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Nový princip ochrany ovzduší zakotvený v Zákoně o 
ovzduší (86/2002 Sb.)

Nesmí být překročeny maximální přípustné hodnoty úrovně
znečištění ovzduší, které určují imisní limity, meze tolerance a 

četnosti překročení.

Musí být zajištěna kvalita ovzduší.

Imisní princip:



Nástroje pro orgány veřejné správy

•odborné posudky a rozptylové studie
•krajské programy ke zlepšení kvality ovzduší
•krajské programy ke zlepšení kvality ovzduší,
•místní programy ke zlepšení kvality ovzduší, 
•národní programy ke snížení emisí,
•krajské programy ke snížení emisí,
•místní programy ke snížení emisí,
•emisní stropy pro vymezené oblasti,



„Emisní stropy a redukční cíle pro vybrané znečišťující látky nebo 
stanovené skupiny látek a lhůty k jejich dosažení, případně emisní
stropy a redukční cíle pro vymezená území, pro skupiny nebo 
jednotlivé stacionární zdroje jsou stanoveny v národních 
programech snižování emisí znečišťujících látek 
za účelem dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší“. 

Dle zákona č.86/2002 sb.:



Nerespektuje zcela smysl zákona č.86/2002.
Může způsobit zhoršení kvality ovzduší.

Současný stav:

Nařízení vlády č.351/2002 (na základě Göteborského protokolu) 
stanovuje emisní stropy:

- látky SO2, NOX, VOC a NH3 
- území ČR a kraje



Řešení:

Stanovit lokální emisní stropy pro jednotlivé zdroje/skupiny zdrojů.

nutné realistické posouzení emisně-imisních vztahů

matematické modelování všech zdrojů znečištění

určení vlivu průmyslových x neprůmyslových zdrojů



ADMOSS

Analytický Disperzní MOdelovací Superpočítačový Systém

+ADMOSS +=



Příprava vstupů v GIS

- Průmyslové zdroje

- Automobilová doprava

- Lokální topeniště





Automatizovaný výpočet

- Paralelizace výpočtů

- Příprava vstupů pro model

- Management výpočtů

- Zpracování výsledků



Paralelizace výpočtů



Příprava vstupů pro model



Management výpočtů



Zpracování výsledků

- Převod do GIS

- Interpolace a kompletace výsledků

- Kalibrace výsledků podle imisního monitoringu

- Výstupní mapové kompozice













Analýzy výsledků

- Určení převahy skupin zdrojů

- Sledování emisně – imisních vztahů

- Vytyčení oblastí s emisním stropem
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Současný stav:
284 000 obyvatel ( > 85%)

žije v místech s překročenými limity PM10 (roční průměr)

a téměř 2000 lidí s dvakrát vyššími koncentracemi, než limitní.

Po zavedení emisních stropů:

přes 70 000 obyvatel ( < 25 %) 

by žilo v místech s překročenými limity PM10 (roční průměr)

a cca 100 lidí s dvakrát vyššími koncentracemi, než limitní. 



Budoucnost -
nutnost efektivně řídit kvalitu ovzduší

na úrovni aglomerací

• Vzdálený přístup pro zadávání vstupních dat (www interface) 
• Automatizace tvorby výstupů
• Rozšíření počtu matematických modelů
• Realistický aktuální stav znečištění
• Možnost rychlého modelování budoucích zdrojů, variant

• rozhodování o umístění zdrojů, 
• hodnocení vlivu opatření pro zlepšení kvality ovzduší, 
• aktualizace emisních stropů,
• sledování trendů
• umožnění obchodování s právy na znečišťování ovzduší

Aktuální informační systém řízení kvality ovzduší pro:

Připravované technické řešení umožní:







Děkuji za pozornost
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