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I. Kvalita ovzduší v ČR

1) PM10 – roční a denní koncentrace
2) PM2,5

3) Benzo(a)pyren
4) Troposférický ozon 
5) Ostatní znečišťující látky



1) Suspendované částice PM10
- Roční imisní limit (40 µg/m3)

Rok
Procento plochy ČR s 
překročeným ročním 
imisním limitem PM10

Procento 
zasažené 

populace ČR

2007 0.7 % 5 %

2008 0.5 % 3 %

2009 0.6 % 4 %

2010 1.9 % 9 %

2011 0.7 % 5 %

2012 0.9 % 5 %
2013 0.7 % 5 %

Zdroj: ČHMÚ



Pole pětiletého průměru ročních 
průměrných koncentrací PM10 v ovzduší, 

2009–2013

Zdroj: ČHMÚ



1) Suspendované částice PM10
- Denní imisní limit (50 µg/m3 – možné 35x v roce 

překročit)

Rok
Procento plochy ČR s 
překročeným denním 
imisním limitem PM10

Procento 
zasažené 

populace ČR

2007 6.3  % 32 %

2008 2.7  % 15 %

2009 4.4  % 18 %

2010 21.2 % 48 %

2011 21.8 % 51 %

2012 9.6  % 31 %
2013 5.7  % 16 %

Zdroj: ČHMÚ



Pole pětiletého průměru 36. nejvyšší 24hodinové 
koncentrace PM10 v kalendářním roce v ovzduší, 

2009–2013

Zdroj: ČHMÚ



Porušení Smlouvy o fungování EU ve 
věci neplnění imisních limitů PM10

ČR obdržela dodatečné odůvodněné
stanovisko na základě čl. 258 Smlouvy o
fungování EU ve věci překračování
imisních limitů PM10

Možné důsledky:
•Uložení citelných finančních sankcí



2) Suspendované částice PM2,5
- roční imisní limit (25 µg/m3)

Rok
Procento plochy ČR s 
překročeným denním 
imisním limitem PM2,5

Procento 
zasažené 

populace ČR

2007 1,3 % 7,2 %

2008 1,4 % 7,3 %

2009 1,7 % 11,4 %

2010 3,4 % 18,5 %

2011 2,6 % 13,5 %

2012 2,4 % 10,2 %
2013 2,4 % 9,6 %

Zdroj: ČHMÚ



Pole pětiletého průměru ročních 
průměrných koncentrací PM2,5 v ovzduší, 

2009–2013

Zdroj: ČHMÚ



3) Benzo(a)pyren
- roční imisní limit (1 ng/m3)

Rok
Procento plochy ČR s 
překročeným ročním 

imisním limitem B(a)P

Procento 
zasažené 

populace ČR

2007 4,9 % 51 %

2008 3,6 % 40 %

2009 2,3 % 36 %

2010 14,5 % 65 %

2011 16,8 % 60 %

2012 26.5 % 66  %

2013 17,4 % 55 %
Zdroj: ČHMÚ



Pole pětiletého průměru ročních průměrných 
koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší, 

2009–2013

Zdroj: ČHMÚ



4) Troposférický ozon

Rok

Procento plochy ČR s 
překročeným imisním 

limitem pro 
ochranu lidského zdraví

Rok

Procento plochy ČR s 
překročeným imisním 

limitem pro 
ochranu vegetace

2005 – 2007 97,60 % 2003 – 2007 95,20 %

2006 – 2008 93,76 % 2004 – 2008 92,86 %

2007 – 2009 47,02 % 2005 – 2009 98,97 %

2008 – 2010 10,26 % 2006 – 2010 92,95 %

2009 – 2011 17,06 % 2007 – 2011 10,90 %

2010 – 2012 16,64 % 2008 – 2012 9,9 %

2011 – 2013 25,56 % 2009 – 2013 0,5 %

Zdroj: ČHMÚ



Plocha ČR s překročeným imisním limitem 
pro troposférickým ozon vyhlášeným pro 

ochranu lidského zdraví 
průměr 2011 - 2013

Zdroj: ČHMÚ



5) Ostatní znečišťující látky

Plocha ČR (%) s překročeným imisním limitem pro:

Rok SO2
NO2

(roční) Benzen As Cd Ni

2007 0,00 0,08 0,02 0,15 0,02 0,00

2008 0,00 0,08 0,02 0,20 0,005 0,00

2009 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00

2010 0,00 0,03 0,001 0,01 0,00 0,00

2011 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,05

2012 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,01 0,00 0,004 0,02 0,00

Zdroj: ČHMÚ



Území ČR, kde byl v roce 2013 
překročen alespoň jeden imisní limit

Zdroj: ČHMÚ



II. Projekt: Střednědobá 
strategie (do roku 2020) 
zlepšení kvality ovzduší 

v ČR



Projekt: Střednědobá strategie (do roku 
2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Účel projektu:

o Analyzovat současné řízení ochrany ovzduší - na základě 
výsledků hodnocení navrhnout příslušné korekce 
stávajících opatření a/nebo přijetí dodatečných 
opatření, která umožní:
o dosažení imisních limitů v kvalitě ovzduší a 

snížení negativního dopadu znečištěného ovzduší na 
lidské zdraví, ekosystémy a vegetaci.

o dosažení národních závazků snížení emisí



Projekt: Střednědobá strategie (do roku 
2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Závěry projektu: 

o Z hlediska regulovaných znečišťujících látek jsou prioritou: částice 
PM10 a PM2.5, (se zvláštním důrazem na „černé uhlíkaté částice“),
Benzo(a)pyren, troposférický ozon, prekurzory sekundárních částic, 
NO2, benzen, As.

o Z hlediska sektorů je nejvýznamnějším sektorem lokální vytápění 
domácností (PM, BaP, prekurzory O3), dále sektor silniční 
doprava a chov hospodářských zvířat (prekurzory O3) a sektor 
veřejná energetika a výroba tepla (prekurzory PM). 

o Z územního hlediska jsou nejvýznamnější regiony aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, a dále aglomeraci Praha, 
aglomerace Brno, zónu Severozápad, zónu Střední Čechy (Kladensko) a 
zónu Střední Morava (v případě troposférického ozonu jsou 
prioritními oblastmi rovněž pozaďové, především venkovské, 
lokality).



Projekt: Střednědobá strategie (do 
roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v 

ČR

Výstupy projetu (podrobněji viz dále):

1) nový Národní program snižování emisí 
(opatření na národní úrovni)

2) nové Programy zlepšování kvality ovzduší 
(opatření na regionální úrovni) 

3) Střednědobá strategie (do roku 2020) 
zlepšení kvality ovzduší v ČR (zastřešující 
dokument)



1) Nový Národní program snižování 
emisí

Cílem je plnění národních emisních stropů od roku 2020 a 2030 a 
zlepšení kvality ovzduší na národní úrovni

Obsah NPSE:

• Analytická část – popis a analýza současného stavu 

• Návrhová část – popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí 
a jejich implementace (včetně harmonogramu)

NPSE bude schválen usnesením vlády v 2. pol. 2015

• NPSE vyhodnocuje, zda je současný systém posuzování a řízení kvality 
ovzduší v ČR dostatečný k dosažení vyhovující kvality ovzduší a k naplnění 
všech závazků stanovených vnitrostátními a/nebo mezinárodními právními 
předpisy => na základě toho formuluje nové scénáře a na jejich 
základě navrhuje příslušné korekce stávajících opatření a/nebo 
přijetí dodatečných opatření 



1) Nový Národní program snižování 
emisí

Emisní projekce
• Výchozím scénářem je referenční scénář „s opatřeními“, 

který vychází ze současně platné evropské a české 
legislativy

• Dostupné emisní projekce indikují nedodržení  
platného závazku snížení emisí k roku 2020 pro 
částice PM2.5 a amoniak a k roku 2030 nedodržení 
navrhovaných závazků snížení emisí pro částice 
PM2,5, SO2, NOX, VOC a NH3

• Byl formulován scénář „s dodatečnými opatřeními“



2) Nové programy zlepšování kvality 
ovzduší (PZKO)

Nové PZKO se zpracovávají pro všechny zóny a aglomerace, kde 
dochází k překračování některého imisního limitu. Nové PZKO 
revidují aktuálně platné PZKO zpracované dle dřívějšího 
zákona o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.)

Nové PZKO zpracovává MŽP ve spolupráci s kraji a ORP a budou 
vydány MŽP formou opatřením obecné povahy (2. pol. 2015)

Cíl nových PZKO: dosažení imisních limitů a dodržení 
vyhovující kvality ovzduší k roku 2020

Obsah nových PZKO:

• Analytická část – popis a analýza současného stavu a příčin 
nevyhovující kvality ovzduší

• Návrhová část – popis navržených opatření k naplnění cíle 
PZKO a zlepšení kvality ovzduší a jejich doporučené 
implementace (viz dále)



Návrhová část PZKO: Opatření

• K naplnění cíle PZKO jsou navržena nová opatření - jsou lokálně 
specifická, u každého opatření je navržen doporučený rozsah 
jeho aplikace v rámci dané zóny nebo aglomerace. Opatření 
jsou zaměřená na všechny zdroje znečišťování ovzduší

• PZKO stanovuje dále emisní stropy pro mobilní a stacionární 
zdroje 

• PZKO rovněž definuje stacionární zdroje s vyznaným 
příspěvkem k překročením imisního limitu

=> prověření či změna povolení provozu, zohlednění 
ve stanoviscích dle stavebního zákona

Opatření budou aplikovat dle svých zákonných kompetencí krajské 
úřady, obce s rozšířenou působností a obce. 



3) Střednědobá strategie (do roku 
2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Zpracovávána na základě požadavku Evropské komise (k novému 
programovému období EU 2014-2020) - cílem je pro potřeby OPŽP 2014 –
2020 definovat aktivity, které by bylo vhodné v oblasti ochrany ovzduší 
finančně podpořit, a to na základě jednoznačné analýzy prokazující jejich 
potřebnost a následný efekt.

• Jedná se o zastřešující dokument, který shrnuje závěry NPSE a 
PZKO. NPSE představuje horizontální a PZKO vertikální dimenzi Strategie.

• Strategie obsahuje ucelený přehled o stavu kvality ovzduší ČR, 
pojmenovává hlavní příčiny znečištění ovzduší, problematické „sektory“.

• Součástí jsou i analýzy finanční a nákladové, návrhy opatření a aktivit 
vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší v ČR včetně identifikace subjektů, do 
jejichž kompetence a působnosti realizace navržených opatření patří.

• Strategie bude schválena usnesením vlády ve 2. pol. 2015



Děkuji Vám za pozornost


