kategorie REZZO 1 s nejvy‰‰ími emisemi NH3 v Ústeckém kraji. Sumární podíl uveden˘ch zdrojÛ na emisích NH3
pﬁedstavuje pﬁibliÏnû 28 % celkové emise této zneãi‰Èující látky ze stacionárních zdrojÛ Ústeckého kraje.

Tabulka ã. 33: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí NH3 kategorie REZZO 1, 2007

Tﬁi nejv˘znamnûj‰í zdroje emisí amoniaku, které spadají do kategorie REZZO 2 (Agrokomplex, spol. s r. o.
– Verneﬁice, Zemûdûlské druÏstvo Peruc – stﬁedisko, a Milan Kopsa – zemûdûlská v˘roba – Huntíﬁov) produkují pﬁibliÏnû 2,3 % krajsk˘ch emisí NH3 ze stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. V˘ãet 10 zdrojÛ kategorie REZZO 2
s nejvy‰‰ími emisemi amoniaku uvádí následující tabulka:
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Tabulka ã. 34: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí NH3 kategorie REZZO 2

Na základû provedeného vyhodnocení podílu klíãov˘ch zdrojÛ na emisích základních zneãi‰Èujících látek
do ovzdu‰í Ústeckého kraje vypl˘vá, Ïe pro emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého, oxidÛ dusíku a oxidu
uhelnatého jsou zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í naprosto rozhodující a poskytují proto v˘znamn˘
redukãní potenciál, vyuÏiteln˘ v rámci integrovaného povolování podle zákona o integrované prevenci. Urãit˘, i kdyÏ
v˘raznû men‰í, potenciál sníÏení emisí poskytují zvlá‰tû velké zdroje i v pﬁípadû emisí tûkav˘ch organick˘ch látek
a amoniaku.

B.1.4

Stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje

Stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném pﬁíkonu 50 MW a vy‰‰ím, které se provozují na území Ústeckého kraje, jsou zaﬁazeny do Národního programu sniÏování emisí ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch
spalovacích zdrojÛ. Základním cílem tohoto programu je sníÏení celkov˘ch roãních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek,
oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ. Pro dosaÏení cíle slouÏí emisní stropy, které byly stávajícím zvlá‰tû velk˘m spalovacím zdrojÛm stanoveny v plánu sníÏení emisí. Souãet v‰ech emisních
stropÛ uloÏen˘ch k plnûní stávajícím zvlá‰tû velk˘m spalovacím zdrojÛm nesmí pﬁekroãit skupinové emisní stropy
pro pﬁedmûtné zneãi‰Èující látky (TZL, SO2 a NOx) a lhÛty k jejich plnûní.
V˘ãet stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ Ústeckého kraje zahrnut˘ch do Národního programu
sniÏování emisí ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ uvádí následující tabulka:
Tabulka ã. 35: V˘ãet stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ Ústeckého kraje zahrnut˘ch do Národního programu
sniÏování emisí ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ
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Emise z dopravy

V posledních letech lze sledovat zv˘‰ení poãtu motorov˘ch vozidel a s tím spojen˘ nárÛst intenzity silniãní
dopravy. Ve struktuﬁe motorov˘ch vozidel zﬁetelnû pﬁevládá poãet osobních automobilÛ, tvoﬁí tak pﬁibliÏnû 78 %
celkového poãtu evidovan˘ch dopravních prostﬁedkÛ. Následující tabulka uvádí distribuci emisí základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 4, která zahrnuje jak silniãní, tak i nesilniãní mobilní zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í, mezi jednotliv˘mi ORP Ústeckého kraje:
Tabulka ã. 36: Emise základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie REZZO 4 po jednotliv˘ch ORP Ústeckého
kraje v roce 2007 (t/rok)

Zdroj: âHMÚ

Strana 335

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8/2010

Distribuce emisí základních zneãi‰Èujících látek ze silniãní dopravy podle jednotliv˘ch kategorií komunikací (%) je uvedena v následující tabulce:
Tabulka ã. 37: Rozdûlení emisí z dopravy podle tﬁíd komunikací

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce ã. 36 vypl˘vají následující závûry:
– podíl silniãní dopravy na emisích hlavních zneãi‰Èujících látek z dopravy je dominantní ve v‰ech pﬁípadech s v˘jimkou oxidu siﬁiãitého
– emise z osobních vozidel mají dominantní podíl na celkov˘ch emisích ze silniãní dopravy v pﬁípadû uhlovodíkÛ a benzenu, mírnû nadpoloviãní podíl v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a více neÏ 40 % podíl v pﬁípadû
oxidÛ dusíku
– emise z tûÏk˘ch nákladních vozidel mají rozhodující podíl v pﬁípadû emisí tuh˘ch látek a více neÏ 40 %
podíl v pﬁípadû oxidÛ dusíku
– dálnice a silnice I. tﬁídy mají zhruba dvoutﬁetinov˘ podíl na celkov˘ch emisích ze silniãní dopravy u v‰ech
sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek
Formulace seznamu klíãov˘ch liniov˘ch zdrojÛ
Dle v˘sledkÛ statistického ‰etﬁení zamûﬁeného na zatíÏení silniãních komunikací, provedeného v roce
2005 ¤editelstvím silnic a dálnic (¤SD), bylo identifikováno 10 nejv˘znamnûj‰ích liniov˘ch zdrojÛ Ústeckého kraje
s prÛmûrnou celoroãní intenzitou dopravy nad 20 tis. vozidel/24 hod.

Tabulka ã. 38: NejzatíÏenûj‰í úseky silniãních komunikací Ústeckého kraje

Zdroj: ¤SD, sãítání dopravy 2005
Vysvûtlivky:
TNA – tûÏké nákladní automobily, OA – osobní automobily, M – jednostopá motorová vozidla.
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Z hlediska mnoÏství vypou‰tûn˘ch emisí základních zneãi‰Èujících látek se jako nejzatíÏenûj‰í jeví následující liniové zdroje Ústeckého kraje:
Tabulka ã. 39: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích liniov˘ch zdrojÛ (úsekÛ) kategorie REZZO 4 Ústeckého kraje

Vysvûtlivky:
TNA – tûÏké nákladní automobily, OA – osobní automobily.

C

VZTAH K NÁRODNÍMU PROGRAMU
SNIÎOVÁNÍ EMISÍ âESKÉ REPUBLIKY

Národní program sniÏování emisí âeské republiky je vypracován podle § 6 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, v platném znûní, kter˘ tímto transponuje smûrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. ﬁíjna
2001, o národních emisních stropech pro nûkteré zneãi‰Èující látky (NECD). Integrovan˘ národní program sniÏování
emisí v âeské republice byl schválen v roce 2004 a byl pﬁijat usnesením vlády âeské republiky ã. 454/2004. Jeho
aktualizace probûhla v letech 2006 a 2007 v souladu s poÏadavky na revize národních programÛ podle NECD
a aktualizovan˘ Národní program byl vládou schválen 11. 6. 2007.
S ohledem na souãasn˘ nevyhovující stav kvality ovzdu‰í a vzhledem ke snaze splnit cíle, ke kter˘m se ãlenské státy zavázaly pﬁijetím Tematické strategie o zneãi‰Èování ovzdu‰í, pﬁijaté Evropskou komisí dne 21. záﬁí 2005
(COM(2005)446 final), byla pﬁijata adekvátní opatﬁení ke sníÏení zneãi‰Èování ovzdu‰í PM10 a PM2,5, benzo(a)pyrenem a NOx.
Opatﬁení realizovaná v letech 2002–2006 a zahrnutá ve scénáﬁi WM („With measures“) se ve velké míﬁe
shodují s opatﬁeními pﬁijat˘mi na úrovni celé Evropské unie (napﬁ. úspory energie, podpora obnoviteln˘ch zdrojÛ,
Národní program sniÏování emisí ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ). Jedná se pﬁedev‰ím o soubor
legislativních opatﬁení vycházejících z evropské legislativy, která jsou podporována ekonomick˘mi nástroji na národní úrovni (vût‰inou finanãními dotacemi).
Aktualizovan˘ Národní program sniÏování emisí âeské republiky se opírá o scénáﬁ WAM („With additional measures“), kter˘ vychází ze scénáﬁe WM a navrhuje jeho roz‰íﬁení o dodateãná opatﬁení zamûﬁená na sníÏení
emisí PM10 a PM2,5, prekurzorÛ tûchto ãástic a sníÏení emisí polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ.
Program se zcela shoduje s (Integrovan˘m) Národním programem sniÏování emisí v oblasti cílÛ, které jsou
buì identické (dodrÏování imisních limitÛ, podpora úspor energie, omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ), nebo
z Národního programu odvozené (doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ).
Program je z hlediska nástrojÛ a opatﬁení vÛãi Národnímu programu sniÏování emisí komplementární.
Zatímco Národní program zakládá anebo modifikuje nástroje a opatﬁení, které jsou v kompetenci ústﬁedních orgánÛ
státní správy (zejména legislativní kroky), krajsk˘ Program je zamûﬁen na nástroje a opatﬁení, které jsou v kompetenci kraje, krajského úﬁadu nebo v kompetenci obcí.
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VZTAH K ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI

Program se ãásteãnû pﬁekr˘vá s Územní energetickou koncepcí Ústeckého kraje jak v oblasti cílÛ (podpora úspor energií, podpora uÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie), tak v oblasti nástrojÛ (energetické
audity, podpora zmûny vytápûní atp.). Tento pﬁekryv je posílen dÛrazem Programu na integrovan˘ pﬁístup k ochranû
ovzdu‰í a ochranû klimatu.

E

VZTAH K DAL·ÍM KONCEPâNÍM DOKUMENTÒM
Program je v souladu s následujícími dokumenty:
– Státní politika Ïivotního prostﬁedí âR (ochrana ovzdu‰í je jednou z hlavních priorit)
– Státní energetická koncepce (spoleãn˘ cíl podpory úspor energií)
– Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ (spoleãn˘
cíl podpory úspor energií)
– Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu (spoleãn˘ cíl omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“)
– Státní dopravní politika a materiály navazující (spoleãn˘ cíl omezování emisí zneãi‰Èujících látek z dopravy do ovzdu‰í)
– Operaãní program Îivotní prostﬁedí (ochrana ovzdu‰í je pﬁedmûtem prioritní osy 2)
– Operaãní program Doprava (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit)
– Program rozvoje Ústeckého kraje (spoleãn˘ cíl v oblasti sniÏování produkce emisí)

F

VZTAH K STÁTNÍMU PROGRAMU PODPORY
ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELN¯CH ZDROJÒ

Program se ãásteãnû pﬁekr˘vá se Státním programem podpory úspor energie
a obnoviteln˘ch zdrojÛ jak v oblasti cílÛ (podpora úspor energií, podpora uÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ
energie), tak v oblasti nástrojÛ (energetické audity, podpora zmûny vytápûní atp.). Tyto vazby jsou posíleny dÛrazem
Programu na integrovan˘ pﬁístup k ochranû ovzdu‰í a ochranû klimatu.

G

VZTAH KE KRAJSKÉMU PROGRAMU
KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Ústeckého kraje je formulován jako „nadstavba“ Krajského
programu sniÏování emisí Ústeckého kraje. Zatímco Krajsk˘ program sniÏování emisí pokr˘vá v‰echny zneãi‰Èující
látky, pro které byly vyhlá‰eny krajské emisní stropy anebo pro které byly stanoveny emisní limity, a t˘ká se celého
území kraje, Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je zamûﬁen pouze na ty zneãi‰Èující látky, u kter˘ch bylo zji‰tûno pﬁekraãování imisních limitÛ a t˘ká se pﬁednostnû tûch ãástí území kraje, kde k tomuto pﬁekraãování do‰lo a kde
byly vyhlá‰eny oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (OZKO). S ohledem na imisní situaci v Ústeckém kraji je tedy
Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í zamûﬁen na následující zneãi‰Èující látky:
– suspendované ãástice velikostní frakce PM10,
– oxid dusiãit˘,
– oxid siﬁiãit˘,
– polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vyjádﬁené jako benzo(a) pyren,
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– arzen,
– troposférick˘ ozón,
– oxidy dusíku.
Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Ústeckého kraje pracuje se souborem nástrojÛ a opatﬁení,
definovan˘m v rámci Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje s tím, Ïe z nich vybírá prioritní nástroje
a opatﬁení, vhodné pro aplikaci u zájmov˘ch zneãi‰Èujících látek v zájmov˘ch územích (oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í).

H

OBECNÉ ZÁSADY STRATEGIE PROGRAMU

Krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého kraje je formulován tak, aby znamenal pﬁi splnûní stanoven˘ch cílÛ co nejmen‰í ekonomick˘ i administrativní dopad na v‰echny dotãené subjekty (veﬁejná správa, obyvatelstvo, soukrom˘ sektor).
V souladu s aktuálním svûtov˘m trendem je v Programu zdÛraznûn integrovan˘ pﬁístup k ochranû ovzdu‰í a ochranû klimatu a jsou proto upﬁednostÀovány takové nástroje a opatﬁení, které vedle sníÏení emisí zneãi‰Èujících
látek souãasnû vedou také k omezení emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhliãitého.
Velk˘ dÛraz je proto kladen na:
– normativní a organizaãní nástroje v kompetenci kraje
– nepﬁímou podporu aktivit k omezování emisí (moÏnost zahrnout pﬁíslu‰ná kriteria jednak do nenárokov˘ch rozhodovacích procesÛ veﬁejné správy, jednak do podmínek obchodních soutûÏí, vyhla‰ovan˘ch
správními úﬁady ãi jimi pﬁímo ovlivÀovan˘mi organizacemi)
– ekonomické nástroje pﬁímé finanãní podpory, které jsou navrhovány dynamicky (tj. kaÏdá disponibilní
ãástka mÛÏe pomoci ke sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í)
– normativní nástroje s vysok˘m stupnûm flexibility (integrovaná povolení u zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, plány sníÏení emisí u zdroje, plány zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje)
– dobrovolné aktivity v‰eho druhu (zejména dobrovolné dohody)
– vyjednávání mezi správními orgány a provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ãi jejich organizacemi
s cílem nalézt ekonomicky schÛdné postupy omezování emisí
– v˘chovu a osvûtu s cílem pﬁesvûdãit co nejvût‰í ãást veﬁejnosti o nutnosti realizace opatﬁení k omezení
emisí a pﬁivést ji k vzorcÛm chování pﬁízniv˘m z hlediska omezování emisí
– v pﬁípadû nápravn˘ch opatﬁení u stávajících zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na pﬁednostní vyuÏívání stávajících odluãovacích zaﬁízení

I

V¯VOJ A MONITOROVÁNÍ KVALITY OVZDU·Í A EMISÍ

I.1.1

V˘voj emisní situace

V˘voj emisní situace na území Ústeckého kraje v období 1990 aÏ 2000 se neli‰í od v˘voje v ostatních krajích i v âeské republice jako celku. V období 1990 aÏ 1999 do‰lo k v˘raznému poklesu emisí v‰ech zneãi‰Èujících látek, zpoãátku vlivem doãasného poklesu v˘roby a restrukturalizace prÛmyslu, pozdûji vlivem nábûhu úãinnosti nové
legislativy k ochranû ovzdu‰í. V období 2000 aÏ 2007 lze emisní situaci na území Ústeckého kraje oznaãit v zásadû za
stabilizovanou. Tato stabilizace v‰ak není dostateãná k tomu, aby byly dodrÏovány v‰echny stanovené imisní limity
a aby bylo bezpeãnû dosaÏeno plnûní doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisích stropÛ.
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V˘voj imisní situace

V letech 2001 aÏ 2007 dochází na území Ústeckého kraje k plo‰nému a dlouhodobému pﬁekraãování imisních limitÛ stanoven˘ch pro ochranu lidského zdraví pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10. Nejvût‰í rozsah oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byl zaznamenán v roce 2005, kdy hodnota denního imisního limitu pro PM10
byla pﬁekroãena pﬁibliÏnû na 63 % území Ústeckého kraje. Proto je nutné situaci v oblasti imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi povaÏovat na v˘znamné ãásti Ústeckého kraje za velice váÏnou. Pﬁekraãování imisních limitÛ pro oxid
siﬁiãit˘ a oxid dusiãit˘ má spí‰e lokální charakter a t˘ká se ãásti území nûkter˘ch mûst a obcí Ústeckého kraje
(v pﬁípadû pﬁekroãení denního imisního limitu pro SO2 jsou to: Litvínov, Teplice, Hrobãice, Svûtec a Ú‰tûk a v pﬁípadû pﬁekroãení roãního imisních limitÛ pro NO2 jsou: Dûãín, Teplice a Ústí nad Labem).
V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í – vymezení oblasti s pﬁekroãen˘mi imisními limity pro
ochranu lidského zdraví – pro území Ústeckého kraje v letech 2001 aÏ 2007 uvádí následující tabulka:
Tabulka ã. 40 : Pﬁekroãení imisních limitÛ na území Ústeckého kraje a vymezení OZKO (podíl na celkovém území zóny
Ústeck˘ kraj)

Zdroj: âHMÚ

Z v˘sledkÛ modelového hodnocení kvality ovzdu‰í – v˘poãtu oblastí s pﬁekroãen˘mi imisními limity pro
ochranu lidského zdraví – a provedeného odhadu exponované skupiny obyvatel (poãet obyvatel Ïijících v OZKO)
vypl˘vá, Ïe:
v roce 2006
– byla celková rozloha OZKO 2259,5 km2,
– pﬁibliÏn˘ poãet obyvatel Ïijících v OZKO byl 527 434;
v roce 2007
– byla celková rozloha OZKO 220,1 km2,
– pﬁibliÏn˘ poãet obyvatel Ïijících v OZKO byl 124 053.
Kromû imisních limitÛ byly v letech 2001–2007 pﬁekraãovány také cílové imisní limity pro ochranu lidského zdraví. V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í – v˘poãtu oblastí s pﬁekroãen˘mi cílov˘mi imisními limity – pro zónu Ústeck˘ kraj v letech 2001 aÏ 2007 jsou uvedeny v tabulce ã. 40 (jako podíl na celkovém území zóny).
Tabulka ã. 41: Podíl území Ústeckého kraje, na kterém byl v letech 2001–2007 pﬁekroãen cílov˘ imisní limit

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
B(a)P – benzo(a)pyren, O3 (LZ) – cílov˘ imisní limit pro troposférick˘ ozón pro ochranu zdraví obyvatel.
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V prÛbûhu hodnoceného období dochází na území zóny Ústeck˘ kraj k pﬁekroãování cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), vyjádﬁené jako benzo(a)pyren. Podle v˘sledkÛ modelového
hodnocení kvality ovzdu‰í byl v roce 2006 cílov˘ imisní limit pro benzo(a)pyren pﬁekroãen pﬁibliÏnû na 14 % území
zóny a v roce 2007 – zhruba na 5 % území zóny. Proto je benzo(a)pyren, vedle suspendovan˘ch ãástic frakce PM10,
povaÏován za dal‰í problematickou látku ovzdu‰í Ústeckého kraje.
V roce 2003 bylo indikováno pﬁekroãení cílového imisního limitu pro arzen, a to na 0,6 % území zóny.
V dal‰ích letech jiÏ k pﬁekraãování cílového imisního limitu pro pﬁedmûtnou zneãi‰Èující látku nedocházelo.
Obdobnû jako v celé âeské republice jsou na území zóny Ústeck˘ kraj plo‰nû a dlouhodobû pﬁekraãovány
cílové imisní limity pro troposférick˘ ozón.
V˘znamn˘m problémem Ústeckého kraje z hlediska plnûní imisních limitÛ stanoven˘ch pro ochranu ekosystémÛ a vegetace je plo‰né a dlouhodobé zneãi‰tûní ovzdu‰í troposférick˘m ozónem (imisní limity SO2 a NOx jsou
pﬁekraãovány jen lokálnû). Z celkové plochy území zóny, na které musí b˘t dodrÏovány imisní limity pro ochranu
ekosystémÛ a vegetace (území NP a CHKO, území o nadmoﬁské v˘‰ce 800 m n. m. a vy‰‰í, lesní plochy a oblasti vyhlá‰ené Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí), dochází v posledních letech podle v˘sledkÛ modelového hodnocení kvality ovzdu‰í k pﬁekraãování imisních limitÛ pro troposférick˘ ozon zhruba na 100 % území. Tento cílov˘ imisní limit
má b˘t splnûn nejpozdûji k 1. 1. 2010. Imisní situace ve vztahu k imisním limitÛm pro ochranu ekosystémÛ a vegetace
byla v letech 2001 aÏ 2007 následující (údaj v % chránûn˘ch území, na kter˘ch je hodnota sledována):
Tabulka ã. 42: Pﬁekraãování imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace v Ústeckém kraji
(% podíl na celkovém území, na nûmÏ má b˘t imisní limit dodrÏován)

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
O3 (EKO) – cílov˘ imisní limit pro ochranu ekosystémÛ a vegetace.

I.1.3

Monitorování kvality ovzdu‰í a zji‰Èování emisí

Na území zóny Ústeck˘ kraj bylo v roce 2007 provozováno 62 mûﬁicích stanic imisního monitoringu na
41 lokalitách, z toho provozuje:
– 32 stanic âHMÚ,
– 19 stanic Zdravotní ústav,
– 10 stanic energetické a prÛmyslové podniky,
– 1 stanici S·ZE Îatec.
Poãet, rozmístûní stanic a spektrum mûﬁen˘ch látek na monitorovacích stanicích lze povaÏovat za vyhovující.
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Obrázek ã. 18: Umístûní stanic imisního monitoringu v roce 2007 – Ústeck˘ kraj a mûsto Ústí nad Labem

Zdroj: âHMÚ

J

POÎADAVKY ÚMLUVY EHK OSN A PROTOKOLU

PoÏadavky Úmluvy Evropské hospodáﬁské komise OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í, pﬁekraãujícím
hranice státÛ a jejích protokolÛ (první a druh˘ protokol o síﬁe, protokol o dusíku, protokol o tûkav˘ch organick˘ch
látkách, protokol o persistentních organick˘ch polutantech, protokol o tûÏk˘ch kovech a protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby pﬁízemního ozónu) byly z velké ãásti pﬁejaty do ãeské právní úpravy ochrany ovzdu‰í
a jsou v pﬁíslu‰n˘ch termínech naplÀovány. Specifick˘m problémem Ústeckého kraje jsou pomûrnû vysoké mûrné
emise jak oxidu siﬁiãitého, tak i oxidÛ dusíku. Základním nástrojem pro omezování emisí tûchto zneãi‰Èujících látek
je integrované povolování podle zákona o integrované prevenci.
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HODNOCENÍ DOSAÎITELNOSTI EMISNÍCH STROPÒ
STANOVEN¯CH KRAJI K ROKU 2010

K.1

Emisní v˘hled
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Tuhé zneãi‰Èující látky
Specifikem Ústeckého kraje je jednak velmi vysok˘ podíl velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch stacionárních zdrojÛ
(kategorie REZZO 1) na celkov˘ch emisích tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, kter˘ v roce 2007 ãinil témûﬁ 46 % (republikov˘ prÛmûr v roce 2007 pﬁedstavoval 19 %), jednak to, Ïe vût‰ina emisí tuh˘ch látek v kategorii REZZO 1 pochází
z velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. V roce 2007 ãinily celkové emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
v Ústeckém kraji v kategorii REZZO 1 2,7 kt.
Nejv˘znamnûj‰ími pÛvodci emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek na území Ústeckého kraje jsou velké tepelné
elektrárny spoleãnosti âEZ, a. s.:
Tabulka ã. 43

Z tabulky vypl˘vá, Ïe uveden˘ch ‰est spalovacích zdrojÛ a sklárna AGC Flat Glass Czech a. s. – závod ¤etenice produkuje 74 % emisí ze zdrojÛ kategorie REZZO 1 (50 % emisí ze stacionárních zdrojÛ). Tûchto sedm zdrojÛ pak provozují pouze tﬁi provozovatelé, z toho pût zdrojÛ provozuje spoleãnost âEZ, a. s.
Druhou nejv˘znamnûj‰í kategorií zdrojÛ produkujících TZL jsou zdroje kategorie REZZO 4, které se v‰ak
emisnû s podílem 32 % nacházejí pod republikov˘m prÛmûrem, kter˘ tvoﬁí 45 % emisí TZL z mobilních zdrojÛ v roce 2007.
Kategorie zdrojÛ REZZO 1 a 4 tedy pﬁispívají k celkové emisi TZL v Ústeckém kraji témûﬁ 80 % a je zﬁejmé, Ïe u tûchto kategorií zdrojÛ a nûkolika málo dal‰ích energetick˘ch spalovacích zaﬁízení existuje rozhodující redukãní potenciál pro dal‰í sniÏování emisí TZL v Ústeckém kraji.
Po jednáních proveden˘ch se zástupci spoleãnosti âEZ, a. s. není pravdûpodobné, Ïe v následujících 5–6 letech dojde k zásadní zmûnû mnoÏství emisí TZL na území kraje ze zaﬁízení, která tato spoleãnost provozuje v Ústeckém kraji. Dle vyjádﬁení zástupcÛ spoleãnosti sice dojde v nejbliÏ‰ích letech k rekonstrukci a modernizaci nûkter˘ch
zdrojÛ, v rámci nichÏ bude redukováno mnoÏství emitovan˘ch TZL, ov‰em vztaÏené na jednotku v˘konu tûchto zaﬁízení v porovnání se zaﬁízeními stávajícími. ProtoÏe jejich v˘kon má b˘t naopak zv˘‰en, je pravdûpodobné, Ïe absolutní mnoÏství emisí z tûchto zdrojÛ zÛstane spí‰e setrvalé.
V pﬁípadû mobilních zdrojÛ je nutno poãítat s urãit˘m nárÛstem emisí, vyvolan˘m oãekávan˘m zv˘‰ením
dopravních v˘konÛ, tento nárÛst v‰ak bude ãásteãnû tlumen pﬁirozenou obmûnou vozového parku, pﬁípadnû také
realizací opatﬁení v oblasti dopravní infrastruktury.
V horizontu pﬁí‰tích pûti aÏ ‰esti let lze tedy na území Ústeckého kraje oãekávat stagnaci emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek ve srovnání s rokem 2007.
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Oxid siﬁiãit˘
V˘znamn˘m místnû specifick˘m problémem je pﬁekraãování doporuãené hodnoty krajského emisního
stropu pro oxid siﬁiãit˘ v prÛmûru za roky 2000–2007 o cca 7 % (pﬁiãemÏ na úrovni âR je národní emisní strop plnûn
s témûﬁ 20 % rezervou).
Charakteristick˘m rysem regionu pak je to, Ïe 98 % krajsk˘ch emisí oxidu siﬁiãitého pochází ze zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 1 (na úrovni âeské republiky je to 87 %). Pouhá 2 %
podílu emisí pak pﬁipadá na zdroje kategorie REZZO 3 – tedy malé zdroje.
Následující tabulka uvádí deset zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které produkují 86 % celkové emise oxidu
siﬁiãitého Ústeckého kraje:
Tabulka ã. 44

Z tabulky je patrné, Ïe aÏ na jedinou v˘jimku, kterou tvoﬁí âeská rafinérská, a. s. – Rafinérie Litvínov, se
jedná o energetické spalovací zdroje, urãené k v˘robû tepla, ãi elektrické energie. Pût z tûchto deseti zdrojÛ, s podílem na celkov˘ch emisích SO2 ze stacionárních zdrojÛ kraje 56 %, je opût provozováno energetickou spoleãností
âEZ, a. s.
V pﬁípadû emisí oxidu siﬁiãitého tedy platí rozhodující vliv zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ na emisní
situaci kraje jak v souãasnosti, tak i v následujících ‰esti letech.
ProtoÏe na základû proveden˘ch jednání nelze poãítat s v˘raznou zmûnou v mnoÏství emisí z tûchto zdrojÛ, lze oãekávat, Ïe ve v˘hledovém období bude stav v produkci emise oxidu siﬁiãitého setrval˘ a bude pﬁibliÏnû na
úrovni roku 2007.
Oxidy dusíku
Oxidy dusíku jsou v Ústeckém kraji závaÏné opût pﬁedev‰ím z hlediska emisního (dlouhodobé pﬁekraãování krajského emisního stropu pro tyto látky v prÛmûru o 6,4 %). MnoÏství tûchto zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ
v‰ech ãtyﬁ kategorií je v kraji od roku 2001 víceménû konstantní.
Opût se projevuje dominantní vliv zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie
REZZO 1 – 88 % krajsk˘ch emisí oxidÛ dusíku pochází ze zaﬁízení spadajících do této kategorie (na úrovni âeské
republiky je to pouze 51 %). Pouze 11 % podílu emisí pak pﬁipadá na zdroje kategorie REZZO 4 – mobilní zdroje.
Následující tabulka uvádí deset nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emitujících oxidy dusíku v Ústeckém kraji
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Tabulka ã. 45

Obdobnû jako v pﬁípadû v˘‰e uveden˘ch zneãi‰Èujících látek je u emisí oxidÛ dusíku patrn˘ rozhodující vliv
velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ.
âásteãn˘ podíl mobilních zdrojÛ (11 %) na celkov˘ch emisích NOx v kraji mÛÏe ovlivnit celkov˘ trend v˘voje tûchto emisí jen nev˘znamn˘m zpÛsobem. Je pravdûpodobné, Ïe vy‰‰í pﬁepravní v˘kony dané napﬁ. dokonãením
nûkter˘ch v˘znamn˘ch liniov˘ch staveb – dálnice D8 a s nimi spojen˘ nárÛst emisí, budou kompenzovány obmûnou
vozového parku a jeho postupnou modernizací, která by mûla pﬁinést sniÏování mnoÏství emisí NOx ze segmentu
mobilních zdrojÛ.
Rozhodující pro v˘voj trendu emisí oxidÛ dusíku v Ústeckém kraji jsou tedy opût strategické plány provozovatelÛ, pﬁedev‰ím velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ v ãele se spoleãností âEZ.
Na základû získan˘ch informací od zástupcÛ této spoleãnosti lze opût pﬁedpokládat pomûrnû setrval˘ stav
ve v˘voji emisí NOx v následujících ‰esti letech srovnateln˘ s rokem 2007.
Tûkavé organické látky
Zdrojová struktura emisí tûkav˘ch organick˘ch látek na území Ústeckého kraje (cca 28 % z velk˘ch
a zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ, cca 49 % z mal˘ch zdrojÛ a cca 21 % z mobilních zdrojÛ) je opût ve srovnání s republikov˘m
prÛmûrem v˘znamnû ovlivnûna spalovacími zdroji kategorie REZZO 1.
Následující tabulka uvádí pﬁehled deseti nejv˘znamnûj‰ích stacionárních zdrojÛ kategorie REZZO 1.
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Tabulka ã. 46

V pﬁípadû emisí tûkav˘ch organick˘ch látek jsou dominantní kategorií v Ústeckém kraji malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í. Jakékoli zmûny v této kategorii mají pomûrnû dlouhou setrvaãnost (dobu nábûhu) a jsou z velké
míry otázkou politickou.
V souvislosti se souãasn˘m trendem energetick˘ch úspor v domácnostech, pﬁedev‰ím v sektoru individuálního bydlení (rodinné domy, program Zelená úsporám, tendence obãanÛ sniÏovat energetickou a tím i finanãní nároãnost bydlení na vlastní náklady atd.), lze v tomto segmentu zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í oãekávat mírn˘ pokles
emisí VOC, kter˘ by se mûl pozitivnû promítnout i do celkového v˘voje emisní situace v kraji pro uvedené zneãi‰Èující látky.
Amoniak
Zdrojová struktura emisí amoniaku na území Ústeckého kraje je charakteristická pﬁevládajícím vlivem
zdrojÛ kategorie REZZO 3 (50 % celkov˘ch emisí kraje) a REZZO 1 (32 % emisí). Vût‰ina emisí amoniaku ze stacionárních zdrojÛ pochází z chovÛ zemûdûlsk˘ch zvíﬁat.
V horizontu pﬁí‰tích pûti let lze na území Ústeckého kraje oãekávat spí‰e stagnaci emisí této zneãi‰Èující látky.

K.2

Základní spoleãné charakteristiky a souvislosti emisního v˘hledu Ústeckého kraje

Emise látek, pro které buì není dodrÏován na území Ústeckého kraje imisní limit – TZL (frakce PM10),
nebo hrozí nedodrÏení krajsk˘ch emisních stropÛ – SO2, NOx, jsou ve srovnání s ostatními kraji âeské republiky rozhodujícím zpÛsobem ovlivnûny provozem zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
Emise z této kategorie zdrojÛ budou ovlivÀovány ﬁadou faktorÛ, jejichÏ predikce je témûﬁ zcela mimo moÏnosti odhadu autorÛ tohoto dokumentu. Tûmito faktory jsou napﬁ.:
– v˘voj hospodáﬁské situace ve svûtû a s ní úzce souvisejících ekonomick˘ch pomûrÛ v âeské republice
a tím i poptávky po rÛzn˘ch druzích energie;
– pﬁijetí energetické koncepce âeské republiky – zmûna palivové základny, otázka prolomení tûÏebních
limitÛ hnûdého uhlí atd.;
– v˘voj situace s „v˘mûnou“ emisí v rámci velk˘ch spalovacích zdrojÛ lokalizovan˘ch v rÛzn˘ch krajích
âeské republiky.
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Hodnocení dosaÏitelnosti emisních stropÛ

Ústeck˘ kraj dodrÏí k roku 2010 s bezpeãnou rezervou doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ pro
tûkavé organické látky a amoniak. V pﬁípadû oxidÛ dusíku a oxidu siﬁiãitého existuje reálné riziko nedodrÏení doporuãen˘ch hodnot v ﬁádu jednotek procent, pﬁiãemÏ v pﬁípadû oxidÛ dusíku se jedná o celonárodní problém, v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého o místní specifikum.
Vzhledem k tomu, Ïe národní emisní strop pro oxid siﬁiãit˘ bude zﬁejmû s velkou rezervou dodrÏen a Ïe na
území Ústeckého kraje dochází pouze k lokálnímu pﬁekraãování imisních limitÛ pro oxid siﬁiãit˘, je krajskou prioritou ãíslo jedna dodrÏení doporuãené hodnoty krajského emisního stropu pro oxidy dusíku. Prioritou ãíslo dvû je
dodrÏení emisního stropu pro oxid siﬁiãit˘. Plnûní krajsk˘ch emisních stropÛ by ve v˘sledku mohlo vést k eliminaci
v˘mûry oblastí s nedodrÏen˘mi imisními limity jak pro oxid siﬁiãit˘, tak i pro oxid dusiãit˘.
I pﬁes pomûrnû pozitivní trendy dosaÏené v oblasti ochrany ovzdu‰í v minulém desetiletí je nutno i nadále
pﬁipravovat a realizovat opatﬁení k dal‰ímu omezení emisí základních zneãi‰Èujících látek – oxidu siﬁiãitého, oxidÛ dusíku, tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku, a to zejména z následujících dÛvodÛ:
– v horizontu roku 2010 je oãekávána revize smûrnice Evropského parlamentu a Rady ã. 2001/81/ES o národních emisních stropech pro nûkteré látky zneãi‰Èující ovzdu‰í, která podle stávajících informací stanoví, s termínem dosaÏení v roce 2020, jednak v˘raznû pﬁísnûj‰í národní emisní stropy pro oxid siﬁiãit˘,
oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amoniak, jednak nov˘ národní emisní strop pro suspendované
ãástice velikostní frakce PM2,5; je velmi pravdûpodobné, Ïe nové zpﬁísnûné hodnoty národních emisních
stropÛ se promítnou také do zpﬁísnûní doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ,
– oxid siﬁiãit˘, oxidy dusíku, tûkavé organické látky i amoniak jsou prekursory tvorby sekundárních aerosolÛ, které se na celkové imisní zátûÏi suspendovan˘mi ãásticemi podílejí nejménû z 50 %; oxidy dusíku
a tûkavé organické látky jsou navíc prekurzory tvorby troposférického (pﬁízemního) ozónu, jehoÏ cílov˘
imisní limit je kaÏdoroãnû pﬁekraãován na vût‰inû území âeské republiky.

L

ROZBOR STAVU A HODNOCENÍ PLNùNÍ EMISNÍCH LIMITÒ
A OSTATNÍCH LIMITNÍCH HODNOT A DAL·ÍCH PODMÍNEK
PROVOZOVÁNÍ ZDROJÒ ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í
NA ÚZEMÍ KRAJE

Naprostá vût‰ina regulovan˘ch – zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních – zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Ústeckého kraje je provozována v souladu s poÏadavky právních pﬁedpisÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í, zákon o integrované prevenci a k nim pﬁíslu‰né provádûcí právní pﬁedpisy) a jsou u nich dodrÏovány stanovené emisní limity
i dal‰í podmínky jejich provozu.
Situaci v oblasti plnûní emisních limitÛ, ostatních limitních hodnot a dal‰ích podmínek provozu zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Ústeckého kraje lze pﬁibliÏnû ilustrovat v˘sledky ãinnosti âeské inspekce Ïivotního
prostﬁedí:
Oblastní inspektorát âIÎP v Ústí nad Labem provedl v oblasti ochrany ovzdu‰í v roce 2007 celkem 386 kontrol, pﬁi kter˘ch vydal 3 opatﬁení k dodrÏování emisních limitÛ a 21 rozhodnutí o pokutû v celkové v˘‰i 765 tisíc Kã. V celé âeské republice bylo ve stejném období provedeno v oblasti ochrany ovzdu‰í celkem 3 800 kontrol, pﬁi kter˘ch bylo vydáno 40 opatﬁení k dodrÏování emisních limitÛ a 338 rozhodnutí o pokutû v celkové v˘‰i 21 milionÛ Kã. Z porovnání
Ústeckého kraje s âeskou republikou vypl˘vá, Ïe v roce 2007 bylo na území kraje provedeno cca 10 % v‰ech kontrol v oblasti ochrany ovzdu‰í, pﬁiãemÏ podíl kraje na poãtu vydan˘ch opatﬁení k dodrÏování emisních limitÛ ãinil cca 8 %, podíl
kraje na pﬁijat˘ch rozhodnutích o pokutû pﬁibliÏnû 7 % a podíl kraje na celkové v˘‰i uloÏen˘ch pokut pouze 3,6 %.
Z uvedeného srovnání vypl˘vá, Ïe úroveÀ dodrÏování emisních limitÛ a dal‰ích zákonn˘ch poÏadavkÛ je
v Ústeckém kraji velmi pravdûpodobnû lep‰í, neÏ by odpovídalo republikovému prÛmûru.
Z v˘sledkÛ vyhodnocení kvality ovzdu‰í v‰ak vypl˘vá, Ïe dodrÏování emisních limitÛ a dal‰ích technick˘ch poÏadavkÛ u naprosté vût‰iny stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í není dostateãné k tomu, aby byly na území Ústeckého kraje dodrÏovány zákonem stanovené imisní limity (zejména pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10).
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PODPÒRNÉ AKTIVITY PRO OMEZOVÁNÍ EMISÍ NA ÚZEMÍ KRAJE

K omezení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého, oxidÛ dusíku, tûkav˘ch organick˘ch látek
a oxidu uhliãitého mohou v˘znamn˘m zpÛsobem pﬁispût následující aktivity, zamûﬁené prioritnû na ﬁe‰ení problémÛ
energetiky a dopravy:
– úspory energie a její efektivnûj‰í vyuÏívání na území kraje na stranû v˘roby i spotﬁeby (vãetnû zv˘‰ení
úãinnosti konverze a omezení ztrát v rozvodech),
– sníÏení spotﬁeby fosilních paliv ve stacionárních spalovacích zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í lokalizovan˘ch na území kraje a náhrada fosilních paliv obnoviteln˘mi a alternativními zdroji energie (s tím, Ïe
v pﬁípadû spalování biomasy je na místû urãitá obezﬁetnost z hlediska emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek),
– zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy na území kraje (cestou jak v˘stavby obchvatÛ sídel tak i budování „inteligentních dopravních systémÛ“ uvnitﬁ sídel), které vede nejen ke sníÏení spotﬁeby pohonn˘ch hmot
a tím k omezení emisí z v˘fukov˘ch systémÛ, ale také k omezení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z otûrÛ pneumatik, brzd a povrchÛ komunikací,
– zv˘‰en˘ poãet parkovacích míst ve mûstech, pokud moÏno spojen˘ s telematick˘mi systémy (omezení
zbyteãného popojíÏdûní v mûstsk˘ch podmínkách znaãnû „neplynulého“ pohybu vozidel),
– rozvoj, zkvalitnûní a zatraktivnûní veﬁejné dopravy (s dÛrazem na integrované dopravní systémy).
V˘‰e uvedená podpÛrná opatﬁení jsou pﬁedmûtem programov˘ch dokumentÛ na republikové a krajské
úrovni. Na krajské úrovni se jedná zejména o:
– Územní energetickou koncepci Ústeckého kraje,
– Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Ústeckého kraje,
– Plán odpadového hospodáﬁství Ústeckého kraje,
– Program rozvoje Ústeckého kraje,
– Regionální operaãní program Severozápad.
Na národní úrovni je pﬁínosem k omezení emisí zneãi‰Èujících látek zejména realizace následujících programov˘ch dokumentÛ:
– Státní energetická koncepce,
– Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu,
– Státní dopravní politika,
– Strategie regionálního rozvoje âeské republiky,
– Operaãní program Doprava.

N

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PROGRAMU SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

Základní nástroje Programu sniÏování emisí se rozdûlují do následujících skupin:
1. technická a technologická opatﬁení,
2. technicko-organizaãní opatﬁení,
3. administrativní opatﬁení,
4. evidence stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování,
5. inventarizace emisí,
6. schválené zásady spolupráce kraje s orgány obcí a dal‰ími orgány veﬁejné správy,
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7. dohody orgánu kraje s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a dal‰ími subjekty,
8. práce s veﬁejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi a vyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ,
9. vyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ.

N.1

Pﬁehled nástrojÛ programu

Poznámka: V pﬁípadû nástrojÛ, které kromû omezení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í pﬁispívají také k omezení
emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhliãitého, je za názvem uveden symbol (KLIMA+).
Do aktualizovaného Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje jsou zaﬁazeny následující
normativní, ekonomické, organizaãní, institucionální, informaãní a dobrovolné nástroje:
Poznámka: Ke kaÏdému z uveden˘ch nástrojÛ je kurzívou uveden komentáﬁ a doporuãení k jeho aplikaci. Komentáﬁe
jsou explicitnû zamûﬁeny na ﬁe‰ení imisní situace kraje (tedy na suspendované ãástice a polycyklické aromatické uhlovodíky) s tím, Ïe naprostá vût‰ina navrhovan˘ch nástrojÛ vede k omezení emisí oxidÛ dusíku.

N.1.1

Normativní nástroje

NOR01: Územní plánování a územní rozhodování (KLIMA+)
Územní plánování i územní rozhodování musí brát dÛslednû v potaz imisní situaci Ústeckého kraje, zejména z hlediska suspendovan˘ch ãástic (PM10 a perspektivnû také PM2,5), oxidÛ dusíku a polycyklick˘ch aromatick˘ch
uhlovodíkÛ, vyjádﬁen˘ch jako benzo(a)pyren. Pozornost musí dále b˘t zamûﬁena na takové uspoﬁádání zejména liniov˘ch dopravních staveb, které jednak vyvede co nejvût‰í mnoÏství silniãní dopravy mimo hustûji osídlené oblasti, jednak
obecnû zv˘‰í plynulost silniãní dopravy. V územním plánování by koneãnû mûlo b˘t upﬁednostÀováno opûtovné vyuÏívání jiÏ jednou vyuÏit˘ch ploch (brownfields), které jsou v˘znamn˘m zdrojem plo‰né pra‰nosti.
Kompetence: kraj, obec
NOR02: Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Stavby zdrojÛ, které by mohly b˘t potenciálním v˘znamn˘m zdrojem emisí zneãi‰Èujících látek, zejména tuh˘ch zneãi‰Èujících látek oxidÛ dusíku a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ, by, pokud je to moÏné, nemûly b˘t
umisÈovány do lokalit, ve kter˘ch jsou dlouhodobû indikovány nadlimitní koncentrace zneãi‰Èujících látek (zejména
suspendovan˘ch ãástic).
V˘stavbu nového zvlá‰È velkého stacionárního zdroje zneãi‰Èování realizovat pouze jako úplnou nebo ãásteãnou substituci nûkterého ze stávajících zvlá‰È velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování tak, aby nedocházelo k nav˘‰ení dosavadní úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í.
V˘stavba nového zvlá‰È velkého stacionárního zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í v lokalitách, které jsou jiÏ zatíÏeny prÛmyslovou v˘robou a kde dochází k nadmûrné produkci emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í, bude povolena
pouze pﬁi souãasné realizaci opatﬁení zaji‰Èující alespoÀ zachování dosavadní úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í (kompenzaãní opatﬁení).
Kompetence: kraj
NOR03: Povolení staveb velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Pﬁi povolování staveb zdrojÛ, které by mohly b˘t potenciálním v˘znamn˘m zdrojem emisí zneãi‰Èujících látek, zejména tuh˘ch zneãi‰Èujících látek oxidÛ dusíku a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ, by mûly b˘t vyuÏívány v‰echny moÏnosti omezování emisí, které právní úprava umoÏÀuje – samozﬁejmû pﬁedev‰ím tam, kde to bude mít
v˘znamn˘ efekt na kvalitu ovzdu‰í.
Kompetence: kraj
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NOR04: Povolení k uvedení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í do zku‰ebního i trvalého provozu
Pﬁi povolení k uvedení zdroje do provozu musí orgán ochrany ovzdu‰í dÛslednû ovûﬁit, Ïe zdroj bude dodrÏovat emisní limity a dal‰í poÏadavky/parametry, stanovené zdroji v pﬁedchozích fázích povolovacího procesu.
Kompetence: kraj
NOR05: Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Rozhodování musí brát dÛslednû v potaz imisní situaci kraje, zejména z hlediska suspendovan˘ch ãástic
(PM10 a perspektivnû také PM2,5) oxidÛ dusíku, oxidÛ síry a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ, vyjádﬁen˘ch
jako benzo(a)pyren. Povolení by mûlo b˘t vydáno pouze v pﬁípadû, Ïe nedojde k v˘raznému zv˘‰ení emisí a následnému zhor‰ení imisní situace anebo dokonce k pﬁekroãení/nedodrÏení stanoven˘ch limitních hodnot.
Kompetence: kraj
NOR06: Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (KLIMA+)
Pﬁi procesu integrovaného povolování by mûla b˘t co nejvíce vyuÏívána flexibilita, kterou tento nástroj
umoÏÀuje (moÏnost stanovit individuálnû zpﬁísnûné podmínky), a to zejména s ohledem na omezení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidÛ dusíku, oxidÛ síry a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (samozﬁejmû za pﬁedpokladu, Ïe
zpﬁísnûní a jím vyvolané zv˘‰ení nákladÛ povede k odpovídajícímu emisnímu efektu).
Kompetence: kraj (v pﬁípadech zaﬁízení s pﬁeshraniãním dopadem – stát)
NOR07: Integrované povolení ke stávajícímu zvlá‰tû velkému zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í
Vzhledem k tomu, Ïe integrovaná povolení ke stávajícím zvlá‰tû velk˘m zdrojÛm jiÏ byla vydána, je nutno
soustﬁedit pozornost na kontrolu, jak provozovatelé dodrÏují poÏadavky na provoz zdroje, stanovené v integrovaném
povolení (zejména v pﬁípadech, kdy byla uloÏena realizace opatﬁení ve stanovené lhÛtû).
Kompetence: kraj (v pﬁípadech zaﬁízení s pﬁeshraniãním dopadem – stát)
NOR08: Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch v˘rob a technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch,
velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Rozhodování musí brát dÛslednû v potaz imisní situaci kraje, zejména z hlediska suspendovan˘ch ãástic
(PM10 a perspektivnû také PM2,5), oxidÛ dusíku, oxidÛ síry a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ, vyjádﬁen˘ch
jako benzo(a)pyren. Povolení by mûlo b˘t vydáno pouze v pﬁípadû, Ïe nedojde k v˘raznému zv˘‰ení emisí a následnému zhor‰ení imisní situace anebo dokonce k pﬁekroãení/nedodrÏení stanoven˘ch limitních hodnot.
Kompetence: kraj
NOR09: Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologick˘ch zaﬁízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (KLIMA+)
Rozhodování musí brát dÛslednû v potaz imisní situaci kraje, zejména z hlediska suspendovan˘ch ãástic
(PM10 a perspektivnû také PM2,5) oxidÛ dusíku, oxidÛ síry a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ, vyjádﬁen˘ch
jako benzo(a)pyren. Povolení by mûlo b˘t vydáno pouze v pﬁípadû, Ïe nedojde k v˘raznému zv˘‰ení emisí a následnému zhor‰ení imisní situace anebo dokonce k pﬁekroãení/nedodrÏení stanoven˘ch limitních hodnot.
Kompetence: kraj
NOR10: Povinnost volit pﬁi v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
nejlep‰í dostupné techniky (KLIMA+)
Podmínkou, nutnou k praktické realizaci tohoto nástroje, je dostupnost – na stranû investorÛ i orgánÛ ochrany ovzdu‰í/orgánÛ integrované prevence – aktuálních podrobn˘ch informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách.
Kompetence: kraj
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NOR11: Podmínûná (technická moÏnost a ekonomická pﬁijatelnost) povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pﬁi
zmûnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, pﬁípadnû alternativní zdroje a ovûﬁit moÏnost kombinované v˘roby tepla a energie (KLIMA+)
Podmínkou nutnou k praktické realizaci tohoto nástroje je existence závazné metodiky pro posouzení technické moÏnosti a ekonomické pﬁijatelnosti poÏadovan˘ch opatﬁení (vãetnû kvantifikovan˘ch kriterií).
Kompetence: kraj
NOR12: MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí (respektive opatﬁení k omezování pouÏití surovin a v˘robkÛ, z nichÏ
emise vznikají) namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Aplikace tohoto nástroje mÛÏe vést k v˘znamné úspoﬁe vynaloÏen˘ch finanãních prostﬁedkÛ pﬁi dosaÏení
sníÏení emisí stejného jako v pﬁípadû aplikace emisních limitÛ, a to zejména u ostatních (technologick˘ch) zdrojÛ, které
mají vût‰í poãet v˘duchÛ s v˘raznûji rozdíln˘mi emisními toky zneãi‰Èujících látek.
Kompetence: kraj
NOR13: MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních
limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Tento nástroj je prakticky jedinou úãinnou moÏností omezení emisí amoniaku ze zemûdûlsk˘ch chovÛ.
Kompetence: kraj
NOR14: Povolení k vydání a zmûnám provozního ﬁádu zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Provozní ﬁád je velmi dÛleÏit˘m regulaãním nástrojem, protoÏe shrnuje v‰echny podstatné informace o zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í. Jeho zpracování a projednání je proto nutno vûnovat vysokou pozornost jak ze strany provozovatele zdroje, tak ze strany orgánu ochrany ovzdu‰í.
Kompetence: kraj
NOR15: Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadÛ
Rozhodování musí brát dÛslednû v potaz imisní situaci kraje, zejména z hlediska suspendovan˘ch ãástic
(PM10 a perspektivnû také PM2,5) oxidÛ dusíku, oxidÛ síry a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ, vyjádﬁen˘ch jako benzo(a)pyren. Povolení by mûlo b˘t vydáno pouze v pﬁípadû, Ïe nedojde k v˘raznému zhor‰ení imisní situace anebo dokonce k pﬁekroãení/nedodrÏení stanoven˘ch limitních hodnot.
Kompetence: kraj
NOR16: Zákaz spalování urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í (KLIMA+)
Aplikace tohoto nástroje, kter˘ je teoreticky velmi úãinn˘, je prakticky blokována ekonomick˘m dopadem
a z toho plynoucí velmi omezenou politickou prÛchodností. V pﬁípadû, Ïe se obec pﬁesto rozhodne pro jeho aplikaci, je
nezbytné zajistit obãanÛm ekonomicky pﬁijatelnou alternativu vytápûní (napﬁ. k síti CZT nebo k rozvodu zemního plynu).
Kompetence: obec
NOR17: MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ
Aplikace tohoto nástroje obecnû není z hlediska dopadu na kvalitu ovzdu‰í pﬁíli‰ v˘znamná a mûla by b˘t
zvaÏována pouze tehdy, kdy bude znamenat prokazateln˘ pﬁínos.
Kompetence: obec
NOR18: Stanovení látek, pro které budou u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í uplatnûny obecné emisní limity
Nástroj je v˘znamn˘ zejména v pﬁípadû ostatních (technologick˘ch) zdrojÛ a prakticky se t˘ká zejména
„bodov˘ch“ pﬁípadÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í (napﬁ. tûÏké kovy).
Kompetence: kraj
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NOR19: Územní energetická koncepce (KLIMA+)
Územní energetická koncepce je základním programov˘m nástrojem jak ochrany klimatu, tak i omezování
emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í. Pﬁi jejím zpracování (aktualizaci) je proto nezbytné brát dÛslednû v potaz imisní
situaci kraje, zejména z hlediska suspendovan˘ch ãástic (PM10 a perspektivnû také PM2,5) oxidÛ dusíku, oxidÛ síry a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ, vyjádﬁen˘ch jako benzo(a)pyren.
Kompetence: kraj, obec
NOR20: Energetick˘ audit (KLIMA+)
Energetick˘ audit je velmi v˘znamn˘m nástrojem, kter˘ je sice pﬁednostnû zamûﬁen na ochranu klimatu
cestou identifikace potenciálních úspor energií, stejnû tak v‰ak identifikuje moÏnosti sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek
do ovzdu‰í.
Kompetence: kraj, obec
NOR21: âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst
Nástroj mÛÏe b˘t velmi úãinn˘ pﬁedev‰ím z hlediska zv˘‰ení kvality ovzdu‰í, jeho aplikace v‰ak musí b˘t
doprovázena realizací dal‰ích opatﬁení, zejména v oblasti parkovací politiky a rozvoje veﬁejné dopravy.
Kompetence: obec
NOR22: Zavedení zón sníÏené rychlosti (KLIMA+)
Aplikace nástroje musí b˘t zaloÏena na dÛkladné dopravní i emisní anal˘ze tak, aby nedo‰lo k v˘raznûj‰ímu
omezení plynulosti dopravy (a tím zv˘‰ení emisí zejména oxidu uhliãitého tuh˘ch zneãi‰Èujících látek).
Kompetence: obec
NOR23: Zavedení environmentálních zón
Nástroj, kter˘ byl zaveden napﬁíklad v nûkter˘ch nûmeck˘ch mûstech (napﬁ. Berlín ãi Kolín nad R˘nem) mÛÏe b˘t velmi úãinn˘ pﬁedev‰ím z hlediska zv˘‰ení kvality ovzdu‰í, jeho aplikace v‰ak musí b˘t doprovázena realizací
dal‰ích opatﬁení, zejména v oblasti parkovací politiky a rozvoje veﬁejné dopravy a vyÏaduje administrativní zaji‰tûní
(síÈ zku‰eben, vydávajících pﬁíslu‰né certifikáty).
Kompetence: obec
NOR24: Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel
Vzhledem k souãasné struktuﬁe vozového parku mÛÏe b˘t tento nástroj velmi úãinn˘ s tím, Ïe by mûl b˘t zamûﬁen pﬁedev‰ím na tûÏká nákladní a lehká uÏitková vozidla. Nutnou podmínkou pro aplikaci nástroje je získání mobilní mûﬁící techniky.
Kompetence: obec (stát)
NOR25: Místní program sniÏování emisí (fakultativní moÏnost pro mûsta a obce)
Nástroj mÛÏe b˘t velmi pﬁínosn˘ pﬁedev‰ím proto, Ïe jsou na jeho základû pﬁesnû identifikovány rozhodující konkrétní zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í a specifikovány moÏnosti omezení emisí. Program mÛÏe b˘t v˘znamn˘m
podpÛrn˘m argumentem pro získání veﬁejné finanãní podpory.
Kompetence: obec
NOR26: Místní program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í vãetnû programového dodatku (fakultativní moÏnost pro mûsta
a obce)
Nástroj mÛÏe b˘t velmi pﬁínosn˘ pﬁedev‰ím pro to, Ïe jsou na jeho základû pﬁesnû identifikovány pﬁíãiny
zhor‰ené kvality ovzdu‰í a prostﬁednictvím programového dodatku specifikovány konkrétní projekty k nápravû. Program mÛÏe b˘t v˘znamn˘m podpÛrn˘m argumentem pro získání veﬁejné finanãní podpory.
Kompetence: kraj
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NOR27: Pﬁezkoumání závazn˘ch podmínek integrovaného povolení
Vzhledem k tomu, Ïe závazné podmínky, stanovené v integrovan˘ch povoleních ke stávajícím zvlá‰tû velk˘m
zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í, nejsou dostateãné k zaji‰tûní dodrÏování imisních limitÛ zejména pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10, je moÏno v nûkter˘ch pﬁípadech vyuÏít ustanovení § 18 odstavec 2 písmeno e) zákona
ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci o pﬁezkumu závazn˘ch podmínek vydaného integrovaného povoleni.
Kompetence: kraj
NOR28: Stanovení skupinového emisního stropu
V rámci krajského emisního programu je moÏno stanovit skupinov˘ emisní strop pro skupinu zdrojÛ, jejichÏ
vliv na kvalitu ovzdu‰í byl shledán jako rozhodující. Praktická aplikace tohoto nástroje je nejsnáze realizovatelná prostﬁednictvím aplikace nástroje NOR28 na tuto vybranou skupinu zdrojÛ.
Kompetence: kraj

N.1.2

Ekonomické nástroje

EKO01: Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í
Poplatky mají v pﬁípadû zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í pﬁeváÏnû fiskální
v˘znam (vytváﬁejí urãit˘ finanãní v˘nos kter˘ je pﬁíjmem Státního fondu Ïivotního prostﬁedí). V pﬁípadû mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je jejich fiskální efekt velmi omezen˘, mohou v‰ak pomoci k ﬁe‰ení lokálního problému zneãi‰Èování ovzdu‰í.
Kompetence: kraj, obec s roz‰íﬁenou kompetencí, obec
EKO02: Investice do energetické infrastruktury (KLIMA+)
Investice do energetické infrastruktury mají zásadní v˘znam jak pro omezení emisí skleníkov˘ch plynÛ tak
i pro omezení emisí zneãi‰Èujících látek. Rozvoj infrastruktury jednak obecnû vytváﬁí moÏnost vyuÏívat jin˘ch primárních zdrojÛ energie, neÏ jsou pevná fosilní paliva, jednak vede, zejména v pﬁípadû rozvodu tepla, k omezení ztrát. Sítû
CZT jsou navíc v˘hodné i v pﬁípadû spalování pevn˘ch fosilních paliv, protoÏe jsou v síti provozovány vût‰í a tedy lépe regulované spalovací zdroje.
Kompetence: kraj, obec
EKO03: Investice do úspor energie a do efektivnûj‰ího nakládání s energiemi (KLIMA+)
Investice do úspor energie jsou zásadním nástrojem ochrany klimatu cestou omezování emisí skleníkov˘ch
plynÛ i ochrany ovzdu‰í cestou omezování emisí zneãi‰Èujících látek. Z hlediska ochrany ovzdu‰í Ústeckého kraje jsou
prioritou zejména úspory tepla, které je v naprosté vût‰inû vyrábûno zdroji na území kraje. V ‰ir‰ím pohledu jsou samozﬁejmû dÛleÏité i úspory elektrické energie, protoÏe také v˘znamná ãást elektﬁiny je vyrábûna na území kraje.
Kompetence: kraj, obec
EKO04: Finanãní podpory vybran˘m provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve veﬁejném sektoru (KLIMA+)
Nástroj je v˘znamn˘ pﬁedev‰ím v oblasti v˘roby tepla, protoÏe ve veﬁejném sektoru je provozováno vysoké
mnoÏství mal˘ch a stﬁedních zdrojÛ na pevná paliva, které jsou navíc ãasto zastaralé anebo v nevyhovujícím technickém stavu. PodpÛrné programy (zejména Operaãní program Îivotní prostﬁedí) tuto formu podpory umoÏÀují.
Kompetence: kraj, obec
EKO05: Finanãní podpory domácnostem (KLIMA+)
Nástroj by mûl b˘t aplikován v oblastech, v nichÏ jsou rozhodující pﬁíãinou zhor‰ené kvality ovzdu‰í lokální topeni‰tû na pevná paliva. Nutnou podmínkou aplikace nástroje je dostupnost alternativy k stávajícímu zpÛsobu vytápûní (napﬁ. moÏnost pﬁipojení k CZT nebo zemnímu plynu).
Kompetence: obec

Strana 353

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8/2010

EKO06: Placen˘ vjezd do urãit˘ch ãástí mûst
Nástroj mÛÏe b˘t teoreticky úãinn˘, jeho efektivní aplikace v‰ak naráÏí na technické problémy (pokud se jedná o pau‰ální napﬁ. roãní platbu, nevede aplikace nástroje k omezení vjezdu; zpoplatnûní jednotliv˘ch vjezdÛ vyÏaduje
vybudování pﬁíslu‰né infrastruktury). Obecnû je nástroj obtíÏnû politicky prosaditeln˘.
Kompetence: obec
EKO07: Finanãní podpora hromadné dopravy (KLIMA+)
Efekt nástroje je ponûkud omezen˘ vzhledem k pﬁevaÏujícímu Ïivotnímu stylu, v nûmÏ hraje individuální
automobilová doprava vysokou a stále rostoucí úlohu. I pﬁesto je nutno rozvoj hromadné dopravy podporovat, a to zejména v komplexní podobû (integrované dopravní systémy, systémy „park and ride“ a „park and go“) a ve vazbû na
aplikaci dal‰ích nástrojÛ (zejména omezení vjezdu, environmentální zóny, parkovací politika).
Kompetence: kraj, obec
EKO08: Podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí a souvisejících telematick˘ch systémÛ (KLIMA+)
Aplikace nástroje je z hlediska omezení emisí (jak oxidu uhliãitého, tak i zneãi‰Èujících látek) velmi v˘znamná, pﬁedev‰ím proto, Ïe omezí zbyteãné popojíÏdûní po mûstû a hledání parkovacího místa, coÏ se obvykle dûje v podmínkách znaãnû neplynulého pohybu vozidel (a tím zv˘‰en˘ch emisí). Dostatek parkovacích míst v periferních ãástech
mûst je navíc nutnou podmínkou pro existenci systémÛ typu „park and ride“ ãi „park and go“. Krytá parkovací stání
koneãnû umoÏÀují, zejména v zimním období, ãásteãnû ztlumit emisní efekt „studen˘ch startÛ“.
Kompetence: obec
EKO09: Finanãní podpora vybran˘ch provozovatelÛ pﬁi obnovû vozového parku (KLIMA+)
Finanãní podpora by se mûla soustﬁedit nejen na dopravní podniky, ale také na podniky, provozující jinou
mobilní techniku. Nástroj je samozﬁejmû omezen na ty subjekty, u kter˘ch je veﬁejná podpora moÏná.
Kompetence: obec
EKO10: Podpora zavádûní a uÏívání vozidel s alternativním pohonem (KLIMA+)
Nástroj je v˘znamn˘ jak z hlediska omezení emisí oxidu uhliãitého, tak z hlediska omezení emisí tuh˘ch
zneãi‰Èujících látek (zejména jsou-li nahrazována stávající vozidla s dieselov˘m motorem).
Kompetence: kraj, obec
EKO11: Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatﬁení u vozidel (filtry u vozidel s dieselov˘m motorem)
Nástroj je velmi v˘znamn˘ z hlediska omezení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z v˘fukov˘ch systémÛ vozidel.
Kompetence: obec
EKO12: Podpora dopravní infrastruktury a technick˘ch opatﬁení slouÏících ke zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy
(KLIMA+)
Nástroj má zásadní v˘znam jednak proto, Ïe vede k „vyvedení“ dopravy z hustûji osídlen˘ch oblastí (sníÏení imisní a hlukové zátûÏe obyvatel), jednak také proto, Ïe v pﬁípadû plynulého pohybu vozidel je niÏ‰í spotﬁeba pohonn˘ch hmot, a tedy niÏ‰í emise jak oxidu uhliãitého, tak zneãi‰Èujících látek z v˘fukov˘ch systémÛ, a navíc v˘raznû
niÏ‰í emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z otûrÛ brzd, pneumatik a povrchu komunikací.
Kompetence: stát, kraj, obec
EKO13: Podpora obnoviteln˘ch a alternativních zdrojÛ energie (zejména „nespalovacích“ zdrojÛ) (KLIMA+)
Aplikace obnoviteln˘ch a alternativních zdrojÛ energie vede vÏdy k omezení emisí oxidu uhliãitého a ve vût‰inû pﬁípadÛ také k omezení emisí zneãi‰Èujících látek. Urãitou obezﬁetnost je nutno doporuãit v pﬁípadû spalování
biomasy, zejména v oblastech se zv˘‰enou imisní zátûÏí suspendovan˘mi ãásticemi.
Kompetence: stát, kraj, obec
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Organizaãní nástroje

ORG01: Technicko-organizaãní opatﬁení u plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í s cílem omezení primární i sekundární pra‰nosti
V˘znam tohoto nástroje bude postupnû narÛstat tak, jak budou omezovány emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
z bodov˘ch zdrojÛ. V praktické aplikaci se jedná jak o úpravu stávajících pra‰n˘ch ploch (zpevÀováním povrchÛ, zatravÀováním), tak i o pravidelné ãi‰tûní ploch, na nichÏ dochází k sedimentaci a resuspenzi tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.
Kompetence: kraj, obec
ORG02: Technicko-organizaãní opatﬁení u mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í emitujících tuhé zneãi‰Èující látky
Nástroj má v˘znam zejména z hlediska lokální kvality ovzdu‰í a mûl by b˘t aplikován také u doãasn˘ch
zdrojÛ pra‰nosti (stavby, doãasné skládky sypk˘ch materiálÛ).
Kompetence: obec
ORG03: Technicko-organizaãní opatﬁení u mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í emitujících tûkavé organické látky
(VOC), (KLIMA+)
Tûkavé organické látky jsou prekurzorem tvorby troposférického (pﬁízemního) ozónu, kter˘ je tﬁetím „nejsilnûj‰ím“ skleníkov˘m plynem. Nástroj by mûl b˘t aplikován s pﬁihlédnutím k pachové zátûÏi obyvatel.
Kompetence: obec
ORG04: Regulaãní ﬁády
V˘znam nástroje je v souãasné dobû z vût‰í ãásti spí‰e teoretick˘, protoÏe k pﬁekraãování zvlá‰tních imisních
limitÛ pro oxid siﬁiãit˘ a oxid dusiãit˘ jiÏ po mnoho let nedochází. Pozornost je naopak nutno vûnovat troposférickému
ozónu (vyhla‰ování signálÛ upozornûní a varování, v˘zva k ﬁidiãÛm).
Kompetence: kraj, obec
ORG05: Sledování ‰títkování energetick˘ch spotﬁebiãÛ (KLIMA+)
Nástroj je povahy spí‰e doplÀkové, pﬁesto v‰ak mÛÏe vést k urãitému omezení emisí oxidu uhliãitého i emisí
zneãi‰Èujících látek. Mûl by proto b˘t aplikován co nej‰íﬁeji pﬁi nákupech energetick˘ch spotﬁebiãÛ ve veﬁejném sektoru.
Kompetence: kraj, obec
ORG06: Parkovací politika (KLIMA+)
Aplikace nástroje je z hlediska omezení emisí (jak oxidu uhliãitého, tak i dal‰ích zneãi‰Èujících látek) velmi
v˘znamná, pﬁedev‰ím proto, Ïe omezí zbyteãné popojíÏdûní po mûstû a hledání parkovacího místa, coÏ se dûje v podmínkách znaãnû neplynulého pohybu vozidel (a tím zv˘‰en˘ch emisí). Dostatek parkovacích míst v periferních ãástech
mûst je navíc nutnou podmínkou pro existenci systémÛ typu „park and ride“ ãi „park and go“. Krytá parkovací stání
navíc umoÏÀují, zejména v zimním období, ãásteãnû ztlumit emisní efekt „studen˘ch startÛ“.
Kompetence: obec
ORG07: Infrastrukturní opatﬁení v oblasti zvy‰ování plynulosti dopravy (KLIMA+)
Nástroj má zásadní v˘znam jednak proto, Ïe vede k „vyvedení“ dopravy z hustûji osídlen˘ch oblastí (sníÏení imisní a hlukové zátûÏe obyvatel), jednak také proto, Ïe v pﬁípadû plynulého pohybu vozidel je niÏ‰í spotﬁeba pohonn˘ch hmot, a tedy niÏ‰í emise jak oxidu uhliãitého, tak zneãi‰Èujících látek z v˘fukov˘ch systému, a navíc v˘raznû
niÏ‰í emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z otûrÛ brzd, pneumatik a povrchu komunikací.
Kompetence: stát, kraj, obec
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ORG08: Optimalizace ﬁízení dopravy, zejména ve mûstech (KLIMA+)
Nástroj má zásadní v˘znam jednak proto, Ïe vede k „vyvedení“ dopravy z hustûji osídlen˘ch oblastí (sníÏení imisní a hlukové zátûÏe obyvatel), jednak také proto, Ïe v pﬁípadû plynulého pohybu vozidel je niÏ‰í spotﬁeba
pohonn˘ch hmot, a tedy niÏ‰í emise jak oxidu uhliãitého, tak zneãi‰Èujících látek z v˘fukov˘ch systému, a navíc v˘raznû niÏ‰í emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z otûrÛ brzd, pneumatik a povrchu komunikací.
Kompetence: obec
ORG09: Rozvoj kvality hromadné osobní dopravy (vãetnû systémÛ „park and ride“ ãi „park and go“), (KLIMA+)
Efekt nástroje je ponûkud omezen˘ vzhledem k pﬁevaÏujícímu Ïivotnímu stylu, v nûmÏ hraje individuální
automobilová doprava vysokou a stále rostoucí úlohu. I pﬁesto je nutno rozvoj hromadné dopravy podporovat, a to zejména v komplexní podobû (integrované dopravní systémy, systémy „park and ride“ a „park and go“) a ve vazbû na
aplikaci dal‰ích nástrojÛ (zejména omezení vjezdu, environmentální zóny, parkovací politika).
Kompetence: obec
ORG10: SniÏování pﬁepravní nároãnosti území (KLIMA+)
Nástroj vede k omezení emisí jak oxidu uhliãitého, tak i emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í a prakticky se aplikuje pﬁedev‰ím v oblasti územního plánování, a to jak vzhledem k umístûní dopravní infrastruktury, tak vzhledem
k umístûní objektÛ, které jsou v˘znamn˘m zdrojem ãi cílem silniãní dopravy.
Kompetence: stát, kraj, obec
ORG11: Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, rozvoj pû‰ích zón a zklidnûn˘ch ulic (KLIMA+)
Nástroj vede k omezení emisí jak oxidu uhliãitého, tak i emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í, a mûl by b˘t aplikován pﬁedev‰ím v kombinaci s omezením vjezdu do urãit˘ch ãástí mûst a vyhlá‰ením environmentálních zón.
Kompetence: obec
ORG12: Vy‰‰í vyuÏití kapacity vozidel IAD, hromadná doprava o nízké kapacitû ﬁízená poptávkou (KLIMA+)
Nástroj mÛÏe b˘t aplikován jako doplnûk k základnímu systému mûstské hromadné dopravy (napﬁ. taxi-minibusy s pevnou trasou).
Kompetence: obec
ORG13: Podpora práce doma („teleworking“) (KLIMA+)
Nástroj vede k omezení dopravní zátûÏe, a tím také ke sníÏení emisí jak oxidu uhliãitého, tak i emisí zneãi‰Èujících látek. Nástroj by mûl b˘t aplikován pﬁímo ve veﬁejném sektoru a nepﬁímo podporován také v sektoru privátním.
Kompetence: stát, kraj, obec
ORG14: Podpora v‰ech forem elektronické komunikace (zejména „e-government“), (KLIMA+)
Nástroj vede k omezení dopravní zátûÏe, a tím také ke sníÏení emisí jak oxidu uhliãitého, tak i emisí zneãi‰Èujících látek.
Kompetence: stát, kraj, obec
ORG15: Stanovení podmínek ochrany ovzdu‰í a ochrany klimatu pro veﬁejné zakázky krajem vyhla‰ované/ovlivÀované (KLIMA+)
Nástroj je velice v˘znamn˘, protoÏe mÛÏe mít jednak pﬁím˘ efekt ve sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ a zneãi‰Èujících látek, jednak nepﬁím˘ efekt v podpoﬁe dal‰ího rozvoje sektoru environmentálnû pﬁíznivé v˘roby a sluÏeb.
Kompetence: kraj, obec
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Institucionální nástroje

INST01: Optimalizace veﬁejné správy ochrany ovzdu‰í na úrovni kraje (KLIMA+)
Veﬁejná správa ochrany ovzdu‰í by mûla b˘t, kromû logického spojení se správou v oblasti integrované prevence, na úrovni kraje i na úrovni vût‰ích mûst co nejúÏeji propojena se správou v oblasti ochrany klimatu (viz nástroj
INST03).
Kompetence: kraj, obec
INST02: Odborná podpora v˘konu veﬁejné správy ochrany ovzdu‰í a ochrany klimatu na úrovni kraje (KLIMA+)
Orgány veﬁejné správy ochrany ovzdu‰í a ochrany klimatu by mûly co nejvíce aktivnû spolupracovat zejména s vysok˘mi ‰kolami a vûdeckov˘zkumn˘mi organizacemi na území kraje ale také s v˘zkumn˘mi a v˘vojov˘mi
strukturami v rámci privátního sektoru.
Kompetence: kraj
INST03: Integrace aktivit k ochranû ovzdu‰í s aktivitami k ochranû klimatu (KLIMA+)
Integrace aktivit k ochranû ovzdu‰í s aktivitami v oblasti ochrany klimatu je aktuálním svûtov˘m trendem,
kter˘ vypl˘vá jednak ze skuteãnosti, Ïe nûkteré zneãi‰Èující látky mají pﬁím˘ ãi nepﬁím˘ vliv také na klima (aerosoly,
oxid siﬁiãit˘, oxidy dusíku, tûkavé organické látky), jednak z toho, Ïe zdroje emisí skleníkov˘ch plynÛ a zdroje emisí
zneãi‰Èujících látek jsou z velké ãásti totoÏné, z ãehoÏ vypl˘vá spoleãná aplikace nástrojÛ k omezování emisí.
Kompetence: kraj

N.1.5

Informaãní nástroje

INF01: Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í a ochrany klimatu (KLIMA+)
Dostatek spolehliv˘ch informací je nezbytnou podmínkou pro v˘kon veﬁejné správy v oblasti ochrany
ovzdu‰í a ochrany klimatu. Krajsk˘ úﬁad by proto mûl vybudovat a provozovat informaãní systém kvality ovzdu‰í a klimatu, obdobn˘ systému ISKO, provozovanému na republikové úrovni.
Kompetence: kraj, obec
INF02: Poskytování informací o stavu ovzdu‰í a klimatu, o pﬁíãinách tohoto stavu a o moÏnostech jeho zlep‰ení, v˘chova a osvûta (KLIMA+)
Nástroj má nezastupitelnou úlohu jednak proto, Ïe vede v dlouhodobém horizontu k postupné zmûnû vzorcÛ chování, jednak proto, Ïe úspû‰ná aplikace ﬁady nástrojÛ není moÏná bez pochopení a podpory ‰iroké veﬁejnosti.
Kompetence: kraj, obec
INF03: Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí (EIA a SEA)
Proces EIA je velmi dÛleÏit˘m nástrojem zejména v tûch pﬁípadech, kdy se jedná o stavby, které nejsou zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í ve smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í (liniové stavby, objekty, které budou v˘znamn˘m zdrojem
ãi cílem silniãní dopravy), a u kter˘ch se proto opatﬁení NOR02 ãi NOR03/NOR04 nemohou uplatnit.
Kompetence: kraj, obec
INF04: Získávání a zpracovávání informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í a zdrojích emisí skleníkov˘ch plynÛ (KLIMA+)
Informace o zdrojích zneãi‰Èování, které mají nejvût‰í podíl na emisích zneãi‰Èujících látek a skleníkov˘ch
plynÛ anebo jsou urãující pro kvalitu ovzdu‰í v pﬁíslu‰n˘ch lokalitách je nutnou podmínkou pro v˘kon veﬁejné správy ochrany ovzdu‰í a klimatu.
Kompetence: kraj
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INF05: Podpora v˘voje a aplikace modelov˘ch nástrojÛ (vãetnû predikãních) s dÛrazem na integrovan˘ pﬁístup
k ochranû ovzdu‰í a ochranû klimatu (KLIMA+)
Vzhledem k tomu, Ïe mûﬁení kvality ovzdu‰í je z ekonomick˘ch dÛvodÛ moÏné pouze na omezeném poãtu
lokalit, je nutno rozvíjet nástroje, schopné s rozumnou pﬁesností odhadnout kvalitu ovzdu‰í i v místech, kde se mûﬁení
neprovádí. Modelové nástroje jsou jedinou moÏností, jak odhadnout budoucí v˘voj emisní a imisní situace a jak posoudit dopad aplikace nov˘ch nástrojÛ k omezování emisí (vãetnû ekonomick˘ch dopadÛ).
Kompetence: kraj
INF06: Rozvoj monitorovací sítû nad rámec dan˘ právními pﬁedpisy
Vzhledem k aktuální imisní situaci kraje je vhodné zváÏit roz‰íﬁení stávající monitorovací sítû, a to zejména
s ohledem na suspendované ãástice velikostních frakcí PM10 a PM2,5 a polycyklické aromatické uhlovodíky
(benzo(a)pyren).
Kompetence: stát, kraj
INF07: Integrovan˘ registr zneãi‰tûní (IRZ)
Integrovan˘ registr zneãi‰tûní je v˘znamn˘m doplÀkov˘m nástrojem (vzhledem k registru REZZO) a mûl
by b˘t pﬁi v˘konu veﬁejné správy ochrany ovzdu‰í co nejvíce vyuÏíván.
Kompetence (pasivní): kraj, obec

N.1.6

Dobrovolné nástroje

DOB01: Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í/zdrojÛ emisí skleníkov˘ch plynÛ nebo
jejich organizacemi (KLIMA+)
Dobrovolné dohody jsou doplÀkov˘m nástrojem, kter˘ mÛÏe pomoci ﬁe‰it situace, které nejsou stávajícími
pﬁedpisy dostateãnû ãi vÛbec upraveny (napﬁ. problémy velmi specifického zneãi‰tûní ovzdu‰í) nebo situace, ve kter˘ch
existuje v rámci stávajících právních pﬁedpisÛ urãitá flexibilita.
Kompetence: kraj, obec
DOB02: Podpora pouÏívání ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ (KLIMA+)
Nástroj je velice v˘znamn˘, protoÏe mÛÏe mít jednak pﬁím˘ efekt ve sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ a zneãi‰Èujících látek, jednak nepﬁím˘ efekt v podpoﬁe dal‰ího rozvoje sektoru environmentálnû pﬁíznivé v˘roby.
Kompetence: kraj, obec
DOB03: Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit (EMAS, ISO 14 000, sektorové kodexy environmentálnû ‰etrného
chování), (KLIMA+)
Nástroj je velice v˘znamn˘, protoÏe mÛÏe mít jednak pﬁím˘ efekt ve sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ a zneãi‰Èujících látek, jednak nepﬁím˘ efekt v podpoﬁe dal‰ího rozvoje sektoru environmentálnû pﬁíznivé v˘roby a sluÏeb.
Operativní formou aplikace tohoto nástroje je nástroj ORG15: Stanovení podmínek ochrany ovzdu‰í a ochrany klimatu pro veﬁejné zakázky krajem vyhla‰ované/ovlivÀované.
Kompetence: kraj, obec

N.2

Prioritní nástroje Programu

Z hlediska regulaãních nástrojÛ omezování emisí zneãi‰Èujících látek, které má Ústeck˘ kraj k dispozici
(a kter˘ch mÛÏe relativnû snadn˘m zpÛsobem vyuÏít), jsou prioritou novû budované ãi podstatnû modernizované
zvlá‰tû velké stacionární zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, u kter˘ch je na úrovni kraje moÏná individuální regulace v rámci integrovaného povolení.
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V pﬁípadû stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, kter˘m jiÏ bylo vydáno integrované
povolení, je nutno prioritnû posoudit, zda stanovené závazné podmínky integrovaného povolení jsou dostateãn˘m
nástrojem k omezení jejich vlivu na kvalitu ovzdu‰í z hlediska suspendovan˘ch ãástic velikostní frakce PM10 oxidÛ
dusíku, a oxidÛ síry a pﬁípadnû aplikovat nástroj NOR28: Pﬁezkoumání závazn˘ch podmínek integrovaného povolení anebo nástroj NOR29: Stanovení skupinového emisního stropu.
Velmi omezená je naopak moÏnost dal‰ího sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek u stávajících velk˘ch a stﬁedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které jiÏ mají vydána ve‰kerá povolení nutná k jejich provozu a jestliÏe dodrÏují emisní limity, emisní stropy a dal‰í stanovené technické poÏadavky na provoz, nelze je k dal‰ímu sniÏování emisí jednoduch˘m zpÛsobem nutit.
V pﬁípadû mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je teoreticky k dispozici celá ‰kála regulaãních nástrojÛ
k omezování emisí, velká ãást z nich je v‰ak buì velmi nákladná (infrastrukturní opatﬁení, rÛzné formy podpor hromadné dopravy ãi obmûny vozového parku), nebo obtíÏnû spoleãensky akceptovatelná a tedy i obtíÏnû politicky prosaditelná (omezování dopravy, zpoplatnûní vjezdu).

N.2.1

Prioritní základní nástroje a opatﬁení Programu

Do aktualizovaného Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje je zaﬁazeno celkem 70 nástrojÛ, z nichÏ 41 (60 %) pﬁispívá také k omezování emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhliãitého. Vût‰ina zaﬁazen˘ch nástrojÛ jsou nástroje základní (tedy takové nástroje, jejichÏ aplikace je pﬁímo uloÏena právními pﬁedpisy
k ochranû ovzdu‰í a k integrované prevenci, nebo vypl˘vá z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ je omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í). I kdyÏ realizace kaÏdého ze zaﬁazen˘ch nástrojÛ zpÛsobí (pﬁímo ãi nepﬁímo) pokles emisí zneãi‰Èujících látek (pﬁiãemÏ vût‰ina nástrojÛ vede ke sníÏení emisí více zneãi‰Èujících látek) a tím i sníÏení imisní zátûÏe, míra
jejich úãinnosti a naléhavosti je rÛzná.
Z tohoto dÛvodu stanovuje aktualizovan˘ Krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého kraje soubor prioritních základních nástrojÛ, které je nutno realizovat co nejdﬁíve, anebo v co nejvût‰ím rozsahu.
Stanovení priorit je provedeno zvlá‰È pro:
– Základní nástroje nápravné (t˘kající se stávajících stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í),
– Základní nástroje preventivní (t˘kající se novû budovan˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í),
– Základní nástroje aplikované u mobilních a liniov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
Kromû prioritních základních nástrojÛ jsou dále uvedeny také prioritní nástroje doporuãené (tedy takové
nástroje, jejichÏ aplikace záleÏí buì na rozhodnutí správních úﬁadÛ nebo na „dobrovolnosti“ dotãen˘ch subjektÛ).
Základním konceptem aktualizovaného Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje je aplikace
nástroje INST03: Integrace aktivit k ochranû ovzdu‰í s aktivitami k ochranû klimatu (respektive s aktivitami k omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ).
Integrovan˘ pﬁístup k ochranû ovzdu‰í a klimatu odpovídá aktuálním svûtov˘m trendÛm a vede k dosaÏení stejn˘ch v˘sledkÛ v obou oblastech pﬁi v˘raznû niÏ‰ích nákladech, protoÏe v˘znamná ãást opatﬁení k omezení emisí skleníkov˘ch plynÛ vede také k omezení emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í a naopak.

N.2.1.1

Základní nástroje a opatﬁení u stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

N.2.1.1.1 Nápravné nástroje a opatﬁení u stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Zásadními nápravn˘mi nástroji, jejichÏ aplikace, které vedou jak k omezování emisí látek zneãi‰Èujících
ovzdu‰í, tak i k omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ ze stacionárních spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v‰ech
kategorií, kromû nástrojÛ NOR28: Pﬁezkoumání závazn˘ch podmínek integrovaného povolení a NOR29: Stanovení
skupinového emisního stropu, dále jsou:
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– EKO02: Investice do energetické infrastruktury (zaji‰tûní moÏnosti pro domácnosti i organizace vyuÏít
environmentálnû pﬁíznivûj‰ích prostﬁedkÛ vytápûní, omezení ztrát v energetick˘ch sítích),
– EKO03: Investice do úspor energie a do efektivnûj‰ího nakládání s energiemi (zejména uÏívání ‰etrnûj‰ích spotﬁebiãÛ, úãinnûj‰í regulace vytápûní, zateplování budov)
– EKO04: Finanãní podpory vybran˘m provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve veﬁejném sektoru (s pﬁednostním vyuÏitím podpÛrn˘ch fondÛ EU),
– EKO13: Podpora obnoviteln˘ch a alternativních zdrojÛ energie (zejména „nespalovacích“ zdrojÛ).
Kromû aplikace tûchto (systémov˘ch) nástrojÛ je nutné, aby Ústeck˘ kraj pﬁímo i nepﬁímo podporoval
pﬁípravu/realizaci/dokonãení individuálních konkrétních opatﬁení k dal‰ímu omezování emisí (zejména tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidÛ dusíku a oxidu siﬁiãitého) u nejv˘znamnûj‰ích zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních spalovacích
i technologick˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
Prioritou v oblasti mal˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í je, kromû aplikace v˘‰e uveden˘ch
systémov˘ch nástrojÛ, i nadále kombinace nástrojÛ EKO01 (Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í u podnikatelsky provozovan˘ch mal˘ch zdrojÛ) a EKO05 (Finanãní podpora domácnostem pﬁi pﬁechodu na environmentálnû pﬁíznivûj‰í zpÛsob vytápûní).
V pﬁípadû ostatních mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í zÛstává prioritou aplikace nástroje ORG02
(Technicko-organizaãní opatﬁení u ostatních mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé zneãi‰Èující látky) a nástroje ORG03
(Technicko-organizaãní opatﬁení u ostatních mal˘ch zdrojÛ emitujících tûkavé organické látky) a také aplikace nástroje EKO01 (Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í u mal˘ch zdrojÛ).
Prioritou v oblasti plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í i nadále zÛstává aplikace nástroje ORG01 (Technicko-organizaãní opatﬁení u plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í s cílem omezení primární i sekundární pra‰nosti).
Jedná se zejména o zpevÀování povrchÛ, zatravÀování a pravideln˘ch úklid ploch).

N.2.1.1.2 Preventivní nástroje u stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Prioritou aktualizovaného Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje je aplikace následující
sekvence nástrojÛ:
– NOR01: Územní plánování a územní rozhodování,
– NOR02: Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
– NOR03: Povolení staveb velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, nebo
– NOR04: Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í,
s tím, Ïe bude nezbytné co nejvíce omezit umisÈování zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek do imisnû
zatíÏen˘ch lokalit a do blízkosti zdrojÛ sekundární pra‰nosti. Do tûchto lokalit by pokud moÏno nemûly b˘t umisÈovány ani v˘znamné zdroje ãi cíle silniãní dopravy.
Velmi dÛleÏit˘m preventivním nástrojem je dále INF3 (Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí – EIA), a to
zejména v tûch pﬁípadech, kdy se jedná o stavby, které nejsou zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í ve smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í (liniové stavby, objekty, které budou v˘znamn˘m zdrojem ãi cílem silniãní dopravy) a u kter˘ch se proto
opatﬁení NOR02 ãi NOR03/NOR04 nemohou uplatnit.

N.2.1.2

Prioritní základní nástroje k regulaci mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

Poznámka: V pﬁípadû mobilních a liniov˘ch zdrojÛ není rozdíl mezi nápravn˘mi a preventivními nástroji tak zﬁeteln˘,
jak je tomu v pﬁípadû zdrojÛ stacionárních.
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N.2.1.2.1 Nápravné základní nástroje k regulaci mobilních zdrojÛ
V této oblasti je nutno zamûﬁit pozornost na co nej‰ir‰í aplikaci nástrojÛ NOR25 (Operativní kontrola
emisních parametrÛ vozidel), EKO09 (Finanãní podpora pﬁi obmûnû vozového parku ve veﬁejném sektoru) a EKO11
(Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatﬁení u vozidel ve veﬁejném sektoru – zejména omezení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek u vozidel s dieselov˘mi motory), pﬁípadnû také NOR22 (âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do vybran˘ch ãástí mûst) a NOR24 (Zavedení environmentálních zón).
N.2.1.2.2 Preventivní základní nástroje a opatﬁení k regulaci mobilních zdrojÛ
Zásadní dlouhodobou prioritou v oblasti omezování emisí z mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í a zlep‰ení kvality ovzdu‰í zÛstává nástroj ORG07 (Infrastrukturní opatﬁení) s tím, Ïe se bude jednat jednak o v˘stavbu kapacitních komunikací, obchvatÛ osídlen˘ch lokalit a rozvoj sítû kolejové dopravy, jednak o v‰echna opatﬁení, vedoucí ke zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy. Kromû toho je v‰ak nutno aplikovat i dal‰í nástroje, které mohou pﬁinést
pomûrnû rychl˘ efekt:
– ORG06: Parkovací politika (v˘stavba parkovacích kapacit a souvisejících telematick˘ch systémÛ, rozvoj
systémÛ „park and ride“ a „park and go“),
– ORG08: Optimalizace ﬁízení dopravy, zejména ve mûstech (s cílem zv˘‰ení plynulosti dopravy),
– ORG09: Rozvoj kvality hromadné dopravy (zejména v návaznosti na integrované dopravní systémy).
Prioritní doporuãené nástroje k omezování emisí
Z doporuãen˘ch nástrojÛ, zaﬁazen˘ch do aktualizovaného Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje, jsou za prioritní povaÏovány následující:
– NOR13: MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí u zdroje (v co nejvût‰ím rozsahu zejména u ostatních
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í),
– NOR26: Místní program sniÏování emisí (fakultativní moÏnost pro mûsta a obce),
– NOR27: Místní program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í vãetnû programového dodatku (fakultativní moÏnost pro mûsta a obce),
– ORG13: Podpora práce doma („teleworking“),
– ORG14: Podpora v‰ech forem elektronické komunikace (zejména „e-government“),
– ORG15: Stanovení podmínek ochrany ovzdu‰í a ochrany klimatu pro veﬁejné zakázky krajem vyhla‰ované/ovlivÀované,
– DOB01: Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nebo jejich organizacemi,
– DOB02: Podpora pouÏívání ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ,
– DOB03: Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit (EMAS, ISO 14 000, sektorové kodexy environmentálnû ‰etrného chování).
Obzvlá‰tní pozornost je koneãnû nutno vûnovat celé skupinû nástrojÛ informaãních, kromû jiÏ uvedeného
nástroje INF03 (Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí – EIA) pﬁedev‰ím nástrojÛm INF01 (Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í a klimatu) a INF02 (Poskytování informací o stavu ovzdu‰í a klimatu, o pﬁíãinách tohoto stavu a o moÏnostech jeho zlep‰ení, v˘chova a osvûta).

N.3

Oãekávané nástroje omezování emisí (legislativní v˘hled)

Oãekávan˘ v˘voj právní úpravy ochrany ovzdu‰í, integrované prevence a omezování zneãi‰tûní (IPPC) a ochrany klimatu na evropské i ãeské úrovni pﬁinese celou ﬁadu nov˘ch regulaãních nástrojÛ, kter˘ch bude moÏno v nadcházejícím období vyuÏít pﬁi realizaci cílÛ a priorit aktualizovaného Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje:
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Evropská legislativa
– V krátkodobém horizontu budou ãeskou legislativou, v návaznosti na pﬁijetí smûrnice Evropského parlamentu a Rady ã. 2008/50/ES o kvalitû venkovního ovzdu‰í a ãist‰ím ovzdu‰í pro Evropu (Rámcová
smûrnice o kvalitû ovzdu‰í), novû vyhlá‰eny limitní hodnoty pro suspendované ãástice velikostní frakce
PM2,5; v první fázi, od roku 2010, bude platit cílov˘ imisní limit ve v˘‰i 25 mg/m3, od 1. ledna 2015 pak plo‰nû závazn˘ imisní limit ve v˘‰i 25 mg/m3 a od 1. ledna 2020 (pravdûpodobnû) plo‰nû závazn˘ imisní limit
ve v˘‰i 20 mg/m3. Rámcová smûrnice o kvalitû ovzdu‰í musí b˘t transponována do ãeské legislativy nejpozdûji do ãervna 2010.
– Ve stﬁednûdobém horizontu bude provedena revize smûrnice Evropského parlamentu a Rady
ã. 2001/81/ES o národních emisních stropech pro nûkteré látky zneãi‰Èující ovzdu‰í; oãekává se, s lhÛtou
dodrÏení v horizontu roku 2020, zpﬁísnûní stávajících hodnot národních emisních stropÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amoniak a vyhlá‰ení nového národního emisního stropu pro
suspendované ãástice velikostní frakce PM2,5. Zpﬁísnûné hodnoty národních emisních stropÛ se zcela
jistû promítnou do zpﬁísnûní stávajících doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ a bude velmi
pravdûpodobnû vyhlá‰ena také nová doporuãená hodnota krajského emisního stropu pro suspendované
ãástice velikostní frakce PM2,5;
– Ve stﬁednûdobém horizontu se dále oãekává vznik nové smûrnice o prÛmyslovém zneãi‰tûní, která
nahradí stávající smûrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní (IPPC), smûrnice
2001/81/ES o omezování emisí nûkter˘ch látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í z velk˘ch spalovacích zaﬁízení,
smûrnice 2000/76/ES o spalování odpadu a smûrnice 1999/13/ES o omezení emisí tûkav˘ch organick˘ch
látek z pouÏití organick˘ch rozpou‰tûdel v nûkter˘ch ãinnostech a zaﬁízeních; ze stávajícího návrhu vypl˘vá, Ïe do reÏimu integrované prevence by se mohly dostat spalovací zdroje s tepeln˘m pﬁíkonem jiÏ
od 20 MW (nyní je to od 50 MW);
– Vût‰í mnoÏství právních pﬁedpisÛ lze oãekávat v oblasti ochrany klimatu, zejména v souvislosti s projednávan˘m „energeticko-klimatick˘m balíãkem“; z proveden˘ch odhadÛ vypl˘vá, Ïe naplnûní poÏadavkÛ
novû pﬁijat˘ch právních pﬁedpisÛ k omezení emisí skleníkov˘ch plynÛ bude mít pozitivní vliv také na
omezení emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í, zejména tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého, oxidÛ
dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek.
âeská legislativa
Ve stﬁednûdobém horizontu je, vedle v˘‰e uvedené transpozice Rámcové smûrnice o kvalitû ovzdu‰í, oãekávána „velká novela“ stávajícího zákona o ochranû ovzdu‰í, pﬁípadnû aÏ návrh nového zákona, kter˘ by stávající
právní úpravu nahradil. Z dosavadních informací vypl˘vá, Ïe nov˘ zákon by mûl obsahovat roz‰íﬁení kompetencí
orgánÛ obcí vzhledem k mal˘m spalovacím zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í uÏívan˘ch k vytápûní domácností, ‰ir‰í
moÏnosti aplikace flexibilních regulaãních mechanismÛ (plány sníÏení emisí u zdroje) a celou ﬁadu technick˘ch úprav
(napﬁ. zmûnu kategorizace zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í – pﬁechod od národního systému REZZO k mezinárodní
kategorizaci EMEP NFR).
V dobû pﬁípravy tohoto Programu je v legislativním procesu návrh novely stávajícího zákona o ochranû
ovzdu‰í, kter˘ by mûl v˘raznû roz‰íﬁit kompetence krajÛ v oblasti regulace emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z ostatních (technologick˘ch) zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
Nov˘m nástrojem omezování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í bude také nová vyhlá‰ka o akãních plánech (realizovan˘ch v pﬁípadû náhlého zv˘‰ení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi PM10). Ústeck˘ kraj
bude povinen takov˘ akãní plán pﬁipravit a v pﬁíslu‰n˘ch situacích aplikovat.

N.4

Zásady aplikace nástrojÛ Programu

Priority ochrany ovzdu‰í v oblasti omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í a skleníkov˘ch plynÛ
a v oblasti zlep‰ování kvality ovzdu‰í (vãetnû prioritních nástrojÛ a opatﬁení), stanovené tímto Programem, jsou závazné pro orgány kraje, orgány obcí a âeskou inspekci Ïivotního prostﬁedí (âIÎP) zejména pﬁi:
– vydávání povolení podle § 17 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
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– vydávání integrovan˘ch povolení podle § 13 zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
– vydávání stanovisek podle § 10 zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
– vydávání povolení a stanovisek podle odstavce 1 písmena a) a k) § 50 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
– vydávání opatﬁení k nápravû a zákazu provozu stacionárního zdroje podle § 38 zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Orgány kraje, orgány obcí a âIÎP budou pﬁihlíÏet k prioritám ochrany ovzdu‰í v oblasti omezování emisí
zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í a skleníkov˘ch plynÛ a zlep‰ování kvality ovzdu‰í (vãetnû prioritních nástrojÛ a opatﬁení), uveden˘m v tomto programu, pﬁi vydávání povolení, souhlasÛ a stanovisek podle ustanovení zákonÛ, které nejsou v pﬁedchozím odstavci explicitnû uvedeny a dále pﬁi pﬁípravû územních plánÛ.
Orgány kraje, orgány obcí, Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR (SFÎP) a âeská energetická agentura budou
pﬁi rozhodování o pﬁím˘ch finanãních podporách pﬁihlíÏet k prioritám ochrany ovzdu‰í, uveden˘m v tomto programu
(vãetnû prioritních nástrojÛ
a opatﬁení).
Orgány kraje, orgány obcí, SFÎP a âEA budou pﬁi rozhodování o podpoﬁe projektÛ, navrhovan˘ch pro
získání finanãních prostﬁedkÛ z centrálních anebo zahraniãních podpÛrn˘ch fondÛ a programÛ, pﬁihlíÏet k prioritám
ochrany ovzdu‰í a klimatu, uveden˘m v tomto programu (vãetnû prioritních nástrojÛ a opatﬁení).

O

FINANâNÍ ZAJI·TùNÍ PROGRAMU

Aktualizovan˘ Krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého kraje pﬁedpokládá financování z více zdrojÛ,
pﬁiãemÏ za nejv˘znamnûj‰í finanãní zdroje lze povaÏovat:
– vlastní prostﬁedky provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
– rozpoãet kraje,
– obecní rozpoãty,
– podporu ze státního rozpoãtu a z centrálních tuzemsk˘ch zdrojÛ (SFÎP, âEA),
– podporu z „evropsk˘ch fondÛ“ centrálních (Operaãní program Îivotní prostﬁedí, Operaãní program
Doprava) i regionálních (ROP Severoãesko).
Prioritou ochrany ovzdu‰í Ústeckého kraje v oblasti finanãních podpor z tuzemsk˘ch i zahraniãních zdrojÛ jsou, s pﬁihlédnutím k tomu, Ïe kraj je, spolu s Hlavním mûstem Prahou a Moravskoslezsk˘m krajem, územím s nejhor‰í kvalitou ovzdu‰í v âeské republice, následující typy projektÛ:
– projekty v oblasti omezování primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a v oblasti omezování sekundární pra‰nosti,
– projekty v oblasti úspor energie a efektivního vyuÏívání energie,
– projekty v oblasti zámûny zpÛsobu vytápûní (zemní plyn, CZT, obnovitelné zdroje),
– projekty v oblasti dopravní infrastruktury (obchvaty mûst, opatﬁení ke zv˘‰ení plynulosti dopravy),
– projekty v oblasti podpory hromadné dopravy.
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MEZIKRAJOVÁ SPOLUPRÁCE, VâETNù P¤ÍHRANIâNÍ

Mezikrajová spolupráce by se mûla zamûﬁit, kromû v˘mûny informací a spoleãného postupu v pﬁípadû
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které mají dopad na kvalitu ovzdu‰í v nûkolika krajích, pﬁedev‰ím na formulaci a pﬁípravu spoleãn˘ch projektÛ, zam˘‰len˘ch k podpoﬁe v rámci podpÛrn˘ch fondÛ EU.
V˘raznû roz‰íﬁit by se mûla také spolupráce se správními orgány ochrany ovzdu‰í a klimatu v pﬁilehl˘ch
ãástech Spolkové republiky Nûmecko.

Q

SOUHRN STANOVEN¯CH POÎADAVKÒ A LHÒT
K DOSAÎENÍ CÍLÒ PROGRAMU

Konkrétní úkoly pro orgány Ústeckého kraje a dal‰í instituce jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka ã. 47

R

TERMÍNY A ZPÒSOB KONTROL
PRÒBùÎNÉHO PLNùNÍ PROGRAMU
Indikátory plnûní programu

Vzhledem k tomu, Ïe hlavním cílem aktualizovaného Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje je jednak dosaÏení doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ v horizontu roku 2010, jednak dodrÏení ve
stanoven˘ch lhÛtách platn˘ch imisních limitÛ, jsou hlavní indikátory, na jejichÏ základû bude vyhodnocováno plnûní
programu, stanoveny takto:
– meziroãní zmûna celkov˘ch krajsk˘ch emisí látek, pro které byly vyhlá‰eny emisní stropy (oxid siﬁiãit˘,
oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amoniak),
– meziroãní zmûna celkov˘ch krajsk˘ch emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.
Pomocn˘mi indikátory jsou stanoveny:
– meziroãní zmûna v˘mûry vyhlá‰en˘ch oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í,
– meziroãní zmûna v˘mûry oblastí, na kter˘ch jsou pﬁekraãovány cílové imisní limity,
– meziroãní zmûna prÛmûrn˘ch roãních koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch není indikováno
nedodrÏení imisních limitÛ ãi pﬁekroãení cílov˘ch imisních limitÛ,
– meziroãní zmûna prÛmûrn˘ch roãních koncentrací suspendovan˘ch ãástic velikostní frakce PM2,5.
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Cyklus vyhodnocování realizace programu
Z povahy stanoven˘ch indikátorÛ vypl˘vá jako nejvhodnûj‰í roãní cyklus vyhodnocování, kter˘ probûhne
vÏdy ve ãtvrtém ãtvrtletí roku následujícího (kdy jsou obvykle k dispozici v‰echna potﬁebná data).

S

ZPÒSOB PROVÁDùNÍ OPAT¤ENÍ A KOREKCÍ PROGRAMU
VYVOLAN¯CH NA ZÁKLADù ZÁVùRÒ KONTROL
A PRÒBùÎNÉHO PLNùNÍ TOHOTO PROGRAMU

¤ádná aktualizace Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého kraje bude, v analogii k ustanovení § 6,
odstavec 3 zákona o ochranû ovzdu‰í, provedena do pûti let po schválení tohoto Programu, tedy v roce 2014.
– Mimoﬁádná aktualizace Programu bude provedena vÏdy, dojde-li k zásadní zmûnû právní úpravy ochrany ovzdu‰í nebo oblastí souvisejících.

T

NÁZVY A SÍDLA ORGÁNÒ OCHRANY OVZDU·Í
A DAL·ÍCH SPRÁVNÍCH ORGÁNÒ
Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje
Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

U

JMÉNA, ADRESY A PODPISY OSOB ODPOVùDN¯CH
ZA PLNùNÍ PROGRAMU
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7
NA¤ÍZENÍ

Ústeckého kraje ã. 7/2010
ze dne 15. záﬁí 2010,
kter˘m se vydává Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Ústeckého kraje
vãetnû Programového dodatku
Rada se usnesla vydat na základû ustanovení § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a na základû zmocnûní dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto naﬁízení:

âl. 1
Pﬁedmût úpravy
(1) Vyhla‰uje se Integrovan˘ krajsk˘ program ke
zlep‰ení kvality ovzdu‰í Ústeckého kraje vãetnû Programového dodatku, jehoÏ úãelem je zajistit na celém území
Ústeckého kraje kvalitu ovzdu‰í splÀující zákonem stanovené limitní hodnoty (imisní limity a cílové imisní limity).

âl. 2
Zveﬁejnûní
Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Ústeckého kraje vãetnû Programového dodatku
je uloÏen na odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství
Krajského úﬁadu Ústeckého kraje a je zveﬁejnûn v úplném znûní na www stránkách Ústeckého kraje v ãásti
„Îivotní prostﬁedí/dokumenty odboru“.
âl. 3
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Ústeckého
kraje.

(2) Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Ústeckého kraje vãetnû Programového dodatku
je pﬁílohou ã. 1 k tomuto naﬁízení.

Jana VaÀhová v. r.
hejtmanka
Ing. Pavel Kouda v. r.
zástupce a námûstek hejtmanky

âástka 8/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 366

Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Ústeckého kraje ã. 7/2010

INTEGROVAN¯ KRAJSK¯ PROGRAM
KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í
ÚSTECKÉHO KRAJE
SRPEN 2010
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INTEGROVAN¯ KRAJSK¯ PROGRAM KE ZLEP·ENÍ
KVALITY OVZDU·Í ÚSTECKÉHO KRAJE
Souhrn (v závazné struktuﬁe dle pﬁílohy ã. 3 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í)

Poznámka: Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Ústeckého kraje bude v dal‰ím textu naz˘ván „Program“.

ÚVOD
Míra zneãi‰tûní ovzdu‰í je objektivnû zji‰Èována monitorováním koncentrací zneãi‰Èujících látek v pﬁízemní vrstvû atmosféry sítí mûﬁicích stanic. Pﬁi hodnocení kvality ovzdu‰í jsou pak pﬁedev‰ím porovnávány zji‰tûné imisní úrovnû s pﬁíslu‰n˘mi imisními limity, pﬁípadnû s pﬁípustn˘mi ãetnostmi pﬁekroãení tûchto limitÛ, jakoÏto úrovnûmi, které by dle legislativy v ochranû ovzdu‰í nemûly b˘t od zákonem stanoveného data nadále pﬁekraãovány.
Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzdu‰í je zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), v platném znûní. Podrobnosti pak dále specifikuje naﬁízení
vlády ã. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzdu‰í. âeská legislativa reflektuje poÏadavky Evropské
unie stanovené smûrnicemi pro kvalitu venkovního ovzdu‰í, tedy rámcovou smûrnicí 96/62/EC o hodnocení a ﬁízení
kvality ovzdu‰í a navazujícími dceﬁin˘mi smûrnicemi 1999/30/EC (pro SO2, NO2 a NOx, pra‰n˘ aerosol a olovo),
2000/69/EC (pro benzen a oxid uhelnat˘), 2002/3/EC (pro ozon a jeho prekurzory) a 2004/107/EC (pro arzen, kadmium,
rtuÈ, nikl a polycyklické aromatické uhlovodíky).
Hodnocení kvality ovzdu‰í podle nové legislativy navazuje na v˘sledky a zejména metodické postupy vyvinuté v rámci dvou projektÛ VaV, jejichÏ nositelem byl âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav (âHMÚ). Jedná se o projekt VaV/740/2/00 „Vyhodnocení pﬁipravenosti âeské republiky splnit poÏadavky na kvalitu ovzdu‰í podle smûrnic
EU a Konvence LRTAP“ a o projekt VaV/740/3/02 „Integrované hodnocení a ﬁízení kvality ovzdu‰í v návaznosti na
dceﬁiné smûrnice t˘kající se TK, PAHs, PM10 a benzenu“. V˘sledky ﬁe‰ení projektÛ VaV/740/2/00 a VaV/740/3/02 jsou
v plném rozsahu dostupné na webov˘ch stránkách âHMÚ (http://www.chmi.cz/uoco/prj/index.html).
Smûrnice Evropské unie pro kvalitu ovzdu‰í, ze kter˘ch vychází i ãeská právní úprava, poÏadují po ãlensk˘ch státech rozdûlit své území do zón a aglomerací, pﬁiãemÏ zóny jsou pﬁedev‰ím chápány jako základní jednotky
pro ﬁízení kvality ovzdu‰í. Smûrnice pak zejména specifikují poÏadavky na posuzování – klasifikaci zón z hlediska
kvality ovzdu‰í. Zákon o ochranû ovzdu‰í tuto problematiku ﬁe‰í v § 7 pojednávajícím o zvlá‰tní ochranû ovzdu‰í.
V odstavci 1 zavádí pojem „oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í“ jako oblasti, kde je pﬁekroãena hodnota jednoho
nebo více imisních limitÛ, pﬁípadnû hodnota jednoho ãi více imisních limitÛ zv˘‰ená o pﬁíslu‰né meze tolerance.
Zvlá‰tní ochranu ovzdu‰í pak zákon poÏaduje v sídelních seskupeních, tj. osídleném území, v nûmÏ Ïije nejménû
250 000 obyvatel, pﬁípadnû území s men‰ím poãtem obyvatel, kde vysoká hustota osídlení vyÏaduje zvlá‰tní opatﬁení
k ochranû ovzdu‰í a nutnost stanovení a ﬁízení kvality ovzdu‰í na tomto území.
V oblastech nezahrnut˘ch do oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, tj. v oblastech, kde nedochází k pﬁekroãení Ïádného z imisních limitÛ, je potﬁeba zajistit dodrÏování dobré kvality ovzdu‰í. To odpovídá jedné ze základních zásad smûrnice 96/62/EC, která obdobnû poÏaduje, aby jiÏ jednou dosaÏená vyhovující kvalita ovzdu‰í byla nadále dodrÏována.
V tabulkách ã. 1 aÏ 3 je uveden pﬁehled imisních limitÛ a cílov˘ch imisních limitÛ pro úãel ochrany zdraví
obyvatel a také v˘ãet imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace, které jsou stanoveny naﬁízením vlády
ã. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzdu‰í.

Strana 369

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje
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Tabulka ã. 2: Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu zdraví obyvatel
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Tabulka ã. 3: Imisní limity pro ochranu ekosystémÛ a vegetace

Poznámka:
AOT40 znamená souãet rozdílÛ mezi hodinovou koncentrací vût‰í neÏ 80 mg.m–3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 mg◊m–3 v dané periodû uÏitím pouze
hodinov˘ch hodnot zmûﬁen˘ch kaÏd˘ den mezi 8:00 a 20:00 SEâ.

A.1.1

Místo pﬁekroãení limitních hodnot

A.1.2

Vymezení zóny, popis regionu a dal‰í údaje
Kód zóny:
Rozloha:
Poãet obyvatel:
Hustota obyvatel:
Celkov˘ poãet obcí v kraji:

CZ042
5 335 km2
831 180 (k 31. 12. 2007)
155,80 obyvatel/km2
354

Zóna Ústeck˘ kraj leÏí na severozápadû âeské republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveÀ i státní
hranicí se Spolkovou republikou Nûmecko, a to se spolkovou zemí Sasko. Na severov˘chodû sousedí Ústeck˘ kraj
s Libereck˘m krajem, na západû s Karlovarsk˘m a z malé ãásti i s krajem PlzeÀsk˘m a na jihov˘chodû se Stﬁedoãesk˘m krajem.
Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdíln˘. Podél hranic s Nûmeckem je oblast uzavﬁena pásmem Kru‰n˘ch hor, Labsk˘mi pískovci a LuÏick˘mi horami. Na jihov˘chodû kraje se rozprostírají roviny, které pocházejí z druhohor, tzv. âeská kﬁídová tabule, ze kter˘ch vystupuje hora ¤íp a âeské stﬁedohoﬁí. Nejv˘‰e poloÏené
místo na území kraje leÏí na úboãí nejvy‰‰í hory Kru‰n˘ch hor, Klínovce, jehoÏ vrchol se nachází jiÏ na území kraje
Karlovarského. NejníÏe poloÏen˘m bodem kraje je hladina ﬁeky Labe u Hﬁenska (115 m n. m.), coÏ je zároveÀ nejníÏe poloÏené místo v âR. Nejvût‰ím vodním tokem na území kraje je ﬁeka Labe, zleva se vlévá druh˘ nejvût‰í levostrann˘ labsk˘ pﬁítok Ohﬁe a ﬁeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Plouãnice, posledním pravostrann˘m pﬁítokem na území kraje je ﬁeka Kamenice. Nejvût‰í vodní plochou je Nechranická nádrÏ, vybudovaná
na ﬁece Ohﬁi v západní ãásti kraje.
Ústeck˘ kraj se vyznaãuje znaãnou rozdílností jak z hlediska pﬁírodních podmínek, tak i z hlediska hospodáﬁské struktury, hustoty osídlení a stavu Ïivotního prostﬁedí. Hospodáﬁsk˘ v˘znam kraje je historicky dán znaãn˘m
nerostn˘m bohatstvím, zejména rozsáhl˘mi loÏisky hnûdého uhlí, uloÏen˘mi nízko pod povrchem. Hnûdouhelná pánev se rozkládá pod svahy Kru‰n˘ch hor, táhne se od Ústí nad Labem aÏ po KadaÀ. Z dal‰ích dÛleÏit˘ch surovin,
tûÏících se v kraji, jsou v˘znamná loÏiska kvalitních skláﬁsk˘ch a slévárensk˘ch pískÛ a stavebního kamene.
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V kraji lze vymezit ãtyﬁi oblasti, které se od sebe v˘znamnû odli‰ují. Je to oblast s vysoce rozvinutou prÛmyslovou v˘robou, která je soustﬁedûna pﬁedev‰ím v Podkru‰nohoﬁí (na území b˘val˘ch okresÛ Chomutov, Most,
Teplice a ãásteãnû Ústí nad Labem). Z hospodáﬁsk˘ch odvûtví má zde v˘znamné postavení energetika, tûÏba uhlí,
strojírenství, chemick˘ a skláﬁsk˘ prÛmysl. Dal‰í oblastí je Litomûﬁicko a Lounsko (zemûdûlská oblast), kterou lze
charakterizovat niÏ‰ím zastoupením prÛmyslu a naopak nadprÛmûrn˘m v˘skytem men‰ích venkovsk˘ch sídel. Oblast
Kru‰n˘ch hor je velmi ﬁídce osídlen˘m horsk˘m pásem s omezen˘mi hospodáﬁsk˘mi aktivitami. Oblast Dûãínska není ani územím s koncentrací tûÏkého prÛmyslu ani oblastí zemûdûlskou. Její severní ãást ·luknovsko je svou odlehlostí a obtíÏnou dostupností z centrální ãásti kraje typicky periferním územím.
Kraj má dÛleÏitou dopravní polohu danou vazbou na Evropskou unii. Územím kraje prochází v˘znamná
mezinárodní silniãní trasa E 55 spojující sever a jih Evropy (Dresden – Ústí nad Labem – Praha). Dal‰í v˘znamn˘
silniãní tah je silnice R 13, která smûﬁuje z Karlovarského kraje podél Kru‰n˘ch hor do severní ãásti Libereckého
kraje. V˘znamnou je také spojnice R 7 ze Spolkové republiky Nûmecko pﬁes Chomutov a Louny do Prahy. Hlavním
Ïelezniãním tahem je mezinárodní traÈ, která vede z Nûmecka pﬁes Ústí nad Labem do Prahy. ¤eka Labe je nejdÛleÏitûj‰í vodní cestou v âeské republice a umoÏÀuje lodní pﬁepravu do Hamburku.
Na území zóny Ústeck˘ kraj se nachází 5 velkoplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch území, kter˘mi jsou Národní
park âeské ·v˘carsko a 4 chránûné krajinné oblasti – Labské pískovce, âeské stﬁedohoﬁí (ãást), Kokoﬁínsko (ãást),
LuÏické hory (ãást). Na území kraje je dále 140 maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území, která zaujímají plochu 3 426,18 ha.
Ústeck˘ kraj se vyznaãuje znaãnou rozdílností jak z hlediska pﬁírodních podmínek, tak i z hlediska hospodáﬁské struktury, hustoty osídlení a stavu Ïivotního prostﬁedí. PrÛmyslová ãinnost z minulosti mûla a dosud má nepﬁízniv˘ dopad na Ïivotní prostﬁedí. Aãkoliv v posledním desetiletí do‰lo k v˘raznému zlep‰ení kvality Ïivotního prostﬁedí, kraj je stále vnímán jako oblast s nejpo‰kozenûj‰ími sloÏkami Ïivotního prostﬁedí.

A.1.3

Mapa

Obrázek ã. 1: Geografická mapa Ústeckého kraje
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Lokace mûst

Území Ústeckého kraje je administrativnû rozdûleno do 16 správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností: Bílina, Dûãín, Chomutov, KadaÀ, Litomûﬁice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podboﬁany, Roudnice nad Labem,
Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Îatec a 30 správních obvodÛ obcí s povûﬁen˘m obecním úﬁadem.
Ústeck˘ kraj má 354 obcí, z toho je 57 obcí se statutem mûsta. Ke konci roku 2007 mûl Ústeck˘ kraj 831 180 obyvatel, coÏ jej ﬁadí na páté místo v republice. Hustota obyvatel (156 obyvatel/km2). Nejhustûji je osídlena podkru‰nohorská hnûdouhelná pánev, ménû oblast Kru‰n˘ch hor a okresy Louny a Litomûﬁice.
Nejvût‰í mûsta zóny Ústeck˘ kraj jsou: Ústí nad Labem (94 960 obyvatel), Most (67 543 obyvatel), Dûãín
(52 509 obyvatel), Teplice (51 461 obyvatel), Chomutov (49 882 obyvatel), Litvínov (27 118 obyvatel), Litomûﬁice
(23 768 obyvatel), Jirkov (20 924 obyvatel), Îatec (19 397 obyvatel) Louny (18 791 obyvatel), KadaÀ (17 901 obyvatel),
Klá‰terec nad Ohﬁí (15 521 obyvatel), Bílina (15 731 obyvatel ), Roudnice nad Labem (13 014 obyvatel), Varnsdorf
(15 824 obyvatel) a Rumburk (11 328 obyvatel).

Obrázek ã. 2: Administrativní ãlenûní Ústeckého kraje
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Mûﬁící stanice (mapa, geografické souﬁadnice)

Na území zóny Ústeck˘ kraj bylo v roce 2007 provozováno 62 mûﬁících stanic imisního monitoringu na
41 lokalitách, z toho provozuje:
– 32 stanic âHMÚ,
– 19 stanic Zdravotní ústav,
– 10 stanic energetické a prÛmyslové podniky,
– 1 stanici S·ZE Îatec.
Poãet, rozmístûní stanic a spektrum mûﬁen˘ch látek na monitorovacích stanicích lze povaÏovat za vyhovující.

Obrázek ã. 3: Umístûní stanic imisního monitoringu v roce v roce 2007 – Ústeck˘ kraj a mûsto Ústí nad Labem

Zdroj: âHMÚ
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Následující tabulka uvádí seznam a popis stanic imisního monitoringu provozovan˘ch na území zóny
Ústeck˘ kraj v roce 2007.
Tabulka ã. 4: Seznam a popis stanic imisního monitoringu na území zóny Ústeck˘ kraj
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Vysvûtlivky:
Provozovatelé: ZÚ – Zdravotní ústav, âHMÚ – âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav, âEZ – spoleãnost âEZ a. s., FT – spoleãnost Frantschach
Pulp & Paper Czech a. s., S·ZE Îatec – Stﬁední zemûdûlská ‰kola v Îatci.
Tﬁídy lokalit:
T – dopravní lokalita, I – prÛmyslová lokalita, B – pozaìová lokalita / U – mûstská zóna, S – pﬁedmûstská zóna, R – venkovská zóna / R – obytná,
C – obchodní, I – prÛmyslová, A – zemûdûlská, N – pﬁírodní, RC – obytná-obchodní, CI – obchodní-prÛmyslová, IR – prÛmyslová-obytná, RCI – obytná-obchodní-prÛmyslová, AN – zemûdûlská-pﬁírodní, NCI – pﬁímûstská, REG – regionální, REM – odlehlá.
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Typ zóny
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Rozloha zóny Ústeck˘ kraj je 5 335 km2, coÏ pﬁedstavuje 6,8 % rozlohy âeské republiky. Zemûdûlská pÛda zaujímá témûﬁ 52 % území kraje, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % území. Na území zóny je celkem 354 obcí, z nichÏ 46 má statut mûsta. Podle poãtu obyvatel se kraj ﬁadí na páté místo v âeské republice.
Podle dominujících odvûtví hospodáﬁství lze kraj charakterizovat jako prÛmyslov˘. Hospodáﬁsk˘ v˘voj
Ústeckého kraje byl podmínûn bohat˘mi zásobami nerostn˘ch surovin (hnûdé uhlí, skláﬁské a slévárenské písky);
proto energetika, tûÏba uhlí, strojírenství, chemick˘ a skláﬁsk˘ prÛmysl zaujímají v˘znamná postavení v ekonomice
kraje. Více neÏ polovinu území kraje tvoﬁí zemûdûlská pÛda, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy ãiní 2 % území.

B.1.2

Odhad rozlohy oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (km2)
a velikost exponované skupiny obyvatelstva

V letech 2001 aÏ 2007 dochází na území Ústeckého kraje k plo‰nému a dlouhodobému pﬁekraãování denního imisního limitu stanoveného pro ochranu lidského zdraví pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10. Nejvût‰í rozsah oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byl zaznamenán v roce 2005, kdy hodnota denního imisního limitu
pro PM10 byla pﬁekroãena pﬁibliÏnû na 63 % území Ústeckého kraje. Proto je nutné situaci v oblasti imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi povaÏovat na v˘znamné ãásti Ústeckého kraje za velice váÏnou. Pﬁekraãování imisních limitÛ pro oxid siﬁiãit˘ a oxid dusiãit˘ má spí‰e lokální charakter a t˘ká se ãásti území nûkter˘ch mûst a obcí Ústeckého
kraje (k pﬁekraãování denního imisního limitu pro SO2 docházelo na území Litvínova, Teplic, Hrobãic, Svûtce a Ú‰tûku, roãní imisní limit pro NO2 byl pﬁekroãen na území Dûãína, Teplic a Ústí nad Labem).
V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í – vymezení oblasti s pﬁekroãen˘mi imisními limity pro
ochranu lidského zdraví – pro území Ústeckého kraje v letech 2001 aÏ 2007 uvádí následující tabulka:
Tabulka ã. 5: Pﬁekroãení imisních limitÛ na území zóny Ústeck˘ kraj a vymezení OZKO (podíl na celkovém území zóny)

Zdroj: âHMÚ

RozloÏení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (OZKO) na území zóny Ústeck˘ kraj v letech 2005 aÏ
2007 je znázornûno na obrázcích ã. 4–6. Z vymezení OZKO je patrné, Ïe pﬁibliÏnû polovina území Ústeckého kraje,
zejména jeho jiÏní a centrální ãást, je územím, kde opakovanû dochází k pﬁekraãování denního imisního limitu pro
suspendované ãástice frakce PM10.
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Obrázek ã. 4: Vyznaãení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vzhledem k limitÛm pro ochranu lidského zdraví, 2007

Obrázek ã. 5: Vyznaãení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vzhledem k limitÛm pro ochranu lidského zdraví, 2006
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Obrázek ã. 6: Vyznaãení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vzhledem k limitÛm pro ochranu lidského zdraví, 2005

Dle hodnocení kvality ovzdu‰í v Ústeckém kraji, které je provádûno pro kaÏdoroãní vymezení oblastí se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, je patrné, Ïe od roku 2001 do roku 2003 docházelo k postupnému nárÛstu plochy OZKO.
V roce 2004 byl na území kraje zaznamenán pokles rozlohy tûchto ploch. Tento v˘voj je patrnû v˘znamnû ovlivnûn
prÛbûhem poãasí, resp. poãtem de‰tiv˘ch dnÛ v roce. Zejména roky 2003 a 2005 byly sráÏkovû podprÛmûrné. Oproti
tomu rok 2004 byl sráÏkovû prÛmûrn˘ aÏ nadprÛmûrn˘. Nejvût‰í rozsah oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byl zaznamenán v roce 2005, kdy hodnota denního imisního limitu pro PM10 byla pﬁekroãena pﬁibliÏnû na 63 % území
Ústeckého kraje.
Kromû imisních limitÛ byly v letech 2001–2007 pﬁekraãovány také cílové imisní limity pro ochranu lidského zdraví. V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í – v˘poãtu oblastí s pﬁekroãen˘mi cílov˘mi imisními limity – pro zónu Ústeck˘ kraj v letech 2001 aÏ 2007 jsou uvedeny v tabulce ã. 6 (jako podíl na celkovém území zóny).
Tabulka ã. 6: Podíl území Ústeckého kraje, na kterém byl v letech 2001–2007 pﬁekroãen cílov˘ imisní limit

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
B(a)P – benzo(a)pyren, O3 (LZ) – cílov˘ imisní limit pro troposférick˘ ozón pro ochranu zdraví obyvatel.
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V prÛbûhu hodnoceného období dochází na území zóny Ústeck˘ kraj k pﬁekroãování cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), vyjádﬁené jako benzo(a)pyren. Podle v˘sledkÛ modelového
hodnocení kvality ovzdu‰í byl v roce 2006 cílov˘ imisní limit pro benzo(a)pyren pﬁekroãen pﬁibliÏnû na 14 % území
zóny a v roce 2007 zhruba na 5 % území zóny. Proto je benzo(a)pyren, vedle suspendovan˘ch ãástic frakce PM10,
povaÏován za dal‰í problematickou látku ovzdu‰í Ústeckého kraje.
V roce 2003 bylo indikováno pﬁekroãení cílového imisního limitu pro arzen, a to na 0,6 % území zóny.
V dal‰ích letech jiÏ k pﬁekraãování cílového imisního limitu pro pﬁedmûtnou zneãi‰Èující látku nedocházelo.
Obdobnû jako v celé âeské republice jsou na území zóny Ústeck˘ kraj plo‰nû a dlouhodobû pﬁekraãovány
cílové imisní limity pro troposférick˘ ozón.
V˘znamn˘m problémem Ústeckého kraje z hlediska plnûní imisních limitÛ stanoven˘ch pro ochranu ekosystémÛ a vegetace je plo‰né a dlouhodobé zneãi‰tûní ovzdu‰í troposférick˘m ozónem (imisní limity SO2 a NOx jsou
pﬁekraãovány jen lokálnû). Z celkové plochy území zóny, na které musí b˘t dodrÏovány imisní limity pro ochranu
ekosystémÛ a vegetace (území NP a CHKO, území o nadmoﬁské v˘‰ce 800 m n. m., a vy‰‰í, lesní plochy a oblasti vyhlá‰ené Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí), dochází podle v˘sledkÛ modelového hodnocení kvality ovzdu‰í k pﬁekraãování imisních limitÛ pro troposférick˘ ozon zhruba na 100 %. Tento cílov˘ imisní limit má b˘t splnûn nejpozdûji k 1. 1. 2010. Imisní situace s ohledem na plnûní limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace pro oxid siﬁiãit˘ a oxidy
dusíku byla v letech 2001 aÏ 2007 následující (údaj v % chránûn˘ch území, na kter˘ch je hodnota sledována):

Tabulka ã. 7: Pﬁekraãování imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace v Ústeckém kraji (% podíl na celkovém
území, na nûmÏ má b˘t imisní limit dodrÏován)

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
O3 (EKO) – cílov˘ imisní limit pro ochranu ekosystémÛ a vegetace. Chránûná území z hlediska limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace (CHUEV) tvoﬁí pﬁibliÏnû 43 % celkové plochy území Ústeckého kraje. Podíl ploch CHKO a NP na celkové plo‰e CHUEV v Ústeckém kraji pﬁedstavuje témûﬁ 90 %.

V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í za rok 2007 – v˘poãtu oblastí s pﬁekroãen˘mi imisními limity pro ochranu lidského zdraví – pro správní obvody obcí se stavebním úﬁadem jsou uvedeny v tabulce ã. 8 (pﬁekroãení cílov˘ch imisních limitÛ pro benzo(a)pyren a troposférick˘ ozón uvádí tabulka ã. 9):
Z údajÛ uveden˘ch níÏe v tabulkách vypl˘vá, Ïe:
– oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byla na základû dat za rok 2007 vyhlá‰ena na správním území
22 obcí se stavebním úﬁadem. Ve správním obvodu 17 stavebních úﬁadÛ byly imisní limity dodrÏeny,
– cílov˘ imisní limit stanoven˘ pro benzo(a)pyren byl pﬁekroãen na správním území 34 obcí se stavebním
úﬁadem (dodrÏen na území 5 SÚ),
– 24hodinov˘ imisní limit stanoven˘ pro PM10 byl v roce 2007 pﬁekroãen na správním území 17 obcí se stavebním úﬁadem,
– roãní imisní limit stanoven˘ pro PM10 byl v roce 2007 dodrÏen na území celého Ústeckého kraje,
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– roãní imisní limit pro NO2 byl pﬁekroãen na správním území 2 mûstsk˘ch obvodÛ mûst Dûãína a Ústí
nad Labem,
– denní imisní limit pro oxid siﬁiãit˘ byl pﬁekroãen na správním území stavebního úﬁadu mûsta Litvínova.

Tabulka ã. 8: Vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (v % území) pro rok 2007

V roce 2007
– byla celková rozloha OZKO 220,1 km2,
– poãet obyvatel v OZKO byl 124 053.
Imisní limity byly dodrÏeny ve správním obvodu stavebního úﬁadu Mûstsk˘ úﬁad Bene‰ov nad Plouãnicí,
Mûstsk˘ úﬁad âeská Kamenice, Mûstsk˘ úﬁad Rumburk, Mûstsk˘ úﬁad ·luknov, Mûstsk˘ úﬁad Varnsdorf, Mûstsk˘
úﬁad Jílové, Mûstsk˘ úﬁad Jirkov, Mûstsk˘ úﬁad KadaÀ, Mûstsk˘ úﬁad Klá‰terec nad Ohﬁí, Mûstsk˘ úﬁad Vejprty,
Mûstsk˘ úﬁad Ú‰tûk, Mûstsk˘ úﬁad Podboﬁany, Mûstsk˘ úﬁad Dubí, Mûstsk˘ úﬁad Krupka a Obecní úﬁad Libouchec,
Obecní úﬁad Probo‰tov, Obecní úﬁad Radonice.
Pro ilustraci imisní situace v âeské republice v roce 2007 z hlediska zneãi‰tûní ovzdu‰í suspendovan˘mi
ãásticemi frakce PM10 jsou níÏe uvedeny obrázky s vyznaãením rozloÏení pole 36. nejvy‰‰í koncentrace a roãní koncentrace PM10. Zlep‰ení imisní situace v hodnoceném období je zdÛvodnûno zejména zmûnou meteorologick˘ch
podmínek.

Strana 383

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8/2010

Obrázek ã. 7: RozloÏení pole 36. nejvy‰‰í koncentrace suspendovan˘ch ãástic frakce PM10 v âeské republice, 2007

Obrázek ã. 8: RozloÏení pole roãní koncentrace suspendovan˘ch ãástic frakce PM10 v âeské republice, 2007

Zdroj: âHMÚ
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Tabulka ã. 9: Pﬁekroãení cílov˘ch imisích limitÛ pro benzo(a)pyren a troposférick˘ ozón (v % území), rok 2007
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Vzhledem k tomu, Ïe imisní situace v roce 2007 byla v˘raznû ovlivnûna pﬁízniv˘mi meteorologick˘mi podmínkami pro rozptyl ‰kodlivin v ovzdu‰í (teplej‰í zima, listopad a první polovina prosince, bûhem kter˘ch se vyskytovaly relativnû nízké koncentrace PM10) nelze pro úãel stanovení priorit Programu povaÏovat v˘sledky modelování
kvality ovzdu‰í z tohoto roku za smûrodatné. Proto bylo pro informaci také uvedeno hodnocení v˘sledkÛ modelování kvality ovzdu‰í za rok 2006.
V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í za rok 2006 – v˘poãtu oblastí s pﬁekroãen˘mi imisními
limity pro ochranu lidského zdraví – pro správní obvody obcí se stavebním úﬁadem jsou uvedeny v tabulce ã. 10
(pﬁekroãení cílov˘ch imisních limitÛ pro benzo(a)pyren a troposférick˘ ozón uvádí tabulka ã. 12):
Z údajÛ uveden˘ch níÏe v tabulkách vypl˘vá, Ïe:
– oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í na základû dat za rok 2006 byla vyhlá‰ena na správním území
32 stavebních úﬁadÛ. Ve správním obvodu 7 stavebních úﬁadÛ Ústeckého kraje byly imisní limity dodrÏeny,
– cílov˘ imisní limit pro benzo(a)pyren byl pﬁekroãen na správním území 37 stavebních úﬁadech,
– 24hodinov˘ imisní limit pro PM10 byl v roce 2006 pﬁekroãen na správním území 32 stavebních úﬁadÛ,
– roãní imisní limit pro PM10 byl v roce 2006 pﬁekroãen na správním území 14 stavebních úﬁadÛ,
– roãní imisní limit pro NO2 byl pﬁekroãen na správním území 3 stavebních úﬁadÛ,
– denní imisní limit pro oxid siﬁiãit˘ byl pﬁekroãen na správním území 2 stavebních úﬁadÛ.

Tabulka ã. 10: Vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (v % území) v roce 2006
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Tabulka ã. 11: Pﬁekroãení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území) v roce 2006

V roce 2006
– byla celková rozloha OZKO 2259,5 km2,
– pﬁibliÏn˘ poãet obyvatel Ïijících v OZKO byl 527 434.
Imisní limity byly dodrÏeny ve správním obvodu stavebního úﬁadu Mûstsk˘ úﬁad âeská Kamenice, Mûstsk˘ úﬁad Rumburk, Mûstsk˘ úﬁad ·luknov, Mûstsk˘ úﬁad Varnsdorf, Mûstsk˘ úﬁad Vejprty, Mûstsk˘ úﬁad Ú‰tûk
a Obecní úﬁad Libouchec.
Pro ilustraci imisní situace v âeské republice z hlediska zneãi‰tûní ovzdu‰í suspendovan˘mi ãásticemi
frakce PM10 v roce 2006 jsou níÏe uvedeny obrázky s vyznaãením rozloÏení pole 36. nejvy‰‰í koncentrace a roãní koncentrace PM10:
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Obrázek ã. 9: RozloÏení pole 36. nejvy‰‰í koncentrace suspendovan˘ch ãástic frakce PM10 v âeské republice, 2006

Obrázek ã. 10: RozloÏení pole roãní koncentrace suspendovan˘ch ãástic frakce PM10 v âeské republice, 2006

Zdroj: âHMÚ
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Tabulka ã. 12: Pﬁekroãení cílov˘ch imisích limitÛ pro benzo(a)pyren a troposférick˘ ozón (v % území), rok 2006
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Pﬁíslu‰né klimatické údaje

Centrální a jiÏní ãást Ústeckého kraje spadá k mírnû teplé v nûkter˘ch pﬁípadech k teplé klimatické oblasti, severozápadní (pﬁíhraniãní) oblast naopak k chladné. PrÛmûrná roãní teplota kolísá mezi 8,0 a 9,0 °C, prÛmûrná
mûsíãní teplota nejteplej‰ího mûsíce roku (ãervence) se pohybuje mezi 18,0 a 19,5 °C, nejstudenûj‰ího mûsíce roku
(ledna) mezi –2,0 a –1,0 °C. Roãní úhrn sráÏek se pohybuje v rozmezí 450–500 mm.

B.1.4

Pﬁíslu‰né topografické údaje

Centrální ãást území Ústeckého kraje je tvoﬁena Podkru‰nohorskou geomorfologickou oblasti, jejímiÏ souãástmi jsou âeské Stﬁedohoﬁí a Mostecká pánev, severozápadní (pﬁíhraniãní) oblasti kraje jsou tvoﬁeny Kru‰nohorskou hornatinou (Dûãínská vrchovina, Kru‰né hory). Na jihov˘chodû kraje leÏí Stﬁedoãeská a Severoãeská tabule, na
severu se nacházejí ·luknovská pahorkatina a LuÏické hory, které spolu tvoﬁí severozápadní ãást Krkono‰ské geomorfologické oblasti.
Nejv˘‰e poloÏené místo na území kraje se nachází na úboãí nejvy‰‰í hory Kru‰n˘ch hor, Klínovce, jehoÏ
vrchol se v‰ak nachází na území Karlovarského kraje, nejníÏe poloÏen˘m bodem je hladina ﬁeky Labe u Hﬁenska
(115 m n. m.), coÏ je zároveÀ nejníÏe poloÏené místo v âR.
Zemûpisné souﬁadnice zóny jsou následující:
– nejsevernûj‰í bod – zem. ‰íﬁka: 51°03’20’’, zem. délka: 14°19’ (okolí obce Lobendava);
– nejjiÏnûj‰í bod – zem. ‰íﬁka: 50°04’40’’, zem. délka: 13°22’40’’ (okolí obce Blatno);
– nejzápadnûj‰í bod – zem. ‰íﬁka: 50°24’40’’, zem. délka: 12°56’30’’ (okolí obce Louãná);
– nejv˘chodnûj‰í bod – zem. ‰íﬁka: 50°54’25’’, zem. délka: 14°39’10’’ (okolí mûsta Varnsdorf).

B.1.5

Informace o charakteru cílÛ vyÏadujících v dané lokalitû ochranu

Globálním cílem Programu je zajistit na celém území Ústeckého kraje kvalitu ovzdu‰í splÀující zákonem
stanovené poÏadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a pﬁispût k dodrÏení závazkÛ, které âeská republika pﬁijala v oblasti omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í (národní emisní stropy). Mezi cíle vyÏadující ochranu
patﬁí obyvatelé Ïijící v oblastech s pﬁekroãen˘mi hodnotami imisních limitÛ a cílov˘ch imisních limitÛ stanoven˘ch
pro ochranu lidského zdraví.
Specifick˘mi cíli Programu jsou:
– sníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou platn˘mi imisními limity v lokalitách,
kde jsou tyto limity pﬁekraãovány (v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í); ãasová naléhavost krátkodobá aÏ stﬁednûdobá,
– sníÏit ve stanoven˘ch termínech imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou cílov˘mi
imisními limity v lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity pﬁekraãovány; ãasová naléhavost stﬁednûdobá,
– udrÏet podlimitní imisní zátûÏ v lokalitách, kde nedochází k pﬁekraãování imisních limitÛ a cílov˘ch imisních limitÛ; ãasová naléhavost dlouhodobá,
– dodrÏet ve stanoveném termínu doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxidy
dusíku, tûkavé organické látky (VOC) a amoniak; ãasová naléhavost stﬁednûdobá.
Mezi celkové priority Programu patﬁí:
– sníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10, oxidem siﬁiãit˘m, oxidem dusiãit˘m a benzo(a)pyrenem,
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– sníÏení emisí oxidÛ dusíku (prekurzor ozónu; riziko nedodrÏení doporuãené hodnoty krajského emisního stropu),
– sníÏení emisí oxidu siﬁiãitého (riziko nedodrÏení doporuãené hodnoty krajského emisního stropu),
– sníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (prekurzor ozónu).
Z lokálního hlediska a z hlediska ãasové naléhavosti jsou prioritou mûsta a obce kategorie I a II, protoÏe
v kaÏdém z nich Ïije více neÏ 1 tisíc obyvatel. V˘znamná ãást obcí kategorie III je navíc ovlivnûna emisemi ze zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í, provozovan˘ch ãi existujících na území mûst ãi obcí kategorie I a II.

C

ODPOVùDNÉ ORGÁNY

Tabulka ã. 13: Orgány odpovûdné

D

DRUH POSOUZENÍ ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í

D.1.1

Koncentrace zneãi‰Èujících látek zji‰tûné v pﬁedchozích letech

K pﬁekraãování imisních limitÛ dochází dlouhodobû témûﬁ na v‰ech stanicích imisního monitoringu. V˘voj
na jednotliv˘ch stanicích udávají tabulky ã. 14 aÏ 44.
Poznámka:
Pﬁekroãení imisního limitu je indikováno tuãn˘m písmem. Pﬁekroãení imisního limitu o mez tolerance je indikováno tuãn˘m písmem a oznaãením MT.
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo ãást jeho absolutní hodnoty, o které mÛÏe b˘t imisní limit pﬁekroãen, tato hodnota se pravidelnû v po sobû jdoucích rocích sniÏuje aÏ k nulové hodnotû. V závorce je uvedeno poﬁadí stanice v rámci âR.

Tabulka ã. 14: Mûﬁící stanice âHMÚ âeradice (ã. 1027)

Tabulka ã. 15: Mûﬁící stanice âHMÚ Dûãín (ã. 1014, 576 OHS)
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Tabulka ã. 16: Mûﬁící stanice ZÚ Dûãín (ã.576)

Tabulka ã. 17: Mûﬁící stanice âHMÚ Horní Jiﬁetín (ã. 34)

Tabulka ã. 18: Mûﬁící stanice âHMÚ Chomutov (ã. 1001)

Tabulka ã. 19: Mûﬁící stanice âHMÚ Krupka (ã. 1007)

Tabulka ã. 20: Mûﬁící stanice âHMÚ Litomûﬁice (ã. 1475, 1025)
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Tabulka ã. 21: Mûﬁící stanice zdravotního ústavu Litomûﬁice – OHS (ã. 617, 1728)

Tabulka ã. 22: Mûﬁící stanice ZÚ Litvínov (ã. 929)

Tabulka ã. 23: Mûﬁící stanice âHMÚ Louny (ã. 1026)

Tabulka ã. 24: Mûﬁící stanice âHMÚ Most (ã. 1005)
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Tabulka ã. 25: Mûﬁící stanice ZÚ Most – OHS (ã. 537)

Tabulka ã. 26: Mûﬁící stanice âHMÚ Rudolice v Horách (ã. 1317, 1412)

Tabulka ã. 27: Mûﬁící stanice âHMÚ SnûÏník (ã. 1013, 1570)

Tabulka ã. 28: Mûﬁící stanice âHMÚ Teplice (ã. 1008, 1517, 1525)

Tabulka ã. 29: Mûﬁící stanice ZÚ Teplice – OHS (ã. 267)
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Tabulka ã. 30: Mûﬁící stanice âHMÚ Tu‰imice (ã. 1002)

Tabulka ã. 31: Mûﬁící stanice âHMÚ Ústí nad Labem – Koãkov (ã. 1011, 1413)

Tabulka ã. 32: Mûﬁící stanice âHMÚ Ústí nad Labem – mûsto (ã. 1012)

Tabulka ã. 33: Mûﬁící stanice ZÚ Ústí nad Labem – KHS, Pasteurova (ã. 1457)
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Tabulka ã. 34: Mûﬁící stanice âHMÚ Ústí nad Labem – V‰eboﬁická (hot spot) (ã.1481)

Tabulka ã. 35: Mûﬁící stanice ZÚ Ústí nad Labem – Krás. Bﬁezno (ã. 545)

Tabulka ã. 36: Mûﬁící stanice ZÚ Ú‰tûk (ã. 1120)

Tabulka ã. 37: Mûﬁící stanice V‰echlapy âHMÚ (ã. 1009)

Tabulka ã. 38: Mûﬁící stanice âHMÚ Lom (ã. 1507)
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Tabulka ã. 39: Mûﬁící stanice âHMÚ Smolnice (ã. 590)

Tabulka ã. 40: Mûﬁící stanice ZÚ Lovosice – MÚ (ã. 637)

Tabulka ã. 41: Mûﬁící stanice S·ZE Îatec (ã. 1623)

Tabulka ã. 42: Mûﬁící stanice âHMÚ Doksany (ã. 80)

Tabulka ã. 43: Mûﬁící stanice âEZ Kostomlaty pod Mile‰ovkou (ã. 1329)

Tabulka ã. 44: Mûﬁící stanice âHMÚ Valdek (ã. 1015)
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Z v˘sledkÛ imisního monitoringu na úrovni zóny Ústeck˘ kraj vypl˘vá, Ïe v roce 2007 nebyl denní imisní
limit pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10 dodrÏen na 8 stanicích automatizovaného imisního monitoringu (to znamená, Ïe hodnota imisního limitu byla pﬁekroãena více neÏ 35krát). Kromû denního imisního limitu pro
suspendované ãástice frakce PM10 bylo na území zóny indikováno pﬁekroãení roãního imisního limitu pro oxid siﬁiãit˘ (hodnota imisního limitu byla pﬁekroãena na stanici Zdravotního ústavu ã. 929 Litvínov (bûhem roku byla hodnota imisního limitu pﬁekroãena více neÏ 4krát). Z hlediska prÛmûrn˘ch roãních koncentrací do‰lo v roce 2007 na území Ústeckého kraje k pﬁekroãení hodnoty roãního imisního limitu pro oxid dusiãit˘. Pﬁekroãení imisního limitu bylo
zaznamenáno na stanici âHMÚ ã. 1481 Ústí nad Labem – V‰eboﬁická (hot-spot), kde se prÛmûrné roãní koncentrace pohybovaly na úrovni 42,1 mg/m3 (u imisního limitu nebyla v‰ak pﬁekroãena mez tolerance).
Také v roce 2007 bylo na území Ústeckého kraje indikováno pﬁekroãení cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádﬁené jako benzo(a)pyren. Cílová hodnota imisního limitu byla pﬁekroãena na
tﬁech stanicích imisního monitoringu, jedná se o dvû stanice âHMÚ ã. 1525 Teplice (prÛmûrné roãní koncentrace se
pohybovaly na úrovni 1,5 ng/m3), ã. 1610 Most (1,2 ng/m3) a jednu stanici, kterou provozuje Zdravotní ústav – ã. 1737
Ústí nad Labem, kde prÛmûrná roãní koncentrace B(a)P byla na úrovni (1,3 ng/m3). Kromû B(a)P byly na území zóny Ústeck˘ kraj pﬁekroãeny cílové imisní limity pro troposférick˘ ozón. Hodnota cílového imisního limitu pro ochranu zdraví obyvatel pro troposférick˘ ozón byla pﬁekroãena na lokalitách SnûÏník (183,9 mg/m3 – ‰est˘ nejvût‰í poãet
pﬁekroãení v republice), Rudolice v Horách (203,7 mg/m3), Ústí nad Labem – Koãkov (210 mg/m3), Litomûﬁice – ZÚ
(190,4 mg/m3), Tu‰imice (193,6 mg/m3), Litomûﬁice (195,8 mg/m3), Îatec (171,3 mg/m3), Lom (226,5 mg/m3) a Teplice
(200,2 mg/m3).
V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací suspendovan˘ch ãástic velikostní frakce PM10 namûﬁen˘ch na
stanicích imisního monitoringu na území okresÛ Ústeckého kraje v letech 2001 aÏ 2007 je prezentován na grafech
ã. 1 aÏ 7:

Graf ã. 1: V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v okrese Dûãín
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Graf ã. 2: V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v okrese Chomutov

Graf ã. 3: V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v okrese Litomûﬁice
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Graf ã. 4: V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v okrese Louny

Graf ã. 5: V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v okrese Most
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Graf ã. 6: V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v okrese Teplice

Graf ã. 7: V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v okrese Ústí nad Labem

Strana 401

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8/2010

Z grafÛ 1 aÏ 7 je patrné, Ïe prÛmûrné mûsíãní koncentrace suspendovan˘ch ãástic velikostní frakce PM10
vykazují bûhem hodnoceného období na v‰ech stanicích imisního monitoringu podobn˘ prÛbûh. Extrémní (nadlimitní) nárÛst koncentrací PM10 byl na vût‰inû stanic indikován v letech 2003 a 2006 v prÛbûhu mûsícÛ ledna aÏ bﬁezna,
coÏ bylo do znaãné míry zapﬁíãinûno ‰patn˘mi meteorologick˘mi podmínkami, kdy docházelo k ãastému v˘skytu teplotních inverzí a provozem spalovacích zdrojÛ bûhem topné sezóny.
PrÛbûh prÛmûrn˘ch mûsíãních koncentrací benzo(a)pyrenu zji‰tûn˘ch na stanicích imisního monitoringu
v Ústeckém kraji v letech 2001 aÏ 2007 prezentuje graf ã. 8:

Graf ã. 8: V˘voj prÛmûrn˘ch roãních koncentrací B(a)P na stanicích imisního monitoringu v Ústeckém kraji, 2001–2007

Z grafu ã. 8 je zﬁejmé, Ïe v˘voj koncentrací B(a)P v ovzdu‰í Ústeckého kraje je znaãnû závisl˘ na provozu spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které jsou hlavním emitentem této ‰kodliviny. V˘skyt nûkolikanásobnû a v nûkter˘ch pﬁípadech aÏ ﬁádovû vy‰‰ích koncentrací B(a)P, neÏ je imisní limit, pﬁipadá na období leden – bﬁezen a srpen – prosinec. Bûhem dubna aÏ ãervence lze témûﬁ na v‰ech lokalitách zaznamenat sestupn˘ trend koncentrací. Vzhledem
k tomu, Ïe polycyklické aromatické uhlovodíky jsou toxické pro Ïivé organismy a mají karcinogenní vlastnosti, pﬁedstavují takto vysoké koncentrace velmi váÏn˘ stav nejen pro imisní situaci v kraji, ale i pro situaci zdravotní.

D.1.2

Aktuální koncentrace zneãi‰Èujících látek

PﬁedbûÏné vyhodnocení provozu monitorovacích stanic v roce 2008
Dle pﬁedbûÏného hodnocení údajÛ z mûﬁících stanic automatizovaného imisního monitoringu na území
Ústeckého kraje byly v roce 2008 pﬁekroãeny následující imisní limity:
– 24hodinov˘ imisní limit pro suspendované ãástice frakce PM10 – ochrana zdraví obyvatel,
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– roãní imisní limit pro benzo(a)pyren – ochrana zdraví obyvatel,
– 8hodinov˘ cílov˘ imisní limit stanoven˘ pro troposférick˘ ozón – ochrana zdraví obyvatel,
– roãní imisní limit pro AOT40 – ozón – ochrana ekosystémÛ a vegetace.
V roce 2008 nebyl dodrÏen 24hodinov˘ imisní limit pro suspendované ãástice PM10 na ‰estí stanicích, jedná se o stanice âHMÚ ã. 1507 Lom, kde hodnota imisního limitu byla pﬁekroãena 59¥, stanici ã. 1014 Dûãín (55¥),
ã. 1571 Ústí nad Labem – mûsto (54¥), ã. 637 Lovosice – MÚ (49¥), ã. 1579 Ústí nad Labem – V‰eboﬁická (hot-spot)
(43¥) a stanici ã. 1005 Most (39¥). Hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren byla pﬁekroãena na jedné stanici AIM – Ústí nad Labem – ZÚ, Pasteurova (1737), kde se namûﬁené koncentrace pohybovaly na úrovni 1,4 ng/m3.
Imisní limity pro troposférick˘ ozón stanovené jak s úãelem ochrany zdraví obyvatel, tak i s úãelem ochrany ekosystémÛ a vegetace byly na území zóny Ústeck˘ kraj v roce 2008 pﬁekroãeny na dvou lokalitách: SnûÏník a Rudolice v Horách.
PﬁedbûÏné v˘sledky monitoringu kvality ovzdu‰í v Ústeckém kraji v roce 2008 jsou uvedeny v tabulkách
ã. 45 aÏ 48:
Tabulka ã. 45: Pﬁekroãení 24hod. imisního limitu pro suspendované ãástice frakce PM10 na území Ústeckého kraje, 2008

Zdroj: âHMÚ

Tabulka ã. 46: Maximální roãní koncentrace B(a)P na území Ústeckého kraje, 2008

Zdroj: âHMÚ
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Tabulka ã. 47: Pﬁekroãení cílového imisního limitu pro troposférick˘ ozón na území Ústeckého kraje, 2008

Zdroj: âHMÚ

Tabulka ã. 48: Maximální roãní koncentrace AOT40 – ozón na území Ústeckého kraje, 2008

Zdroj: âHMÚ

D.1.3

Prostﬁedky pouÏité ke zji‰Èování koncentrací zneãi‰Èujících látek

Na území zóny Ústeck˘ kraj bylo v roce 2007 provozováno 62 mûﬁících stanic imisního monitoringu na
41 lokalitách, z toho provozuje:
– 32 stanic âHMÚ,
– 19 stanic Zdravotní ústav,
– 10 stanic energetické a prÛmyslové podniky,
– 1 stanici S·ZE Îatec.
Kromû mûﬁení koncentrací zneãi‰Èujících látek je âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem kaÏdoroãnû
provádûno modelové vyhodnocení kvality ovzdu‰í, na jehoÏ základû jsou vyhla‰ovány oblasti se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í.

E

PÒVOD ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í

E.1.1

V˘ãet hlavních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 1
V tabulce ã. 49 se uvádí v˘ãet 20 zdrojÛ kategorie REZZO 1 s nejvy‰‰ími emisemi základních zneãi‰Èujících
látek v Ústeckém kraji. Jedná se v pﬁeváÏné míﬁe o zdroje podnikové energetiky, v˘roby elektrické nebo tepelné
energie pro veﬁejné sítû.
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Tabulka ã. 49: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ kategorie REZZO (t/rok), 2007

Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 2
Tabulka ã. 50: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ kategorie REZZO 2 (t/rok), 2007
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Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 3
Tabulka ã. 51: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ kategorie REZZO 3 (t/rok), 2007
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Formulace seznamu klíãov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í kategorie REZZO 4
Tabulka ã. 52: NejzatíÏenûj‰í úseky silniãních komunikací Ústeckého kraje

Zdroj: ¤SD, sãítání dopravy 2005
Vysvûtlivky:
TNA – tûÏké nákladní automobily, OA – osobní automobily, M – jednostopá motorová vozidla.

Z hlediska mnoÏství vypou‰tûn˘ch emisí základních zneãi‰Èujících látek se jako nejzatíÏenûj‰í jeví následující liniové zdroje Ústeckého kraje:
Tabulka ã. 53: V˘ãet nejv˘znamnûj‰ích liniov˘ch zdrojÛ (úsekÛ) kategorie REZZO 4 Ústeckého kraje

Vysvûtlivky:
TNA – tûÏké nákladní automobily, OA – osobní automobily.

E.1.2

Celkové mnoÏství emisí v oblasti

V následující tabulce se uvádí v˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v letech 2000–2007 a jejich porovnání s doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních stropÛ, které by mûly b˘t v roce 2010 splnûny.
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Tabulka ã. 54: V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v Ústeckém kraji (kt/rok), 2001–2007

Zdroj: âHMÚ
Poznámka:
*emise uhlovodíkÛ (CxHy). V roce 2002 bylo nahrazeno vykazováním emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC).

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce vypl˘vá, Ïe v letech 2000 aÏ 2007 vykazovaly roãní emise oxidu siﬁiãitého
kolísav˘ prÛbûh (maximální hodnoty byly dosaÏeny v roce 2000, dal‰í dvû maxima byla zaznamenána v letech 2002
a 2007). Nejv˘raznûj‰í pokles oproti roku 2000 byl dosaÏen v letech 2004 aÏ 2006. V poslední dobû do‰lo oproti roku
2000 k poklesu emisí SO2 pﬁibliÏnû o 8,4 kt. Krajské emise oxidÛ dusíku mûly od roku 2001 stabilizovan˘ chod a pohybovaly se na úrovni pﬁibliÏnû 70 kt. Klesající tendenci bûhem sledovaného období mûly emise oxidu uhelnatého
(celkov˘ pokles ãinil 4,3 kt), tûkav˘ch organick˘ch látek (4,0 kt) a amoniaku (1,4 kt). Naopak nárÛst emisí byl zaznamenáván u tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (pﬁibliÏnû o 0,5 kt). V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v letech
2000 aÏ 2007 v Ústeckém kraji znázorÀuje graf ã. 9:

Graf ã. 9: V˘voj emisí základních zneãi‰Èujících látek v Ústeckém kraji v letech 2000–2007

Zdroj: âHMÚ
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Z v˘‰e uvedeného grafu je patrné, Ïe v prÛbûhu hodnoceného období vykazují emise oxidu uhelnatého, tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku klesající trend. Emise TZL a oxidÛ dusíku mají od roku 2001 klesající aÏ stabilizovan˘ prÛbûh. V˘razné meziroãní v˘kyvy emisí lze v letech 2000, 2002 a 2007 zaznamenat u oxidu siﬁiãitého. Tyto
zmûny jsou zpÛsobeny zejména provozem zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

E.1.3

Informace o dálkovém pﬁenosu zneãi‰tûní

Základním problémem dálkového transportu zneãi‰Èujících látek je pﬁeshraniãní pﬁenos emisí ze sousedního Nûmecka a Polska. Tyto emise se v˘znamnû projeví pﬁedev‰ím na imisním zatíÏení v˘‰e poloÏen˘ch ãástí kraje,
a to pﬁedev‰ím v Kru‰n˘ch horách.
Z hlediska pﬁenosu zneãi‰tûní z ostatních pﬁilehl˘ch oblastí lze hovoﬁit o pﬁíspûvku pﬁedev‰ím sousedících
krajÛ (Karlovarského, Stﬁedoãeského a Libereckého kraje) a to pﬁedev‰ím díky zvlá‰tû velk˘m a velk˘m zdrojÛm
zneãi‰Èování ovzdu‰í. V následující tabulce se uvádí pﬁehled emisí základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ kategorie
REZZO 1 provozovan˘ch na území Karlovarského, Libereckého a Stﬁedoãeského kraje roce 2007.
Tabulka ã. 55: Emise základních zneãi‰Èujících látek ze zdrojÛ REZZO 1 v Karlovarském, Libereckém a Stﬁedoãeském
kraji (t/rok), 2007

Zdroj: âHMÚ

F

ANAL¯ZA SITUACE

F.1.1

Podrobnosti o faktorech pÛsobících zv˘‰ené zneãi‰tûní ovzdu‰í

Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích základních zneãi‰Èujících
látek na území Ústeckého kraje je v období 2000 aÏ 2007 následující:

Tabulka ã. 56: V˘voj zdrojové struktury emisí základních zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í Ústeckého kraje, 2000–2007
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Porovnáním podílÛ jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích Ústeckého
kraje lze dojít k následujícím závûrÛm:
– podíl zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1) na celkov˘ch emisích kraje je
rozhodující v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého (97 %) a oxidÛ dusíku (88 %) v˘znamn˘ u tuh˘ch zneãi‰Èujících
látek (46 %), amoniaku (32 %), oxidu uhelnatého (31 %) a tûkav˘ch organick˘ch látek (28 %);
– podíl stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 2) na celkov˘ch emisích kraje je ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû amoniaku (11 %) a marginální v pﬁípadû emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého,
oxidÛ dusíku, oxidu uhelnatého a VOC;
– podíl mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 3) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pﬁípadû emisí VOC (50 %) a amoniaku (51 %), ãásteãnû v˘znamn˘ v pﬁípadû emisí TZL (18 %) a oxidu uhelnatého (18 %) a zanedbateln˘ v pﬁípadû emisí oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku;
– podíl mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pﬁípadû emisí oxidu uhelnatého (50 %), v˘znamn˘ u emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (32 %) a VOC (21 %),
ãásteãnû v˘znamn˘ u oxidÛ dusíku (11 %) a zanedbateln˘ v pﬁípadû amoniaku a oxidu siﬁiãitého.
Na základû provedeného vyhodnocení podílu klíãov˘ch zdrojÛ na emisích základních zneãi‰Èujících látek
do ovzdu‰í Ústeckého kraje vypl˘vá, Ïe pro emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého, oxidÛ dusíku a oxidu
uhelnatého jsou zvlá‰tû velké a velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í naprosto rozhodující a poskytují proto v˘znamn˘
redukãní potenciál, vyuÏiteln˘ v rámci integrovaného povolování podle zákona o integrované prevenci. Urãit˘, i kdyÏ
v˘raznû men‰í, potenciál sníÏení emisí poskytují zvlá‰tû velké zdroje i v pﬁípadû emisí tûkav˘ch organick˘ch látek
a amoniaku.

F.1.2

Podrobnosti o moÏn˘ch nápravn˘ch opatﬁeních

Nápravná opatﬁení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pochopitelnû leÏí v oblasti sníÏení emisí. Vazba mezi zlep‰ením kvality ovzdu‰í a sniÏováním emisí je podpoﬁena skuteãností, Ïe kromû dosaÏení v daném termínu doporuãen˘ch
hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ stanoven˘ch pro oxid siﬁiãit˘, oxidy dusíku, VOC a amoniak, je pﬁednostní zejména sníÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch dochází k pﬁekraãování imisních limitÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe imisní limity a cílové imisní limity byly na území Ústeckého kraje pﬁekraãovány pro
následující zneãi‰Èující látky:
– suspendované ãástice velikostní frakce PM10 (denní i roãní imisní limit),
– oxid dusiãit˘ (roãní imisní limit)
– oxid siﬁiãit˘ (denní imisní limit),
– benzo(a)pyren,
– arzen,
– ozón.
jsou z hlediska Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í v˘znamné zejména ty nápravné nástroje, které vedou ke sníÏení emisí tûchto zneãi‰Èujících látek, respektive ke sníÏení emisí prekurzorÛ ozónu. Konkrétnû se jedná i o následující
nástroje/opatﬁení:
– integrované povolení ke stávajícímu zvlá‰tû velkému zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í,
– povinnost volit pﬁi v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í nejlep‰í dostupné techniky,
– podmínûná (technická moÏnost a ekonomická pﬁijatelnost) povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pﬁi
zmûnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, pﬁípadnû alternativní zdroje a ovûﬁit moÏnost kombinované v˘roby tepla a energie,
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– aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních limitÛ
u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
– zákaz spalovaní urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í,
– ãásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst,
– investice do energetické infrastruktury,
– investice do úspor energie,
– finanãní podpory provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
– finanãní podpory domácnostem,
– finanãní podpora veﬁejné dopravy,
– podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí,
– finanãní podpora pﬁi obnovû vozového parku,
– podpora zavádûní a uÏívání vozidel s alternativním pohonem,
– podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatﬁení u vozidel,
– technicko-organizaãní opatﬁení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé látky,
– technicko-organizaãní opatﬁení u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC,
– parkovací politika,
– rozvoj kvality veﬁejné dopravy,
– poskytování informací, v˘chova a osvûta,
– posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí,
– získávání a zpracovávání informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování.

Pﬁi tvorbû
územnûplánovací
dokumentace
a pﬁi
povolování
staveb
zohlednit
imisní situaci
v dan˘ch
lokalitách
(zejména
pﬁi pﬁípravû
a naplÀování
rozvojov˘ch
ploch)

Popis

Název

CZ042-1a
(2004,
2006, 2009)
Rozvoj
environmentálnû
pﬁíznivého
území

Kód
opatﬁení

Ekologizace
zejména
prÛmyslov˘ch
a
energetick˘ch
zdrojÛ,
pﬁi vydávání
integrovan˘ch
povolení
zpﬁísnûní
emisních
limitÛ
a preference
tetechnik BAT

CZ042-1b
(2004,
2006, 2009)
Ekologizace
konkrétních
bodov˘ch
zdrojÛ
zneãi‰Èování
ovzdu‰í

Obmûna
vozidlového
parku
v majetku
mûst a obcí
(vã.
vybudování
doprovodné
infrastruktury),
obmûna
vozidlového
parku veﬁejné
dopravy,
ekologizace
existujících
vozidel
veﬁejné
dopravy

Ekologizace
dopravy

CZ042-1c
(2006, 2009)

Ekologizace
provozu
odkali‰È
a hnûdouheln˘ch
lomÛ,
zpevnûní
povrchu
komunikací,
úprava
ostatních
pra‰n˘ch
ploch
(zatravnûním,
zalesnûním)

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

CZ042-1d
(2006, 2009)

Úpravy
komunikací
v intravilánech
mûst a obcí,
organizaãní
dopravní
opatﬁení,
bodování
silniãních
obchvatÛ

Zv˘‰ení
plynulosti
silniãní
dopravy
a budování
obchvatÛ
mûst a obcí

CZ042-1e
(2006, 2009)

Intenzifikace
ãi‰tûní
komunikací,
zpevÀování
a ãi‰tûní
povrchÛ
v areálech,
organizaãní
opatﬁení
na hranicích
areálÛ
a v jejich
okolí

âi‰tûní
povrchu
komunikací,
vã. poﬁízení
nesilniãní
techniky

CZ042-1f
(2006, 2009)

Úpln˘ zákaz
vjezdu,
selektivní
zákaz vjezdu,
rychlostní
omezení,
parkovací
politika

CZ042-1i
(2004,
2006, 2009)
Omezení
automobilové
dopravy

SníÏení
energetické
nároãnosti
objektÛ
(izolace
obvodov˘ch
plá‰ÈÛ,
v˘mûna
oken)

SníÏení
energetické
nároãnosti
objektÛ

CZ042-1j
(2006, 2009)

Plynofikace
obcí nebo
jejich ãástí,
rozvoj
stávajících
sítí CZT,
budování
nov˘ch
systémÛ CZT

CZ042-1k
(2004,
2006, 2009)
Rozvoj
environmentálnû
pﬁíznivé
infrastruktury

Podpoﬁit
zv˘‰ení
vyuÏití
veﬁejné
dopravy
zv˘‰ením
dostupnosti
jejích
zastávek
(budování
nov˘ch,
úprava
pﬁístupu ke
stávajícím),
zaji‰tûním
spolehlivosti
provozu
a cestovní
rychlosti,
provádûním
vhodného
marketingu

Podpora
rozvoje
veﬁejné
dopravy

CZ042-1l
(2006, 2009)

Pﬁehled opatﬁení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í uveden˘ch v PZKO k roku 2004, aktualizaci v roce 2006 a v roce 2009:
CZ042-1n
(2009)

Podpora
v˘stavby
infrastruktury
pro
cyklistickou
a pû‰í
dopravu,
úprava
stávající
infrastruktury
Nahrazování, Podpora
popﬁ.
cyklistické
doplÀování
a pû‰í
stávajících
dopravy
zdrojÛ
(potenciál
zneãi‰Èování
nahrazování
ovzdu‰í
automobilové
alternativními dopravy),
zdroji energie, stavba
napﬁ.
cyklostezek
fotovoltaika,
a pû‰ích zón,
solární
v˘stavba
panely,
cykl. pruhÛ.
tepelná
Zv˘‰ení
ãerpadla,
ochrany
termální
cyklistÛ
energie a jiné a pû‰ích
(semafory,
mimoúrovÀové
pﬁejezdy
a jiné)

Nahrazování
(doplÀování)
bodov˘ch
zdrojÛ
zneãi‰Èování
ovzdu‰í
alternativními
zdroji energie

CZ042-1m
(2009)

Informování
a osvûta
veﬁejnosti
a veﬁejné
správy.
Podpora
monitoringu
kvality
ovzdu‰í.
Technická
pomoc.

Informaãní
opatﬁení
a technická
pomoc

CZ042-1o
(2009)

V˘mûna
zastaral˘ch
kotlÛ na
pevná paliva
modernej‰ími
zaﬁízeními

Ekologizace
mal˘ch
spalovacích
zdrojÛ

CZ042-1p
(2009)
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Celkové priority Programu:
Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10
Lokalizace:

Priorita 1 se vztahuje pﬁedev‰ím na mûsta a obce vyhlá‰ené jako oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.
âasová naléhavost: Krátkodobá aÏ stﬁednûdobá

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku
Lokalizace:

Priorita 2 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá

Priorita 3: SníÏení emisí oxidu siﬁiãitého
Lokalizace:

Priorita 3 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá

Priorita 4: SníÏení imisní zátûÏe benzo(a)pyrenem
Lokalizace:

Priorita 4 se vztahuje pﬁedev‰ím na území mûst a obcí, kde dochází k pﬁekraãování cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá

Priorita 5: SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek
Lokalizace:

Priorita 5 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá

V oblasti horizontálních opatﬁení je prioritou doplnûní a modernizace staniãní monitorovací sítû tak, aby
pokr˘vala lokality s vysokou produkcí emisí.
Tabulka ã. 57: âasová naléhavost priorit
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Indikátory plnûní Programu
Indikátory vyjadﬁující postup naplÀování priorit Programu jsou uvedeny v tabulce ã. 58.
Tabulka ã. 58: Indikátory PZKO

Hodnoty v‰ech v˘‰e uveden˘ch indikátorÛ jsou vyhodnocovány kaÏdoroãnû âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem.
V rámci stanoven˘ch priorit byla definována jednotlivá opatﬁení tak, aby svou strukturou a zamûﬁením
v maximální míﬁe odpovídala pﬁipravovanému operaãnímu programu Îivotní Prostﬁedí (priorita 2 – Ochrana ovzdu‰í) pro ãerpání fondÛ Evropské Unie v období do roku 2013 a zároveÀ, aby odpovídala problémÛm a prioritám Ústeckého kraje.
Pﬁehled moÏn˘ch nápravn˘ch opatﬁení uvádí tabulka ã. 59 s tím, Ïe podrobné informace o navrhovan˘ch
(identifikovan˘ch) projektech a akcích jsou souãástí Programového dodatku k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í.
Tabulka ã. 59: Pﬁehled moÏn˘ch nápravn˘ch opatﬁení
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G

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

G.1.1

Opatﬁení na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni,
která mají vztah k dané zónû

V období po roce 1990 mûla zásadní vliv na kvalitu ovzdu‰í v Ústeckém kraji opatﬁení pﬁijatá na národní
úrovni jednak v oblasti legislativní, jednak v oblasti finanãních podpor.
Zákon ã. 309/1991 Sb., o ovzdu‰í stanovil provozovatelÛm v‰ech velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í povinnost zajistit nejpozdûji do konce roku 1998 dodrÏování zpﬁísnûn˘ch emisních limitÛ a realizaci dal‰ích
technick˘ch podmínek provozu. Tato povinnost byla v poÏadovaném termínu naprostou vût‰inou provozovatelÛ splnûna, coÏ vedlo k zásadnímu sníÏení emisí prakticky v‰ech zneãi‰Èujících látek, zejména tuh˘ch látek a oxidu siﬁiãitého.
V roce 2002 byl pﬁijat nov˘ zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, kter˘ spolu s provádûcími pﬁedpisy
transponoval právní pﬁedpisy Evropsk˘ch spoleãenství a zároveÀ zachoval ty prvky pﬁedchozí právní úpravy, které se
v praxi osvûdãily.
Z dal‰ích právních pﬁedpisÛ má pro kvalitu ovzdu‰í v Ústeckém kraji v˘znam zejména zákon ã. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní (na území kraje je provozována ﬁada zaﬁízení, která spadá pod reÏim
IPPC) a dále právní pﬁedpisy upravující poÏadavky na provoz motorov˘ch vozidel a na jakost pohonn˘ch hmot.
V oblasti omezování emisí z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í mûla v˘znam podpora plynofikace a dal‰ích opatﬁení, poskytovaná Státním fondem Ïivotního prostﬁedí jak v rámci jeho standardních programÛ, tak v rámci
Národního programu ozdravûní ovzdu‰í.
Opatﬁení na mezinárodní úrovni, zejména Úmluva EHK OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pﬁekraãujícím hranice státÛ a její protokoly se do ãeského prostﬁedí promítly prostﬁednictvím národní právní úpravy.
V˘ãet opatﬁení na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k Programu a oblasti Ústeckého kraje:

Opatﬁení na mezinárodní úrovni
a) Mezinárodní úmluvy
Za nejv˘znamnûj‰í mezinárodní aktivitu lze povaÏovat pﬁístup âR k Úmluvû EHK OSN o dálkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í pﬁekraãujícím hranice státÛ a k jejím protokolÛm:
– první a druh˘ protokol o síﬁe
– protokol o dusíku
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– protokol o tûkav˘ch organick˘ch látkách (VOC)
– protokol o tûÏk˘ch kovech
– protokol o persistentních organick˘ch polutantech (POPs)
– (göteborsk˘) protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby pﬁízemního ozónu
Pro nadcházející období bude mít zﬁejmû nejvût‰í dopad na omezování emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í
Rámcová úmluva OSN o zmûnû klimatu z roku 1992 a její „Kjótsk˘ protokol“ z roku 1997. I kdyÏ tyto dokumenty
ukládají povinnosti v oblasti omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ (dominantnû oxidu uhliãitého), je zﬁejmé, Ïe ﬁada
vyvolan˘ch opatﬁení v oblasti úspor energií a vyuÏívání obnoviteln˘ch/alternativních zdrojÛ energie pﬁinese Ïádoucí
vedlej‰í efekty také v oblasti omezování emisí „klasick˘ch“ zneãi‰Èujících látek.
b) Evropská integrace
Postupná aproximace ãeské legislativy smûrem k právním pﬁedpisÛm ES, zahájená v polovinû devadesát˘ch let a ukonãená v souãasné dobû, pﬁedstavuje v oblasti omezování emisí a zlep‰ování kvality ovzdu‰í zásadní impuls. Nicménû jiÏ právní úprava ochrany ovzdu‰í, pﬁijatá poãátkem devadesát˘ch let, byla do znaãné míry inspirována jak tehdy platn˘mi právními pﬁedpisy ES, tak i pﬁedpisy nûkter˘ch ãlensk˘ch státÛ (zejména SRN). V souãasné
dobû je ãeská právní úprava ochrany ovzdu‰í prakticky zcela sladûna se v‰emi platn˘mi pﬁedpisy ES a po oãekávaném vstupu âR do EU se bude vyvíjet stejn˘m smûrem.
c) Mezinárodní projekty
V prÛbûhu devadesát˘ch let bylo v âeské republice realizováno, v rámci bilaterální i multilaterální pomoci, mnoho projektÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í.

Opatﬁení na národní, regionální a lokální úrovni
a) Právní pﬁedpisy
Naprosto zásadní v˘znam pro omezení emisí a následující zlep‰ení kvality ovzdu‰í mûla nová právní úprava ochrany ovzdu‰í, pﬁijatá poãátkem devadesát˘ch let minulého století (zákony ã. 309/1991 Sb. a ã. 389/1991 Sb.,
v postupnû upravovan˘ch znûních a navazující provádûcí pﬁedpisy). Základem této úpravy byla regulace emisí zneãi‰Èujících látek z témûﬁ 3 tisíc „velk˘ch“ a cca 30 tisíc „stﬁedních“ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Tûmto zdrojÛm byly
stanoveny emisní limity s plo‰n˘m termínem dodrÏování nejpozdûji od poãátku roku 1999 s tím, Ïe do tohoto termínu byly stanoveny pﬁechodné emisní limity doãasnû platné. V˘sledkem je razantní, a v nûkter˘ch pﬁípadech (tuhé látky, oxid siﬁiãit˘) ﬁádov˘ pokles emisí zneãi‰Èujících látek, kter˘ se projevil v˘razn˘m poklesem imisní zátûÏe na celém
území âR vãetnû Ústeckého kraje. PrÛmûrné roãní koncentrace suspendovan˘ch ãástic, oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku nad územím dne‰ního Ústeckého kraje se v souãasné dobû pohybují v˘raznû pod tehdej‰ími limitními hodnotami.
Nová právní úprava dále zavedla Smogov˘ varovn˘ a regulaãní systém, kter˘m byl omezován provoz emisnû v˘znamn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í za nepﬁízniv˘ch rozptylov˘ch podmínek.
Po roce 1998 se ukázalo, Ïe siln˘ potenciál, obsaÏen˘ v této právní úpravû se jiÏ prakticky vyãerpal, protoÏe naprostá vût‰ina opatﬁení a nástrojÛ, které bylo moÏno plo‰nû aplikovat, jiÏ byla vyuÏita.
b) Ekonomické nástroje
Právní úprava ochrany ovzdu‰í z poãátku devadesát˘ch let zaloÏila, vedle systému normativních nástrojÛ,
také systém nástrojÛ ekonomick˘ch. Systém ekonomick˘ch nástrojÛ ochrany ovzdu‰í se skládá z poplatkÛ za zneãi‰Èování ovzdu‰í a dotací/mûkk˘ch pÛjãek, poskytovan˘ch Státním fondem Ïivotního prostﬁedí âR (SFÎP), kter˘ je pﬁíjemcem drtivého podílu v˘nosu z poplatkÛ. V období 1994 aÏ 1996 byly pﬁíjmy fondu nav˘‰eny jednorázov˘m pﬁevodem 6,1 mld Kã na podporu Národního programu ozdravûní ovzdu‰í. Celkové v˘daje SFÎP k ochranû ovzdu‰í
dosáhly v období 1992 aÏ 2004 ãástky pﬁibliÏnû 15 mld. Kã.
c) Strategické dokumenty ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Ústeck˘ kraj má zpracován a jako naﬁízení kraje schválen Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí.
Program sniÏování emisí byl vyhlá‰en jako naﬁízení Ústeckého kraje ã. 2/2005.
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PodpÛrn˘mi dokumenty na krajské úrovni jsou dále zejména:
– Územní energetická koncepce Ústeckého kraje,
– Plán odpadového hospodáﬁství Ústeckého kraje,
– Program rozvoje Ústeckého kraje.
Na lokální úrovni byly zpracovány místní Programy ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í ve mûstech Dûãín, Chomutov, Jirkov, Litomûﬁice, Litvínov, Lovosice a Ústí nad Labem.

G.1.2

Hodnocení dopadu uveden˘ch opatﬁení

V˘‰e popsaná opatﬁení mûla spí‰e plo‰n˘ charakter, to znamená, Ïe byla aplikována na celém území âeské
republiky. Vzhledem k dosaÏenému sníÏení emisí a souvisejícímu sníÏení imisní zátûÏe lze jejich úãinnost hodnotit
jako vysokou.
V souãasné dobû se ukazuje, Ïe potenciál plo‰n˘ch opatﬁení se z velké ãásti vyãerpal a dal‰í pau‰ální
zpﬁísÀování emisních limitÛ a dal‰ích poÏadavkÛ by vyvolalo enormní náklady, které by neodpovídaly dosaÏenému
efektu.
Z tohoto dÛvodu byl pﬁehled opatﬁení v rámci aktualizace Programu v roce 2006 doplnûn o dal‰í projekty,
které by mûly pﬁispût ke zlep‰ení imisní situace na lokální úrovni.
Pﬁes v‰echna v˘‰e uvedená opatﬁení dochází na území Ústeckého kraje k pﬁekraãování denních imisních limitÛ pro PM10 na více neÏ 42 % území a cílov˘ch imisních limitÛ pro B(a)P na 14 % území kraje.
Tabulka ã. 60: Pﬁekroãení hodnot imisních limitÛ a cílov˘ch imisních limitÛ pro ochranu zdraví obyvatel v rámci
Ústeckého kraje (v % plochy aglomerace v letech 2006 a 2007)

Zdroj: âHMÚ

Z uveden˘ch dÛvodÛ je nutno vûnovat zv˘‰enou pozornost konkrétním opatﬁením zamûﬁen˘m na problémové oblasti.

H

PODROBNOSTI O NOV¯CH OPAT¤ENÍCH KE ZLEP·ENÍ
KVALITY OVZDU·Í

Tato kapitola je obsahem Programového dodatku k Integrovanému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
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1. Pﬁíloha dle Rozhodnutí Komise 2004/224/ES

Formuláﬁ 2
Popis
pﬁekroãení
mezních
hodnot
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.

j.

k.

l.
m.
n.
o.

Kód pﬁípadu pﬁekroãení
Znãi‰Èující látka
Kód zóny
Jména mûsta (mûst) nebo obce (obcí)
VyplÀuje se pouze v pﬁípadû zneãi‰Èujících látek SO2, NO2 nebo PM10: mezní
hodnota, pﬁi které byl pﬁekroãen souhrn LV+MOT [h/d/a]
ÚroveÀ koncentrace v referenãním roce:
- koncentrace v mg/m3, pouÏívá-li se, nebo
- maximální denní 8hodinov˘ klouzav˘ prÛmûr CO v mg/m3, pouÏívá-li se.
nebo
- celkov˘ poãet pﬁípadÛ pﬁekroãení vyjádﬁen˘ ve vztahu k LV+MOT, pouÏívá-li
se
VyplÀuje se pouze v pﬁípadû, je-li LV vyjádﬁena jako poãet pﬁekroãení numerické
koncentrace: celková poãet pﬁípadÛ pﬁekroãení v referenãním roce ve vztahu k LV
ÚroveÀ koncentrace v referenãním roce vyjádﬁená ve vztahu k ostatním LV
pﬁíslu‰né zneãi‰Èující látky z hlediska ochrany zdraví, pokud tato LV existuje
- koncentrace v mg/m3, pouÏívá-li se, nebo
- celkov˘ poãet pﬁípadÛ pﬁekroãení ve vztahu k LV, pouÏívá-li se
Koncentrace pozorované v pﬁedchozích letech, pokud jsou tyto údaje k dispozici
a nebyly dosud sdûleny Komisi
- rok a koncentrace v mg/m3, poÏívá-li se, nebo
- rok a maximální denní 8hodinov˘ klouzav˘ prÛmûr CO v mg/m3, poÏívá-li se,
nebo
- rok a celkov˘ poãet pﬁípadÛ pﬁekroãení ve vztahu k LV+MOT, pouÏívá-li se
JestliÏe bylo pﬁekroãení zji‰tûno mûﬁením:
- kód stanice, kde bylo pﬁekroãení pozorováno
- zemûpisné soﬁadnice stanice

- klasifikace stanice
JestliÏe bylo pﬁekroãení zji‰tûno modelov˘m v˘poãtem:
- lokalizace oblasti pﬁekroãení
- klasifikace oblasti
Odhad plochy oblasti (km2), ve které byla v referenãním roce úroveÀ vy‰‰í neÏ LV
Odhad délky silnice (km), na které byla v referenãním roce úroveÀ vy‰‰í neÏ LV
Odhad celkového poãtu obyvatel, kteﬁí byli v referenãním roce vystaveni úrovni
vy‰‰í neÏ LV
Vysvûtlující poznámky (jsou-li potﬁebné)

CZ042-1
PM10
CZ042
Ústí n.L.-V‰eboﬁická// Most// Lom// Ústí n.L.-mûsto// Teplice// Dûãín
d

44-58

30-34

UULDM//UMOMA//ULOMA//UULMA//UTEMA//UDCMA
50°40’60“ s‰;13°59’55“ vd// 50°30’38“ s‰;13°38’55“ vd// 50°35’8“
s‰;13°40’23“ vd// 50°39’40,07“ s‰;14°2’35,12“ vd// 50°38’24,6“
s‰;13°49’39,1“ vd// 50°46’22“ s‰;14°13’26“ vd
T/U/RC//B/U/R//B/R/IN-NCI//B/U/RC//B/U/R//B/U/R

216
292
273000
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Formuláﬁ 5
Údaje o opatﬁeních,
která pﬁesahují
rámec opatﬁení
poÏadovan˘ch
stávajícími
právními pﬁedpisy
a.

Kód pﬁípadu
pﬁekroãení

b.

Kód (kódy)
opatﬁení

c.

Plánovan˘
harmonogram
provádûní

CZ042-1
CZ042-1a
(2004,
2006,
2009)

CZ042-1b
(2004,
2006,
2009)

CZ042-1c CZ042-1d
(2006,
(2006,
2009)
2009)

CZ042-1e CZ042-1f
(2006,
(2004,
2009)
2009)

CZ042-1i
(2004,
2006,
2009)

CZ042-1j
(2006,
2009)

CZ042-1k
(2004,
2006,
2009)

CZ042-1l
(2006,
2009)

CZ042-1m CZ042-1n
(2009)
(2009)

CZ042-1o
(2009)

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

K, S, D

d.

Ukazatel
(ukazatelé)
pro sledování
v˘voje

e.

Pﬁidûlené finanãní
prostﬁedky (roky;
ãástka v tis.EUR)

0

4000

72

10,2*

92

104

**

20,8

60

**

**

**

**

Odhadované
celkové náklady
(ãástka v tis.EUR)

0

4000

72

10,2*

92

104

**

20,8

60

**

**

**

**

f.

1. Expozice
obyvatelstva
nadlimitním
koncentracím PM10;
2. Emise primárních
ãástic a prekurzorÛ
sekundárních ãástic

g.

Odhadovaná
úroveÀ v letech,
ve kter˘ch musí b˘t
dodrÏena
mezní hodnota,
s ohledem na
dodateãná opatﬁení

10% území
kraje

h.

Vysvûtlující
poznámky
(jsou-li potﬁebné)

*) pouze zeleÀ
ve mûstech
**) údaje nejsou
k dispozici

Název

Popis

Správní úroveÀ, na které
mÛÏe b˘t opatﬁení pﬁijato
Druh opatﬁení
Je opatﬁení regulativní?
[a/n]
âasov˘ rámec sníÏení
koncentrace
Dotãené(á) odvûtví,
které(á) je(jsou) zdrojem
zneãi‰tûní

b.

c.

d.

h.

g.

e.
f.

Kód opatﬁení

Formuláﬁ 7
Souhrn
opatﬁení
a.

A; B; C; D

A; B; C

A; B
n

A; B; C

Pﬁi tvorbû územnû-plánovací
dokumentace a pﬁi povolování
staveb zohlednit imisní situaci
v dan˘ch lokalitách (zejména
pﬁi pﬁípravû a naplÀování
rozvojov˘ch ploch)

Rozvoj environmentálnû
pﬁíznivého území

CZ042-1a (2004, 2006, 2009)

B; C; D

A; B; C

A; B
n

A; B; C

Ekologizace
zejména
prÛmyslov˘ch
a
energetick˘ch
zdrojÛ, pﬁi
vydávání
integrovan˘ch
povolení
zpﬁísnûní
emisních
limitÛ
a preference
technik
BAT

CZ042-1b
(2004,
2006,
2009)
Ekologizace
konkrétních
bodov˘ch
zdrojÛ
zneãi‰Èování
ovzdu‰í

A

A; B; C

A; B
n

A; B; C

Obmûna
vozidlového
parku
v majetku
mûst a obcí
(vã.
vybudování
doprovodné
infrastruktury),
obmûna
vozidlového
parku
veﬁejné
dopravy,
ekologizace
existujících
vozidel
veﬁejné
dopravy

Ekologizace
dopravy

CZ042-1c
(2006,
2009)

B; E

A; B; C

B
n

A; B

Ekologizace
provozu
odkali‰È
a hnûdouheln˘ch
lomÛ,
zpevnûní
povrchu
komunikací,
úprava
ostatních
pra‰n˘ch
ploch
(zatravnûním,
zalesnûním)

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

CZ042-1d
(2006,
2009)

E

A; B; C

A; B
n

A; B; C

Úpravy
komunikací
v
intravilánech
mûst a obcí,
organizaãní
dopravní
opatﬁení,
budování
silniãních
obchvatÛ

Zv˘‰ení
plynulosti
silniãní
dopravy
a budování
obchvatÛ
mûst a obcí

CZ042-1e
(2006,
2009)

E

A; B; C

B
n

A; B; C

Intenzifikace
ãi‰tûní
komunikací,
zpevÀování
a ãi‰tûní
povrchÛ
v areálech,
organizaãní
opatﬁení
na hranicích
areálÛ
a v jejich
okolí

âi‰tûní
povrchu
komunikací,
vã. poﬁízení
nesilniãní
techniky

CZ042-1f
(2006,
2009)

A

A; B; C

B
n

A

Úpln˘ zákaz
vjezdu,
selektivní
zákaz
vjezdu,
rychlostní
omezení,
parkovací
politika

CZ042-1i
(2004,
2006,
2009)
Omezení
automobilové
dopravy

B; C; D

B; C

B
n

A; B; C

SníÏení
energetické
nároãnosti
objektÛ
(izolace
obvodov˘ch
plá‰ÈÛ,
v˘mûna
oken)

SníÏení
energetické
nároãnosti
objektÛ

CZ042-1j
(2006,
2009)

B; D

A; B; C

A; B
n

A; B; C

Plynofikace
obcí nebo
jejich ãástí,
rozvoj
stávajících
sítí CZT,
budování
nov˘ch
systémÛ CZT

CZ042-1k
(2004,
2006,
2009)
Rozvoj
environmentálnû
pﬁíznivé
infrastruktury

A

A; B; C

A; B, C
n

Podpoﬁit
zv˘‰ení
vyuÏití
veﬁejné
dopravy
zv˘‰ením
dostupnosti
jejích
zastávek
(budování
nov˘ch,
úprava
pﬁístupu ke
stávajícím),
zaji‰tûním
spolehlivosti
provozu
a cestovní
rychlosti,
provádûním
vhodného
marketingu
A; B; C

Podpora
rozvoje
veﬁejné
dopravy

CZ042-1l
(2006,
2009)

CZ042-1n
(2009)

B

A; B; C

A;B;C
n

A

A; B; C

B; C
n

Podpora
v˘stavby
infrastruktury
pro
cyklistickou
a pû‰í
dopravu,
úprava
stávající
infrastruktury
Nahrazování, Podopra
popﬁ.
cyklistické
doplÀování
a pû‰í
stávajících
dopravy
zdrojÛ
(potenciál
zneãi‰Èování nahrazování
ovzdu‰í
automobilové
alternativními dopravy),
zdroji
stavba
energie,
cyklostezek
napﬁ.
a pû‰ích zón,
fotovoltaika, v˘stavba
solární
cykl. pruhÛ.
panely,
Zv˘‰ení
tepelná
ochrany
ãerpadla,
cyklistÛ
termální
a pû‰ích
energie
(semafory,
a jiné
mimoúrovÀové
pﬁejezdy
a jiné)
A;B;C
A; B; C

Nahrazování
(doplÀování)
bodov˘ch
zdrojÛ
zneãi‰Èování
ovzdu‰í
alternativními
zdroji
energie

CZ042-1m
(2009)

A; B; C; D

A; B; C

A; B; C;
n

A; B; C

Informování
a osvûta
veﬁejnosti
a veﬁejné
správy.
Podpora
monitoringu
kvality
ovzdu‰í.
Technická
pomoc.

Informaãní
opatﬁení
a technická
pomoc

CZ042-1o
(2009)
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j.

i.

Územní rozsah
dotãen˘ch zdrojÛ
Vysvûtlující poznámky
(jsou-li potﬁebné)

B, C
pﬁedev‰ím
tyto
stacionární
zdroje
zneãi‰Èování
ovzdu‰í:
zdroje
skupiny
âEZ, a.s.
(elektrárna
Ledvice,
Poãerady,
Prunéﬁov I
a Prunéﬁov 2,
Tu‰imice),
United
Energy, a.s. Teplárna
Komoﬁany,
zdroje
v areálu spol.
UNIPETROL
RPA,
Lovochemie,
Energie
Ústí n. L.,
Dalkia âR,
a.s. Teplárna
Trmice

B; C

B; C

B; C

B; C

B

B

B; C

B; C

B; C

B; C

B; C

B; C

Strana 423
Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje
âástka 8/2010

âástka 8/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 424

2. Programov˘ dodatek podle ãl. 18 odst. 3 Naﬁízení Rady (ES) 1260/1999
o obecn˘ch ustanoveních o strukturálních fondech

PROGRAMOV¯ DODATEK
K INTEGROVANÉMU KRAJSKÉMU PROGRAMU
KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í
ÚSTECKÉHO KRAJE
SRPEN 2010

Strana 425

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8/2010

OBSAH:
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11

Obsah
Orientace Programového dodatku
2.1
Globální cíl a specifické cíle
2.2
Priority
2.2.1 Prioritní zneãi‰Èující látky
2.2.2 ZdÛvodnûní
2.2.3 Prioritní kategorie zdrojÛ
2.2.4 ZdÛvodnûní
2.2.5 Prioritní mûstské obvody a obce
2.2.6 Celkové priority
Opatﬁení
3.1
Opatﬁení vedoucí ke sniÏování emisí z energetick˘ch zdrojÛ kategorie REZZO 1 a omezování
spotﬁeby tuh˘ch paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3
3.1.1 Rozvoj environmentálnû pﬁíznivé energetické infrastruktury
3.1.2 Ekologizace velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ
3.1.3 Pﬁemûna topn˘ch systémÛ v domácnostech
3.1.4 Úspory a efektivnûj‰í vyuÏívání energie
3.1.5 Nespalovací a alternativní zdroje energie
3.2
SníÏení pﬁíspûvku k imisní zátûÏi obyvatel omezením emisí z dopravy
3.2.1 Odklonûní tranzitní dopravy mimo oblasti obytné zástavby (obchvaty apod.)
3.2.2 OdstraÀování bodov˘ch závad na komunikacích za úãelem zv˘‰ení plynulosti dopravy
3.2.3 Zavádûní moderních technologií a znaãení na komunikacích
3.2.4 Organizaãní opatﬁení k omezení automobilové dopravy a zv˘‰ení plynulosti v sídlech
3.2.5 Parkovací politika
3.2.6 Podpora rozvoje hromadné veﬁejné dopravy
3.2.7 Ekologizace dopravních prostﬁedkÛ v majetku mûst a obcí
3.2.8 VyuÏití alternativních paliv ve veﬁejné dopravû
3.2.9 Podpora cyklistické dopravy
3.3
Opatﬁení k omezování pra‰nosti
3.3.1 V˘sadby izolaãní zelenû u komunikací a dal‰ích zdrojÛ pra‰nosti
3.3.2 Zv˘‰ení intenzity ãi‰tûní komunikací vãetnû poﬁízení potﬁebné techniky
3.3.3 Omezování pra‰nosti v areálech a v jejich okolí
3.3.4 SniÏování pra‰nosti v území vegetaãními úpravami
3.3.5 Úpravy komunikací s cílem sníÏení dopadÛ pra‰nosti na obyvatelstvo
3.4
Opatﬁení k sniÏování emisí z dal‰ích (technologick˘ch) zdrojÛ zneãi‰Èování
3.4.1 Podpora sniÏování emisí tuh˘ch látek, NOX, VOC a NH3 z nespalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování
3.5
Informaãní opatﬁení a technická pomoc
3.5.1 Informování a osvûta veﬁejnosti
3.5.2 Informování a osvûta veﬁejné správy
3.5.3 Podpora monitoringu kvality ovzdu‰í
3.5.4 Technická pomoc
Hodnocení konkrétních akcí v rámci jednotliv˘ch priorit
4.1
Poﬁadí dle v˘znamu z hlediska zneãi‰Èujících látek
4.2
Poﬁadí dle v˘znamu z hlediska lokalizace akcí
4.3
Dal‰í kritéria
Finanãní rámec
Odhad nákladÛ
Rámec pro financování
¤ízení Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
8.1
Realizace Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
8.2
Indikátory plnûní Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Aktualizace Programového dodatku
Publicita a osvûta
Zaji‰tûní v˘mûny dat

âástka 8/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

2

ORIENTACE PROGRAMOVÉHO DODATKU

2.1

Globální cíl a specifické cíle

Strana 426

Globálním cílem Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je zajistit na celém území Ústeckého kraje kvalitu
ovzdu‰í splÀující zákonem stanovené poÏadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a pﬁispût k dodrÏení závazkÛ,
které âR pﬁijala v oblasti omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í (národní emisní stropy).
Specifické cíle jsou:
• sníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou platn˘mi imisními limity v oblastech,
kde jsou tyto limity pﬁekraãovány (v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í);
• sníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou cílov˘mi imisními limity v oblastech,
kde jsou cílové imisní limity pﬁekraãovány;
• udrÏet podlimitní imisní zátûÏ v lokalitách, kde nedochází k pﬁekraãování imisních limitÛ a cílov˘ch imisních limitÛ;
• dodrÏet ve stanoveném termínu doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxidy
dusíku, VOC a amoniak.

2.2

Priority

2.2.1

Prioritní zneãi‰Èující látky
Pro úãely Programového dodatku jsou na úrovni Ústeckého kraje stanoveny následující prioritní zneãi‰Èu-

jící látky:
• suspendované ãástice PM10
• oxidy dusíku a oxid dusiãit˘
• oxid siﬁiãit˘
• benzo(a)pyren
• tûkavé organické látky

2.2.2

ZdÛvodnûní:
• suspendované ãástice PM10 – pﬁekraãování obou imisních limitÛ (24hodinov˘ limit plo‰nû, roãní limit
lokálnû);
• oxidy dusíku a oxid dusiãit˘ – plo‰né ménû v˘znamné pﬁekroãení imisního limitu pro ochranu zdraví,
pﬁekroãení limitu pro ochranu ekosystémÛ, prekurzor tvorby troposférického ozónu (pﬁekroãení cílového imisního limitu), pﬁekroãení emisního stropu;
• oxidy siﬁiãit˘ – pﬁekroãení emisního stropu;
• benzo(a)pyren – plo‰né pﬁekraãování cílového imisního limitu;
• tûkavé organické látky – prekurzor tvorby troposférického ozónu (plo‰nû pﬁekroãen cílov˘ imisní limit)
a ãásteãnû prekurzor tvorby sekundárních ãástic.

2.2.3

Prioritní kategorie zdrojÛ

Pro úãely Programového dodatku jsou na úrovni Ústeckého kraje pro kaÏdou prioritní zneãi‰Èující látku
stanoveny následující prioritní kategorie zdrojÛ:
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Suspendované ãástice PM10
• REZZO 1 – zvlá‰tû velké a velké zdroje
• REZZO 4 – doprava
• REZZO 3 – malé zdroje
• Plo‰né zdroje sekundární pra‰nosti
• REZZO 2 – stﬁední zdroje

2.2.3.2

Oxidy dusíku
• REZZO 1 – zvlá‰tû velké a velké zdroje
• REZZO 4 – doprava

2.2.3.3

Oxidy síry
• REZZO 1 – zvlá‰tû velké a velké zdroje
• REZZO 3 – malé zdroje

2.2.3.4

Benzo(a)pyren
• REZZO 3 – malé spalovací zdroje

2.2.3.5

Tûkavé organické látky
• REZZO 3 – malé zdroje
• REZZO 1 – zvlá‰tû velké a velké zdroje
• REZZO 4 – doprava

2.2.4

ZdÛvodnûní:

Stanovení prioritních kategorií zdrojÛ vypl˘vá z emisní a imisní anal˘zy, která je uvedena v Integrovaném
krajském programu sniÏování emisí Ústeckého kraje.
Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ na celkov˘ch krajsk˘ch emisích nûkter˘ch prioritních zneãi‰Èujících látek je uveden v následující tabulce.
Tabulka ã. 1: Podíl na celkov˘ch emisích podle kategorie zdrojÛ – rok 2007 (%)

1)

Doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ v roce 2010 (kt/rok) uvedené v pﬁíloze ã. 2 k naﬁízení vlády ã. 351/2002 Sb., v platném znûní
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Pro zdrojovou anal˘zu emisí benzo(a)pyrenu nebyla podrobná emisní data k dispozici. Z anal˘zy prÛbûhÛ
imisních hodnot i z odborné literatury v‰ak vypl˘vá, Ïe rozhodující podíl na imisním zatíÏení má u této zneãi‰Èující látky lokální vytápûní, tj. zdroje kategorie REZZO 3.

2.2.5

Prioritní mûstské obvody a obce

Prioritou jsou obecnû ve‰kerá mûsta a obce, na jejichÏ území byly na základû vyhodnocení imisních dat
vyhlá‰eny OZKO. Poﬁadí priorit bylo stanoveno s pﬁihlédnutím k poãtu obyvatel Ïijících v OZKO a k tomu, zda byly
ve sledovaném období pﬁekraãovány meze tolerance nebo více imisních limitÛ. Za prioritní jsou povaÏovány pﬁedev‰ím ty obce a mûsta, kde Ïije v OZKO nejménû 1000 obyvatel.

Tabulka ã. 2: Kategorizace prioritních mûst a obcí

Odhad poãtu obyvatel je proveden tak, Ïe celkov˘ poãet obyvatel mûsta ãi obce je vynásoben podílem území mûsta ãi obce, na nûmÏ bylo indikováno pﬁekroãení imisního limitu a byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í. Odhady poãtu obyvatel je nutno povaÏovat za pﬁibliÏné, protoÏe v˘poãet nezohledÀuje rozdílnou hustotu
osídlení na území mûsta ãi obce.
Stanovení prioritních mûst a obcí bylo provedeno na základû vyhodnocení imisních dat za rok 2007 (tabulka ã. 3) a s pﬁihlédnutím k imisní situaci v zájmovém území v pﬁedcházejících letech, zejména na oblasti se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í v roce 2006 (tabulka ã. 4). Prioritní mûsta a obce jsou z hlediska poãtu obyvatel Ïijících v OZKO pro
oxid siﬁiãit˘, oxid dusiãit˘ a suspendované ãástice PM10 v tabulkách ã. 3 a ã. 4 stanoveny dle klesající v˘znamnosti
(podíl na celkovém území správního obvodu v %; v závorce je uveden podíl území, na nûmÏ byly kromû samotného
imisního limitu pﬁekroãeny také meze tolerance).
Za prioritní z hlediska Programového dodatku jsou povaÏovány ty mûsta a obce, které jsou uvedeny v tabulkách
ã. 3 a 4.
Tabulka ã. 3: Prioritní mûsta a obce stanovené na základû imisních dat za rok 2007 (% území stavebního úﬁadu)
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Ostatní mûsta a obce Ústeckého kraje z následujících dÛvodÛ:
• zmûny územního rozsahu vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í v pﬁedcházejících letech, kdy
byly tyto oblasti vymezeny i na území ﬁady obcí, kde v roce 2007 nebyl limit pﬁekroãen,
• bezprahové pÛsobení suspendovan˘ch ãástic PM10 na lidské zdraví – dle podkladÛ WHO dochází k po‰kození zdraví i pﬁi expozici podlimitním koncentracím. Z toho vypl˘vá poÏadavek celoplo‰ného sniÏování imisní zátûÏe PM10,
• opatﬁení ke sníÏení emisí prekurzorÛ ozónu a opatﬁení za úãelem splnûní doporuãen˘ch hodnot emisních
stropÛ (VOC, NOx) lze realizovat na celém území kraje bez pﬁímého vztahu k vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í,
• v˘razné synergické efekty, zejména u opatﬁení k omezení dopravní zátûÏe (hluk), sniÏování pra‰nosti
(zlep‰ení pohody bydlení) a spotﬁeby tuh˘ch paliv (sníÏení expozice celého spektra karcinogenních
polutantÛ).

Tabulka ã. 4: Prioritní mûsta a obce stanovené na základû imisních dat za rok 2006 (% území stavebního úﬁadu)
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V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í za rok 2007 – v˘poãtu oblastí s pﬁekroãen˘mi imisními
limity pro ochranu lidského zdraví – pro správní obvody obcí se stavebním úﬁadem jsou uvedeny v tabulce ã. 5
(pﬁekroãení cílov˘ch imisních limitÛ pro benzo(a)pyren a troposférick˘ ozón uvádí tabulka ã. 6):

Tabulka ã. 5: Vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (v % území) pro rok 2007
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V roce 2007
– byla celková rozloha OZKO 220,1 km2,
– poãet obyvatel v OZKO byl 124 053.
Imisní limity byly dodrÏeny ve správním obvodu stavebního úﬁadu Mûstsk˘ úﬁad Bene‰ov nad Plouãnicí,
Mûstsk˘ úﬁad âeská Kamenice, Mûstsk˘ úﬁad Rumburk, Mûstsk˘ úﬁad ·luknov, Mûstsk˘ úﬁad Varnsdorf, Mûstsk˘
úﬁad Jílové, Mûstsk˘ úﬁad Jirkov, Mûstsk˘ úﬁad KadaÀ, Mûstsk˘ úﬁad Klá‰terec nad Ohﬁí, Mûstsk˘ úﬁad Vejprty,
Mûstsk˘ úﬁad Ú‰tûk, Mûstsk˘ úﬁad Podboﬁany, Mûstsk˘ úﬁad Dubí, Mûstsk˘ úﬁad Krupka a Obecní úﬁad Libouchec,
Obecní úﬁad Probo‰tov, Obecní úﬁad Radonice.
Tabulka ã. 6: Pﬁekroãení cílov˘ch imisích limitÛ pro benzo(a)pyren a troposférick˘ ozón (v % území), rok 2007
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Z údajÛ uveden˘ch v tabulkách vypl˘vá, Ïe:
– oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í byla na základû dat za rok 2007 vyhlá‰ena na správním území
22 obcí se stavebním úﬁadem. Ve správním obvodu 17 stavebních úﬁadÛ byly imisní limity dodrÏeny,
– cílov˘ imisní limit stanoven˘ pro benzo(a)pyren byl pﬁekroãen na správním území 34 obcí se stavebním
úﬁadem (dodrÏen na území 5 SÚ),
– 24hodinov˘ imisní limit stanoven˘ pro PM10 byl v roce 2007 pﬁekroãen na správním území 17 obcí se stavebním úﬁadem,
– roãní imisní limit stanoven˘ pro PM10 byl v roce 2007 dodrÏen na území celého Ústeckého kraje,
– roãní imisní limit pro NO2 byl pﬁekroãen na správním území 2 mûstsk˘ch obvodÛ mûst Dûãína a Ústí nad
Labem,
– denní imisní limit pro oxid siﬁiãit˘ byl pﬁekroãen na správním území stavebního úﬁadu mûsta Litvínova.

2.2.6

Celkové priority

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

Priorita 1 se vztahuje pﬁedev‰ím na mûsta a obce vyhlá‰ené jako oblast
se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.
âasová naléhavost: Krátkodobá aÏ stﬁednûdobá

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku
Lokalizace:

Priorita 2 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá

Priorita 3: SníÏení emisí oxidÛ síry
Lokalizace:

Priorita 3 se vztahuje na oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá

Priorita 4: SníÏení emisí benzo(a)pyrenu
Lokalizace:

Priorita 4 se vztahuje pﬁedev‰ím na území mûst a obcí, kde dochází k pﬁekraãování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá
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Priorita 5: sníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek
Lokalizace:

Priorita 5 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: Stﬁednûdobá

Priorita 6: Horizontální opatﬁení a technická pomoc
Lokalizace:

Priorita 6 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: Dlouhodobá

Tabulka ã. 7: Pﬁekroãení imisních limitÛ na území zóny Ústeck˘ kraj a vymezení OZKO (podíl na celkovém území zóny)

3

OPAT¤ENÍ

K v˘‰e uveden˘m prioritám se pak váÏí jednotlivá opatﬁení ke sníÏení produkce emisí a také sníÏení imisní zátûÏe na území Ústeckého kraje. Z praktick˘ch dÛvodÛ je vhodné tato opatﬁení ãlenit do skupin podle typu ãi kategorie zdrojÛ zneãi‰Èování, k nimÏ jsou opatﬁení pﬁeváÏnû vztaÏena:
• opatﬁení vedoucí ke sniÏování emisí z energetick˘ch zdrojÛ kategorie REZZO 1 a omezování spotﬁeby
tuh˘ch paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3;
• opatﬁení ke sníÏení emisní a imisní zátûÏe z automobilové dopravy;
• opatﬁení k omezování pra‰nosti;
• opatﬁení k sniÏování emisí z dal‰ích (technologick˘ch) zdrojÛ zneãi‰Èování;
• informaãní opatﬁení a technická pomoc.

3.1
Opatﬁení vedoucí ke sniÏování emisí z energetick˘ch zdrojÛ kategorie REZZO 1
a omezování spotﬁeby tuh˘ch paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3.
V rámci této skupiny jsou formulována opatﬁení s cílem:
• dosáhnout sníÏení produkce emisí zneãi‰Èujících látek z existujících systémÛ energetického zásobování
(formou opatﬁení na zdrojích a rozvodn˘ch sítích)
• podpoﬁit nahrazování tuh˘ch paliv jin˘mi zpÛsoby vytápûní
• omezit riziko budoucího nárÛstu vyuÏití tuh˘ch paliv v domácnostech
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Jedná se tedy o opatﬁení zamûﬁená pﬁedev‰ím do oblasti velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ
kategorie REZZO 1 a dále zdrojÛ kategorie REZZO 3 – lokálních topeni‰È, popﬁ. i kotelen z kategorie REZZO 2.
Malé zdroje jsou povaÏovány za hlavní zdroj imisní zátûÏe benzo(a)pyrenu, v˘znamnû se podílejí také na emisích tuh˘ch ãástic (z 18 %). Zdroje REZZO 1 a 2 tvoﬁí 50 % emisí tuh˘ch látek, 88 % emisí oxidÛ dusíku a 97 % emisí SO2.
Ve vzájemné kombinaci jde tedy o soustavu opatﬁení s velice v˘znamn˘m potenciálem dosaÏení cílÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í. Jedná se o vzájemnû provázan˘ systém, neboÈ jedním ze základních opatﬁení k sníÏení emisí
z lokálních topeni‰È je rozvoj teplofikace ãi plynofikace území; souãasnû je nutno zvy‰ovat efektivitu v˘roby tepla
a distribuãních soustav.
K tomuto úãelu jsou navrÏena následující opatﬁení:
3.1.1 Rozvoj environmentálnû pﬁíznivé energetické infrastruktury
3.1.2 Ekologizace energetick˘ch zdrojÛ
3.1.3 Podpora pﬁemûny topn˘ch systémÛ v domácnostech
3.1.4 Podpora úspor a efektivnûj‰ího vyuÏívání energie
3.1.5 Podpora nespalovacích alternativních zdrojÛ energie

3.1.1

Rozvoj environmentálnû pﬁíznivé energetické infrastruktury
– kód opatﬁení: CZ042-1k (2004, 2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• v˘stavba nového centrálního zdroje tepla vãetnû navazujících systémÛ CZT (rozvody atd.);
• celková rekonstrukce zdroje CZT vãetnû navazujících rozvodÛ, popﬁ. celková rekonstrukce rozvodÛ
a v˘mûníkov˘ch ãi pﬁedávacích stanic za úãelem omezení ztrát tepla, propojení soustav CZT za úãelem
dosaÏení úspor apod.;
• roz‰íﬁení stávající stﬁedotlaké sítû pro rozvod zemního plynu (pﬁi zaji‰tûní pﬁechodu na ZP u koncov˘ch
zdrojÛ);
• aplikace technologií na vyuÏití odpadního tepla (napﬁ. v˘mûníky na vyuÏití odpadního tepla apod.).

Typické indikativní projekty:
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Ekologizace velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ
– kód opatﬁení: CZ042-1b (2004, 2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• rekonstrukce spalovacích zdrojÛ za úãelem sníÏení emisí SO2, NOx a prachov˘ch ãástic – v˘mûna kotlÛ,
plynofikace zdroje, instalace zaﬁízení pro záchyt emisí, modernizace odluãovaãÛ zneãi‰Èujících látek
apod.;
• zámûna stávajícího paliva spojená se sníÏením emisí (napﬁ. pﬁechod z uhlí na ZP nebo na biomasu).

Typické indikativní projekty:

3.1.3

Pﬁemûna topn˘ch systémÛ v domácnostech
– kód opatﬁení: CZ042-1k (2004, 2006, 2009)

Podporované typy projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• v oblastech v dosahu sítí CZT a zemního plynu lze podporovat nahrazování existujících kotlÛ na tuhá paliva napojením na tyto systémy (musí prokazatelnû dojít k odpojení stávajícího kotle), a to pﬁednostnû
na systém CZT, kter˘ je emisnû pﬁíznivûj‰í;
• poﬁízení nízkoemisního spalovacího zdroje, kter˘ splÀuje hodnoty nejlep‰í emisní tﬁídy (lze kombinovat
se zateplováním budov) – pouze kotle spalující zemní plyn nebo biomasu.
Typické indikativní projekty:
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Úspory a efektivnûj‰í vyuÏívání energie
– kód opatﬁení: CZ042-1i (2004, 2006, 2009)

Podporované typy projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• zlep‰ení tepelnû technick˘ch vlastností obvodov˘ch konstrukcí budov – zateplení budov, v˘mûny oken
apod.;
• regulaãní a mûﬁicí technika.
Typické indikativní projekty:

3.1.5

Nespalovací a alternativní zdroje energie
– kód opatﬁení: CZ042-1m (2009)

Podporované typy projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• aplikace tepeln˘ch ãerpadel, fotovoltaick˘ch systémÛ apod.
Typické indikativní projekty:
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SníÏení pﬁíspûvku k imisní zátûÏi obyvatel omezením emisí z dopravy

Z v˘sledkÛ provedené anal˘zy vypl˘vá, Ïe emise z automobilové dopravy se v˘znamn˘m zpÛsobem podílejí na pﬁekraãování imisního limitu pro PM10 a na produkci emisí VOC. Podíl dopravy na emisích ãiní u oxidÛ dusíku 11 % z celkov˘ch emisí kraje, u tuh˘ch zneãi‰Èujících látek 32 % a v pﬁípadû VOC cca 21 %. V okolí dopravnû
zatíÏen˘ch komunikací dochází k v˘raznému nárÛstu koncentrací suspendovan˘ch ãástic vlivem zv˘‰ené pra‰nosti
a také k sekundární tvorbû ãástic z plynn˘ch prekurzorÛ.
Navrhovaná opatﬁení mají za cíl:
• dosáhnout celkového sníÏení emisí z automobilové dopravy;
• sníÏit koncentrace zneãi‰Èujících látek v silnû imisnû a dopravnû zatíÏen˘ch ãástech mûst, kde minimálním cílem je dosaÏení stanoven˘ch hodnot imisních limitÛ u suspendovan˘ch ãástic frakce PM10 a oxidu
dusiãitého;
• sníÏit koncentraci zneãi‰Èujících látek, zejména oxidÛ dusíku na území chránûn˘ch oblastí a národních
parkÛ pod úroveÀ imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ;
• pﬁispût k dosaÏení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren;
• pﬁispût k celoplo‰nému zlep‰ování kvality ovzdu‰í v celém Ústeckém kraji, tj. i v místech, kde jsou
koncentrace zneãi‰Èujících látek pod úrovní limitÛ.
Celkové mnoÏství vyprodukovan˘ch emisí lze ovlivnit prostﬁednictvím dvou faktorÛ: buì sníÏením poãtu
jízd nebo sníÏením mûrn˘ch emisí z jednotliv˘ch vozidel. Pro sníÏení imisního zatíÏení v konkrétních místech je nutno
zajistit téÏ kvalitní infrastrukturu, která odvede podstatnou ãást dopravní zátûÏe.
Na základû tûchto hledisek jsou formulována následující základní opatﬁení:
3.2.1. Odklonûní tranzitní dopravy mimo oblasti obytné zástavby (obchvaty apod.)
3.2.2. OdstraÀování bodov˘ch závad na komunikacích za úãelem zv˘‰ení plynulosti dopravy
3.2.3. Zavádûní moderních technologií a znaãení na komunikacích
3.2.4. Organizaãní opatﬁení k omezení automobilové dopravy a zv˘‰ení plynulosti v sídlech
3.2.5. Parkovací politika
3.2.6. Podpora rozvoje hromadné veﬁejné dopravy
3.2.7. Ekologizace dopravních prostﬁedkÛ v majetku mûst a obcí
3.2.8. VyuÏití alternativních paliv ve veﬁejné dopravû
3.2.9. Podpora cyklistické dopravy
Uvedené nástroje je ov‰em nutno uplatÀovat ve vzájemné provázanosti – napﬁ. nûkterá regulaãní opatﬁení
není moÏné plnû uplatnit bez zaji‰tûní objízdn˘ch tras apod.
Poznámka:
Nûkterá opatﬁení, která se rovnûÏ t˘kají automobilové dopravy, jsou uvedena v rámci skupiny 2. „Omezování pra‰nosti“.

3.2.1

Odklonûní tranzitní dopravy mimo oblasti obytné zástavby (obchvaty apod.)
– kód opatﬁení: CZ042-1e (2006, 2009)
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• budování obchvatÛ sídel (nebo ãástí sídel), pﬁípadnû zkapacitnûní existujících obchvatov˘ch komunikací;
• ﬁe‰ení bodov˘ch problémÛ, napﬁ. napojení ãásti mûsta nebo prÛmyslové zóny pﬁímo na kapacitní komunikace za úãelem omezení prÛjezdu aut pﬁes obec.

Strana 439

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8/2010

Typické indikativní projekty:

3.2.2

OdstraÀování bodov˘ch závad na komunikacích za úãelem zv˘‰ení plynulosti dopravy
– kód opatﬁení: CZ042-1e (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• v lokalitách, kde dochází k nárÛstu zneãi‰tûní ovzdu‰í vlivem ãast˘ch kongescí, lze realizovat opatﬁení
k zv˘‰ení plynulosti formou úprav komunikací nebo kﬁiÏovatek, v˘stavbou mimoúrovÀov˘ch kﬁíÏení
apod.

Typické indikativní projekty:

3.2.3

Zavádûní moderních technologií a znaãení na komunikacích
– kód opatﬁení: CZ042-1e (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• implementace telematick˘ch systémÛ, koordinace systémÛ svûteln˘ch kﬁiÏovatek apod.

Typické indikativní projekty:
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Organizaãní opatﬁení k omezení automobilové dopravy a zv˘‰ení plynulosti v sídlech
– kód opatﬁení: CZ042-1i (2004, 2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• selektivní zákazy vjezdu do vymezen˘ch ãástí mûst (napﬁ. pro tûÏkou nákladní dopravu), pﬁípadnû úpln˘
zákaz vjezdu do urãité oblasti, rychlostní omezení, jednosmûrné systémy apod.

Typické indikativní projekty:

3.2.5

Parkovací politika
– kód opatﬁení: CZ042-1i (2004, 2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• budování záchytn˘ch parkovi‰È typu Park and Ride u Ïelezniãních zastávek a u v˘znamn˘ch autobusov˘ch terminálÛ;
• rozvoj parkovací telematiky (informaãní panely s údaji o poãtu voln˘ch parkovacích míst v kapacitních
garáÏích a na záchytn˘ch parkovi‰tích).

Typické indikativní projekty:
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Podpora rozvoje hromadné veﬁejné dopravy
– kód opatﬁení: CZ042-1l (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• budování ãi rekonstrukce zastávek a pﬁestupních terminálÛ veﬁejné dopravy, vãetnû souvisejícího vybavení za úãelem zv˘‰ení komfortu pﬁepravy;
• zavádûní moderních a ekologick˘ch technologií pro preferenci veﬁejné dopravy na komunikacích a kﬁiÏovatkách;
• odstranûní bodov˘ch problémÛ za úãelem zv˘‰ení rychlosti spojÛ (úprava komunikací) apod.;
• integrace v‰ech druhÛ veﬁejné dopravy (MHD, regionální autobusy, Ïeleznice) – koordinace linek, pﬁestupní uzly, návaznost spojÛ rÛzn˘ch typÛ veﬁejné dopravy, propojení tarifních systémÛ apod. (nutné zaãlenûní do systému integrované dopravy);
• systémy informování cestujících (mapy linek, pﬁestupní vazby, terminály pro vyhledání spojení).

Typické indikativní projekty:

3.2.7

Ekologizace dopravních prostﬁedkÛ v majetku mûst a obcí
– kód opatﬁení: CZ042-1c (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• nákup vozidel veﬁejné dopravy se zﬁetelem na ekologick˘ provoz (nízkopodlaÏní autobusy splÀující limit EURO 4 a vy‰‰í), vãetnû vozidel pouÏívajících alternativní paliva (zemní plyn, LPG);
• technické úpravy existujících vozidel veﬁejné dopravy (filtry pro záchyt tuh˘ch ãástic z v˘fukÛ apod.);
• obmûna a ekologizace dal‰ích vozidel mûst a obcí (napﬁ. svoz odpadu).
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Typické indikativní projekty:

3.2.8

VyuÏití alternativních paliv ve veﬁejné dopravû
– kód opatﬁení: CZ042-1c (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• v˘stavba infrastruktury pro provoz vozidel pouÏívajících alternativní paliva (plniãky LPG a CNG, servisní stﬁedisko apod.);

Typické indikativní projekty:

3.2.9

Podpora cyklistické dopravy
– kód opatﬁení: CZ042-1n (2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:

V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ zamûﬁené na bûÏnou pﬁepravu obyvatel,
kde existuje potenciál nahrazení ãásti automobilové dopravy:
• v˘stavba cyklistick˘ch stezek a cyklistick˘ch pruhÛ;
• projekty ke zv˘‰ení bezpeãnosti cyklistÛ (napﬁ. úpravy semaforÛ, mimoúrovÀové pﬁejezdy apod.);
• preference cyklistické dopravy na silniãních komunikacích.
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Typické indikativní projekty:

3.3

Opatﬁení k omezování pra‰nosti

Hlavním problémem ochrany ovzdu‰í v Ústeckém kraji jsou jednoznaãnû zv˘‰ené koncentrace ãástic PM10;
hlavním cílem je tedy jejich sníÏení a udrÏení pod úrovní platn˘ch imisních limitÛ.
Mezi hlavní zdroje imisního zatíÏení suspendovan˘mi ãásticemi patﬁí ãástice zvíﬁené do ovzdu‰í vûtrem,
stavební ãinností ãi automobilovou dopravou – tzv. sekundární pra‰nost.
V˘znamného omezení sekundární pra‰nosti lze dosáhnout:
• omezením mnoÏství prachu na komunikacích, zejména vy‰‰í intenzitou ãi‰tûní komunikací;
• technick˘mi opatﬁeními u problematick˘ch areálÛ (doly, lomy, haldy, prÛmyslové areály, popﬁ. velká parkovi‰tû apod.);
• v˘sadbou izolaãní zelenû s protipra‰nou funkcí u rozhodujících zdrojÛ pra‰nosti, zvlá‰tû u hlavních dopravních tahÛ;
• v‰eobecn˘m zvy‰ováním zastoupení zelenû na plochách, které jsou zdrojem pra‰nosti – parkové úpravy,
zatravÀování, zalesÀování ploch;
• zpevnûním povrchu pra‰n˘ch komunikací a cest.
V rámci této priority jsou tedy plánována následující opatﬁení:
3.3.1. V˘sadby izolaãní zelenû u komunikací a dal‰ích zdrojÛ pra‰nosti
3.3.2. Zv˘‰ení intenzity ãi‰tûní komunikací vãetnû poﬁízení potﬁebné techniky
3.3.3. Omezování pra‰nosti v areálech a v jejich okolí
3.3.4. SniÏování pra‰nosti v území vegetaãními úpravami
3.3.5. Úpravy komunikací s cílem sníÏení dopadÛ pra‰nosti na obyvatelstvo
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V˘sadby izolaãní zelenû u komunikací a dal‰ích zdrojÛ pra‰nosti
– kód opatﬁení: CZ042-1d (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• v˘sadby protipra‰né izolaãní zelenû na hranici hlavních zdrojÛ pra‰nosti, zejména podél hlavních komunikací v blízkosti obytné zástavby ãi jin˘ch budov vyÏadujících ochranu (‰koly, nemocnice apod.);
• pro omezení pra‰nosti je optimální vertikálnû zapojen˘ a hloubkovû ãlenûn˘ porost smí‰en˘ch dﬁevin.
Vhodné jsou druhy s vysokou schopností zachycovat na svém povrchu prachové ãástice.

Typické indikativní projekty:

3.3.2

Zv˘‰ení intenzity ãi‰tûní komunikací vãetnû poﬁízení potﬁebné techniky
– kód opatﬁení: CZ042-1f (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• dÛkladné odstranûní zimního posypu komunikací po odtání snûhu a náledí;
• zv˘‰ení intenzity ãi‰tûní ulic – zaji‰tûní dÛkladného a pravidelného ãi‰tûní komunikací za pouÏití vodního oplachu, optimální je souãasné ãi‰tûní kombinací samosbûru a splachování povrchu komunikace.

Typické indikativní projekty:
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Omezování pra‰nosti v areálech a v jejich okolí
– kód opatﬁení: CZ042-1d (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:

Opatﬁení je zamûﬁeno na plo‰né zdroje pra‰nosti, jako jsou rÛzné haldy a sklady sypk˘ch materiálÛ, lomy,
pﬁípadnû velká parkovi‰tû, prÛmyslové areály apod. Vhodn˘mi opatﬁeními jsou napﬁ.:
• budování zpevnûn˘ch komunikací v areálech závodÛ;
• budování vhodn˘ch bariér na hranicích areálÛ;
• ozelenûní areálÛ pﬁi vyuÏití druhÛ s vysokou schopností zachycovat prachové ãástice;
• pravidelné ãi‰tûní a údrÏba otevﬁen˘ch ploch areálÛ atd.;
• zv˘‰ení ãetnosti ãi‰tûní na konkrétních veﬁejn˘ch komunikacích u problematick˘ch areálÛ.
Typické indikativní projekty:

3.3.4

SniÏování pra‰nosti v území vegetaãními úpravami
– kód opatﬁení: CZ042-1d (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• celkové zv˘‰ení zastoupení zelenû v zastavûn˘ch oblastech (s nízk˘m podílem zelenû);
• zatravÀování ploch orné pÛdy v sousedství obytné zástavby.

Typické indikativní projekty:
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Úpravy komunikací s cílem sníÏení dopadÛ pra‰nosti na obyvatelstvo
– kód opatﬁení: CZ042-1d (2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• zpevnûní povrchu pra‰n˘ch komunikací a cest.

Typické indikativní projekty:

3.4

Opatﬁení k sniÏování emisí z dal‰ích (technologick˘ch) zdrojÛ zneãi‰Èování

V rámci této skupiny opatﬁení je podporována ekologizace dal‰ích konkrétních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, které nespadají do v˘‰e uveden˘ch skupin (tj. mimo oblast dopravy, energetiky a zdroje sekundární pra‰nosti).
Sledovány jsou pﬁitom zejména následující cíle:
• pﬁispût k sníÏení emisí tuh˘ch látek a k dosaÏení imisních limitÛ pro ãástice PM10;
• sníÏit emise NOX, tj. pﬁispût k dosaÏení imisních limitÛ pro NO2 a NOx (ekosystémy), cílov˘ch limitÛ pro
O3 a emisního stropu NOx;
• sníÏit emise VOC – dosaÏení cílov˘ch limitÛ pro O3 a udrÏení celkov˘ch emisí VOC pod úrovní krajského stropu;
• udrÏet emise NH3 pod úrovní krajského emisního stropu.
K tûmto cílÛm je pak formulováno jedno spoleãné opatﬁení:
3.4.1. Podpora sniÏování emisí tuh˘ch látek, NOX, VOC a NH3 z nespalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování.
Vedle tohoto opatﬁení se pﬁedpokládá, Ïe zejména podpora sniÏování emisí VOC bude naplÀována i pomocí nástrojÛ s celoplo‰nou pÛsobností, a to pﬁedev‰ím osvûtou veﬁejnosti ve smyslu vyuÏívání vodou ﬁediteln˘ch nátûrov˘ch hmot namísto hmot obsahujících organická rozpou‰tûdla.

3.4.1

Podpora sniÏování emisí tuh˘ch látek, NOX, VOC a NH3 z nespalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování
– kód opatﬁení: CZ042-1b (2004, 2006, 2009)
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:

V rámci této skupiny opatﬁení lze navrhnout ekologizaci dal‰ích konkrétních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
které nespadají do v˘‰e uveden˘ch skupin. Pﬁednostnû jsou podporována následující opatﬁení:
• instalace dodateãn˘ch zaﬁízení pro záchyt prachov˘ch ãástic nebo emisí NOX na nespalovacích (tj. „technologick˘ch“) zdrojích;
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• technická opatﬁení na zdrojích ke sníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek – napﬁ. pﬁechod na vodou ﬁeditelné barvy, instalace termooxidaãní jednotky apod.;
• opatﬁení v zemûdûlsk˘ch provozech za úãelem odstranûní emisí NH3 do ovzdu‰í.

3.5

Informaãní opatﬁení a technická pomoc – kód opatﬁení: CZ042-1o (2009)

V˘‰e uvedená opatﬁení jsou doplnûna souborem nástrojÛ s celoplo‰nou pÛsobností, které pﬁispívají ke sniÏování emisní a imisní zátûÏe ze v‰ech skupin zdrojÛ zneãi‰Èování, pﬁípadnû mají preventivní charakter.
Jedná se zejména o komunikaci s veﬁejností (poskytování informací, osvûta a diskuse), která pﬁedstavuje
z dlouhodobého hlediska jeden z nejúãinnûj‰ích nástrojÛ ochrany ovzdu‰í. Pro úspûch klíãov˘ch nástrojÛ ochrany
ovzdu‰í je nezbytné seznámit veﬁejnost s riziky zneãi‰tûní ovzdu‰í pro lidské zdraví a srozumitelnû vysvûtlit, jaká
opatﬁení jsou k ochranû ovzdu‰í pﬁijímána a jejich dÛvody.
Obdobn˘ v˘znam má i informaãní podpora veﬁejné správy, a to nejen ve smyslu potﬁeby realizace opatﬁení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, ale rovnûÏ jako souãást technické podpory pﬁi pﬁípravû konkrétních projektÛ.
Tﬁetím okruhem je pak podpora pﬁi zaji‰Èování informací o stavu imisní zátûÏe v konkrétních oblastech.
V rámci této skupiny jsou tedy podporována následující opatﬁení:
3.5.1. Informování a osvûta veﬁejnosti
3.5.2. Informování a osvûta veﬁejné správy
3.5.3. Podpora monitoringu kvality ovzdu‰í

3.5.1

Informování a osvûta veﬁejnosti
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• informování veﬁejnosti o stavu zneãi‰tûní ovzdu‰í a v˘znamu opatﬁení ke sníÏení emisní a imisní zátûÏe;
• konkrétní osvûtové programy smûﬁované k obyvatelstvu i podnikÛm, zamûﬁené napﬁ. na zdravotní rizika vytápûní tuh˘mi palivy, nutnost omezování dopravy v obci, podporu vyuÏívání hromadné dopravy,
omezování spotﬁeby organick˘ch rozpou‰tûdel a barev, omezování pra‰nosti pﬁi v˘stavbû apod.

3.5.2

Informování a osvûta veﬁejné správy
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• informovanost a rozhodování pracovníkÛ veﬁejné správy v otázkách souvisejících s ochranou ovzdu‰í –
ekologizace vytápûní, rozvoj systémÛ veﬁejné dopravy, omezování pra‰nosti atd., dle opatﬁení uveden˘ch
v˘‰e.

3.5.3

Podpora monitoringu kvality ovzdu‰í
Typy ﬁe‰en˘ch projektÛ:
V rámci tohoto opatﬁení lze podporovat následující typy projektÛ:
• realizace konkrétního (napﬁ. 5letého) programu monitorování kvality ovzdu‰í vhodnû zvolenou formou
(umístûní manuální ãi automatické mûﬁicí stanice, mobilní mûﬁení, pasivní samplery atd.).
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Typické indikativní projekty:

3.5.4

Technická pomoc
V rámci technické pomoci lze podpoﬁit následující opatﬁení:
• pﬁíprava projektÛ na realizaci konkrétních akcí;
• pﬁíprava Ïádostí o podporu z fondÛ EU (zejména OP Îivotní prostﬁedí, OP Doprava a ROP NUTS 2
Severozápad) a z národních fondÛ (SFDI, SFÎP aj.);
• podpora implementaãních nákladÛ (monitoring, audity apod.).

4

HODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH AKCÍ V RÁMCI
JEDNOTLIV¯CH PRIORIT

Pro v˘bûr konkrétních akcí k pﬁímé podpoﬁe z prostﬁedkÛ kraje ãi mûst a obcí a nebo pro pﬁedv˘bûr akcí
doporuãen˘ch k podpoﬁe z tuzemsk˘ch ãi „evropsk˘ch“ podpÛrn˘ch programÛ je vhodné vyuÏít následující kritéria:

4.1

Poﬁadí dle v˘znamu z hlediska zneãi‰Èujících látek:
1. suspendované ãástice PM10 (resp. tuhé emise jemné frakce)
2. oxidy dusíku (z hlediska imisí oxid dusiãit˘)
3. oxidy síry
4. benzo(a)pyren
5. tûkavé organické látky
6. ostatní zneãi‰Èující látky (napﬁ. amoniak)
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Poﬁadí dle v˘znamu z hlediska lokalizace akcí:

Pozn.: v˘bûr lokalit podrobnû popsán v kapitole 2.2.5

4.3

Dal‰í kritéria:
• oãekávané pﬁínosy v emisní a imisní oblasti;
• poãet dotãen˘ch obyvatel;
• jednotkové náklady na dosaÏen˘ efekt;
• sníÏení emisní a imisní zátûÏe více neÏ jedné z prioritních zneãi‰Èujících látek;
• místní specifikum
• Ïádoucí vedlej‰í efekty

5

FINANâNÍ RÁMEC

Indikativní rozdûlení reálnû nebo potenciálnû disponibilních prostﬁedkÛ podle jednotliv˘ch priorit
programu je stanoveno takto:
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Indikativní rozdûlení reálnû nebo potenciálnû disponibilních prostﬁedkÛ podle skupin opatﬁení:

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

6

ODHAD NÁKLADÒ

Na základû anal˘zy projektÛ evidovan˘ch v „Zásobníku projektÛ“ lze uvést rámcov˘ odhad pﬁedpokládan˘ch nákladÛ na realizaci jednotliv˘ch akcí. NavrÏené akce pﬁedstavují v naprosté vût‰inû náklady investiãní, v ojedinûl˘ch pﬁípadech, kde ‰lo o provozní resp. kaÏdoroãní náklady, byly uvaÏovány v˘daje na dobu 10 let realizace opatﬁení.
Pﬁi interpretaci údajÛ o oãekávan˘ch nákladech na realizaci navrÏen˘ch akcí je nutno brát v úvahu následující skuteãnosti:
• údaje uvedené v tabulce byly získány sumarizací nákladÛ u akcí uveden˘ch v Zásobníku projektÛ. Programov˘ dodatek – a tím spí‰e pak Zásobník projektÛ – v‰ak pﬁedstavují otevﬁen˘ dokument, kter˘ vychází z konkrétních projektÛ a z aktuálního stavu informací o plánovan˘ch aktivitách mûst a obcí. Tento
pﬁehled bude tedy postupnû doplÀován o dal‰í projekty, ãímÏ bude docházet k nárÛstu oãekávan˘ch v˘dajÛ na jejich realizaci;
• vzhledem k v˘‰i nákladÛ je nutné u celé ﬁady akcí pﬁedpokládat vícezdrojové financování,kde finanãní zdroje zamûﬁené na podporu zlep‰ování kvality vzdu‰í budou pouze jedním ze zdrojÛ finanãních prostﬁedkÛ;
• do pﬁehledu akcí jsou zaﬁazeny pouze akce realizované v rámci kraje, obcí a mûst. Nejsou tedy uvedeny
akce celorepublikového v˘znamu, z nichÏ nûkteré budou mít velk˘ v˘znam ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í.
Pﬁíkladem je v˘stavba Ïelezniãních koridorÛ, dálniãních úsekÛ a podobnû.
Rámcov˘ odhad v˘dajÛ na realizaci v‰ech projektÛ obsaÏen˘ch v Zásobníku projektÛ je uveden v následující tabulce:
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Rámcov˘ odhad v˘dajÛ na realizaci v‰ech projektÛ obsaÏen˘ch v Zásobníku projektÛ je uveden v následující tabulce:

7

RÁMEC PRO FINANCOVÁNÍ

V následujících bodech je uveden pﬁehled zdrojÛ financování pro jednotlivá opatﬁení tohoto Programového dodatku.
• OP Îivotní prostﬁedí – Operaãní program Îivotní prostﬁedí pro období 2007–2013.
• OP Doprava – Operaãní program Doprava pro období 2007–2013.
• ROP Severozápad – Regionální operaãní program pro region soudrÏnosti Severozápad pro období
2007–2013.
• Národní fondy – financování prostﬁednictvím národních programÛ SFÎP âR a dotací ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
• Fond Ïivotního prostﬁedí Ústeckého kraje – uvedeny jsou typy opatﬁení, pro které je moÏné ãerpat podporu na základû aktuálních podmínek Fondu ÎP.
• Rozpoãet Ústeckého kraje a rozpoãty jednotliv˘ch obcí a mûst – z tûchto zdrojÛ je moÏné realizovat kter˘koliv projekt na základû rozhodnutí politick˘ch orgánÛ pﬁíslu‰ného územního celku.

8

¤ÍZENÍ PROGRAMU KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í

8.1

Realizace Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Programov˘ dodatek k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í vydá Rada Ústeckého kraje formou naﬁízení
Ústeckého kraje. Na schválení tohoto naﬁízení pak bude navazovat postupná realizace vybran˘ch konkrétních opatﬁení.
Za realizaci programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, vãetnû Programového dodatku, je odpovûdn˘ Krajsk˘
úﬁad Ústeckého kraje, kter˘ spolupracuje s úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností a s obecními úﬁady jednotliv˘ch obcí
a mûst.
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Realizace programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í bude probíhat jednak pﬁímo, jednak nepﬁímo. Pﬁímá realizace se t˘ká finanãní podpory vybran˘ch konkrétních akcí z prostﬁedkÛ kraje. Nepﬁímá realizace zahrnuje:
• doporuãení k Ïádosti o podporu z Operaãního fondu Îivotní prostﬁedí, Operaãního fondu Doprava
a Regionálního operaãního programu NUTS 2 Severozápad;
• doporuãení k Ïádosti o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury;
• doporuãení k Ïádosti o podporu ze Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR;
• doporuãení k Ïádosti o podporu z jin˘ch podpÛrn˘ch programÛ;
• doporuãení (podpÛrn˘ argument) z hlediska ochrany ovzdu‰í pﬁi rozhodování o nastavení jednotliv˘ch
dotaãních programÛ na pÛdû centrálních orgánÛ âR (MÎP, MD âR, MMR);
• doporuãení (podpÛrn˘ argument) z hlediska ochrany ovzdu‰í pﬁi rozhodování o prioritách v oblasti
dopravní infrastruktury a energetiky.

8.2

Indikátory plnûní Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

V následujícím pﬁehledu jsou uvedeny hlavní indikátory, na jejichÏ základû bude vyhodnocováno plnûní
cílÛ Programu:
• rozsah oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro aktuální rok a expozice obyvatelstva nadlimitním
koncentracím zneãi‰Èujících látek, zejména nadlimitním koncentracím PM10;
• sníÏení emisí primárních ãástic a prekurzorÛ sekundárních ãástic (dle potenciálu tvorby ãástic);
• sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek, pro které jsou Ústeckému kraji stanoveny doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ (SO2, NOx, VOC, NH3);
• poãet podan˘ch a schválen˘ch projektov˘ch Ïádostí.
Uvedené indikátory jsou pro území âR kvantifikovány v rámci Operaãního programu Îivotní prostﬁedí
2007–2013.

9

AKTUALIZACE PROGRAMOVÉHO DODATKU

Aktualizace Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í vãetnû Programového dodatku bude provádûna v termínech vypl˘vajících z platného znûní zákona o ochranû ovzdu‰í v návaznosti na aktualizované vyhlá‰ení oblastí se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.

10

PUBLICITA A OSVùTA

Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í vãetnû programového dodatku bude zveﬁejnûn na www stránkách
Krajského úﬁadu Ústeckého kraje. Aktivní osvûta smûrem ke klíãov˘m zájmov˘m skupinám je v rámci programového dodatku formulována pﬁímo jako samostatné opatﬁení k realizaci. MoÏné formy osvûty jsou:
• internetové prezentace na www stránkách Ústeckého kraje;
• informaãní letáky a prezentaãní publikace;
• v˘vûsky Krajského úﬁadu, mûst a obcí Ústeckého kraje;
• prezentace v denním tisku;
• prezentace na ‰kolách;
• besedy ãi setkání s obãany.
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ZAJI·TùNÍ V¯MùNY DAT

Zaji‰tûní v˘mûny dat se pﬁedpokládá zejména ve vztahu k pﬁíslu‰nému odboru MÎP (Odbor ochrany
ovzdu‰í) a k âeskému hydrometeorologickému ústavu, kter˘ kaÏdoroãnû aktualizuje informace, navrÏené jako indikátory Programu. V rámci v˘mûny dat budou vyuÏívány standardizované datové formáty.
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