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Úvod 

Modelové výpočty rozptylu znečištění ovzduší byly zpracovány podle metodiky SYMOS’97 

na základě smlouvy ev. č. 00710/2012/ŽPZ pro Moravskoslezský kraj. 

Studie měla za úkol modelovým výpočtem odhadnout koncentrace zvolených znečišťujících 

látek pocházející z lokálních topenišť v obci Heřmanovice a odhadnout podíl lokálních topenišť na 

celkovém imisním zatížení všemi druhy zdrojů dle kategorizace REZZO1–4. Konkrétně se jedná 

o průměrné roční, maximální 24hodinové (pouze u PM10) a maximální krátkodobé (1hodinové) 

koncentrace suspendovaných částic PM10, benzo(a)pyrenu (B(a)P), oxidu siřičitého (SO2) a oxidu 

dusičitého (NO2). 

Studie byla zpracována dle obsahových náležitostí rozptylových studií dle přílohy č. 15 

Vyhlášky č. 415/2012 Sb. [9]. 

Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ), IČ 00020699, bylo Ministerstvem 

životního prostředí (MŽP) vydáno osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle 

§ 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pod číslem 

jednacím 3264/780/12/AK. Zpracovatelé této rozptylové studie RNDr. Vladimíra Volná a Mgr. 

Libor Černikovský jsou odpovědnými zástupci ČHMÚ pro výkon této autorizované činnosti. 

1. Metodika výpočtu a zpracování 

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky SYMOS’97 [1], [2] a [5]. 

Výsledky výpočtů byly získány pomocí programu SYMOS’97 verze 5.1.4.7 (2007) firmy IDEA - 

ENVI s.r.o. ([7], http://www.idea-envi.cz). 

Metodika SYMOS’97 je založena na předpokladu gaussovského profilu koncentrací 

na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace 

znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních 

koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin 

zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné krátkodobé 

koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou 

vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením směru 

a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení 

hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se 

provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. pět tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a tři 

třídy rychlosti větru. 

Emisní faktory škodlivin, vypouštěných z motorových vozidel, byly vypočteny programem 

MEFA, který vznikl ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze - Ústavu 

technologie ropy a petrochemie a firmy ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Metodika 

MEFA 06 byla publikována MŽP jako výpočetní postup pro hodnocení emisí z dopravy [4]. 

Spalovací emise PM10 byly doplněny odhadem nespalovacích emisí (otěr pneumatik, brzdných 

destiček a komunikací); do výpočtu nebylo zahrnuto znovuzvíření (resuspenze). 

Vypočtené údaje byly dále zpracovávány v geografických informačních systémech (GIS) 

programem ArcMap 10 firmy ESRI, pomocí aplikace Spatial Analyst interpolační metodou IDW. 
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2. Vstupní údaje 

2.1. Charakteristika zájmového území 

Obec Heřmanovice (www.hermanovice.cz) se nachází v okrese Bruntál 

v Moravskoslezském kraji (obr.1). Leží v údolí horní Opavice. Severním směrem se nachází Zlaté 

Hory (zhruba 5 km) a hranice s Polskem (zhruba 7 km), východním město Albrechtice (asi 12 km), 

jižním Vrbno pod Pradědem (asi 7 km) a západním směrem město Jeseník (asi 11 km).  

Jedná se o menší sídlo, vzdálené průmyslovým aglomeracím. V současnosti v obci žije 

okolo 400 stálých obyvatel. Je zde však velké procento rekreantů, kteří využívají své chaty 

a chalupy a převážně v letním období jejich počet převyšuje počet trvale bydlících. V obci jsou 

většinou rodinné domy, chaty a chalupy s lokálním vytápěním. Obec není plynofikována a není zde 

zavedeno ani centrální zásobování teplem. V obci se topí především černým uhlím a dřevem 

(informace z místního šetření v obci dne 2. 8. 2012 – dotazování místních obyvatel). V katastru 

obce se nachází povrchový lom firmy JHF Heřmanovice, s. r. o. (www.jhf.cz), která se zabývá 

těžbou a prodejem drceného kameniva, opravami komunikací a zejména výrobou a servisem strojů 

CZ Jetpatcher. Dle sdělení zaměstnanců firmy (2. 8. 2012) je těžba spíš v útlumu, k odstřelu 

dochází maximálně 2 krát ročně, a to pouze v letním období. 

2.2. Imisní zatížení zájmového území 

Škodlivinami, hodnocenými v této rozptylové studii, jsou suspendované částice PM10, 

benzo(a)pyren (B(a)P), oxid siřičitý (SO2) a oxid dusičitý (NO2), pro které byly vypočteny roční 

průměrné koncentrace a maximální 1hodinové koncentrace. Pro PM10 byly vypočteny rovněž 

24hodinové průměrné koncentrace
1
 (tab. 1). 

Zájmové území obce Heřmanovice se nachází v severozápadní části Moravskoslezského 

kraje, v blízkosti hranic s Polskem. V lokalitě nebyla a není stálá měřící stanice znečištění ovzduší, 

nejbližší monitorovací místo je v Jeseníku
2
. V roce 2011 však v Heřmanovicích probíhalo měření 

suspendovaných částic PM10, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů v PM10 manuálním 

vzorkovačem, dotované z rozpočtu Moravskoslezského kraje
3
. Průměrná roční koncentrace 

suspendovaných částic PM10 (obr. 2) v Heřmanovicích naměřená v roce 2011 byla 23 µg.m
-3

 

a počet dnů s překročením denní mezní hodnoty 50 µg.m
-3

 byl v Heřmanovicích 17, přičemž 

přípustný počet překročení je 35 v kalendářním roce (tab. 2). Je ovšem nutné zdůraznit, že průměrné 

denní koncentrace PM10 byly měřeny vždy během pěti dnů šestidenního cyklu, tj. koncentrace PM10 

byly měřeny přibližně v 80 % dnů v roce. V případě, že by měření probíhalo každý den, je 

pravděpodobné, že počet dnů s překročením by se zvýšil, odhadem na zhruba 22 dnů [12]. 

                                                 
1
 Terminologie, používaná ve Směrnicích 2004/107/EC a 2008/50/EC, nebyla důsledně přenesena do národní 

legislativy. V tabulce je proto pro přehlednost použita terminologie z českého překladu směrnic: 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu 

a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší, Úřední věstník Evropské unie L 23, 26. 1. 2005, 

str. 3–16. 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu, Úřední věstník Evropské unie L 152, 11. 6. 2008, str. 1–44. 
2
 AMS Jeseník: www.chmi.cz/files/porta/web_generator/locality/pollution_locality/loc_MJES_CZ.html 

3
 Vzorkovač byl umístěn na okraji louky v blízkosti rodinného domu asi 25 m od silnice na souřadnicích 50°11´34.006" 

s. z. š., 17°24´7.998" v. z. d. 
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K překročení denního imisního limitu docházelo v chladné části roku (leden–březen a říjen–

prosinec), v letní polovině roku k překročení nedošlo. 

V rámci zmíněného měření probíhalo každý šestý den měření polyaromatických uhlovodíků 

(včetně benzo(a)pyrenu) v suspendovaných částicích PM10, naměřena byla průměrná roční 

koncentrace benzo(a)pyrenu 2,07 ng.m
-3

. Hodnota roční cílové hodnoty B(a)P pro ochranu 

lidského zdraví (tab. 1) byla tedy překročena dvojnásobně. Toto zjištění, vzhledem k absenci 

významných průmyslových zdrojů benzo(a)pyrenu a nízké intenzitě dopravy v obci, ukazuje na 

lokální vlivy (obr. 3). 

Koncentrace oxidu siřičitého na nejbližší monitorovací stanici v Jeseníku-lázních 

nepřekračují stanovené imisní limity. Rovněž nedochází k překračování 1hodinového imisního 

limitu NO2, měřené hodnoty se v posledních letech většinou pohybují hluboko pod 200 µg.m
-3

. 

Překračování tohoto imisního limitu sice ve městě Jeseník nelze z dostupných údajů hodnotit, neboť 

jsou měřeny pouze měsíční průměrné koncentrace NO2 a v posledních letech NOX. Faktem ovšem 

je, že k překročení 1hodinového imisního limitu NO2 dochází pouze na dopravně zatížených 

lokalitách. Z dostupných údajů v ISKO došlo v uplynulých letech k vyššímu než povolenému 

maximálnímu počtu překročení limitní hodnoty pouze na extrémně dopravně zatížené „hot-spot“ 

stanici Praha-Legerova [13]. V roce 2011 se průměrné roční koncentrace NO2 v zájmové oblasti 

pohybovaly v hodnotách do 13 µg.m
-3

, SO2 do 8 µg.m
-3

 (obr. 4 a 5)
4
. 

2.3. Údaje o zdrojích 

Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. 

Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Správou databáze REZZO za celou Českou 

republiku je pověřen ČHMÚ. Jednotlivé dílčí databáze REZZO1–4, které slouží k archivaci 

a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší, tvoří součást 

Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného rovněž ČHMÚ jako jeden ze 

základních článků soustavy nástrojů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR. Z databáze 

ČHMÚ byly pro modelový výpočet získány údaje o zdrojích REZZO1 a 2. 

Do studie byly zahrnuty zdroje REZZO1–2, které by potenciálně mohly mít vliv na 

znečištění ovzduší v Heřmanovicích, tj. zdroje REZZO1 do vzdálenosti zhruba 50 km a REZZO2 

asi do 5 km od obce. V katastrálním území Heřmanovic se nenachází žádný zdroj REZZO1. Pro 

výpočet příspěvků koncentrací B(a)P bylo z REZZO1 použito 40, z REZZO2 10 zdrojů, pro NO2 

bylo z REZZO1 použito 175, z REZZO2 23 zdrojů, pro PM10 bylo z REZZO1 použito 407, 

z REZZO2 27 zdrojů a pro SO2 bylo z REZZO1 použito 63, z REZZO2 11 zdrojů. Pro zdroje 

REZZO1–2 byly použity nejčerstvější údaje, tj. údaje z roku 2010. 

Údaje o silniční dopravě byly získány ze sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 

z roku 2010 (www.rsd.cz). Pro výpočty byly jednotlivé komunikace rozděleny na kratší úseky, 

průměrná délka úseků je zhruba 60 m. Každému úseku byla přiřazena jedna odhadnutá rychlost 

dopravního proudu a plynulost provozu dle charakteru jednotlivého silničního úseku s přihlédnutím 

rovněž na umístění křižovatek. Do výpočtu bylo zahrnuto celkem 631 úseků komunikací (liniových 

zdrojů, obr. 6). Do modelového výpočtu nebyly zahrnuty emise z dopravy železniční, zemědělské 

a další. 

Vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových 

vozidel na kvalitu ovzduší pomocí jednotných emisních faktorů, které vydává MŽP, umožňuje 

                                                 
4
 Obdobné hodnocení plyne i z mapového hodnocení 5letých průměrných koncentrací v letech 2007–2011, viz 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/11petileti/11petiletzip.html. 
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program MEFA 02, na který navazuje upravený program MEFA 06. Program MEFA umožňuje 

výpočet pro široké spektrum znečišťujících látek. Emisní hodnoty jsou vypočteny pro ustálený 

režim jízdy bez zohlednění víceemisí ze studených startů. Při výpočtu emisí byl zohledněn podélný 

sklon vozovky, vypočtený z nadmořských výšek jednotlivých úseků komunikací. Nutno 

podotknout, že emisní faktory uváděné programem MEFA neobsahují celkové emise pocházející 

z dopravy, ale pouze emise ze spalovacího procesu v motoru, tj. neobsahují emise z otěrů 

pneumatik, brzdných systémů a komunikací, ani např. zvířené tuhé částice z povrchu komunikace. 

Tyto nespalovací emise byly do modelového výpočtu doplněny odhadem, resuspenze zahrnuta 

nebyla. 

Emise z malých zdrojů znečišťování byly řešeny pro jednotlivé domy v obci (obr. 7). Dle 

místního šetření, odhadu z mapy a subjektivního posouzení bylo vytipováno 187 domů trvale 

obydlených (počítáno s vytápěním v chladném období roku a topením na teplou vodu po celý rok) 

a 90 domů k rekreačnímu užívání (počítáno s vytápěním a topením na teplou vodu o víkendových 

dnech v chladném období roku). Ostatní nezahrnuté domy byly např. zemědělské objekty, kostel, 

chalupy sloužící k rekreaci pouze v teplém období roku (předpokládané emise minimální, bez 

potřeby vytápění), apod. Pro výpočet byl použit předpoklad vytápění černým uhlím a dřevem dle 

informací z místního šetření a výkon kotle 20 kW (účinnost kotle při spalování uhlí 80 %, při 

spalování dřeva 70 %). Použity byly emisní faktory dle platné legislativy [9] (tab. 2). Jelikož při 

výpočtu emisí z domácích topenišť není známá přímo emise PM10, pouze TZL, bylo nutné tyto 

emise ještě přepočítat. V [7] a [10] je uvedeno procentuální zastoupení PM10 v emisích prachu pro 

spalování uhlí v lokálních topeništích 75 %, pro spalování dřeva v lokálních topeništích 95 %. 

2.4. Meteorologické a klimatické podklady 

Metodika modelování znečištění ovzduší SYMOS’97 používá k popisu meteorologických 

podmínek rozptylu stabilitní klasifikace Bubníka a Koldovského [1] a [2]. Podkladem pro výpočet 

stabilitních růžic pro danou lokalitu nebo oblast jsou větrné růžice vypočítané z měření směru 

a rychlosti větru. Jelikož v dané lokalitě není k dispozici měření těchto veličin, byl použit modelový 

postup, založený na programu Calmet Integrátor [8]. Pro účel této rozptylové studie byla použita 

průměrná stabilitní růžice pro výšku 10 m nad terénem za období 2007–2011 (tab. 3, obr. 8). 

2.5. Popis souřadného systému a referenčních bodů 

Souřadná soustava xyz byla zvolena v souladu se souřadnicovým systémem S-1942/83 

(Gauss-Krüger), v rozmezí souřadnic x = 3662360 ÷ 3674960, souřadnic y = 5559700 ÷ 5569000. 

Kladné hodnoty x narůstají směrem východním a kladné hodnoty y narůstají směrem severním. 

Hodnoty z v tomto případě odpovídají nadmořské výšce příslušného referenčního bodu. 

Zájmové území je pokryto základní sítí referenčních bodů o rozteči 300 × 300 m, která byla 

dále zahuštěna na 100 × 100 m a 40 × 40 m (obr. 9). Zahuštění sítě referenčních bodů bylo zvoleno 

tak, aby nejlépe pokrylo území obce, kde je obytná zástavba. Při výpočtu se všemi druhy zdrojů 

REZZO1–4 bylo po odstranění duplicit (místa průniku zdroje a referenčního bodu) použito 8921 

referenčních bodů; při výpočtu příspěvku pouze lokálních topenišť 9250 referenčních bodů. Při 

výpočtu imisní koncentrace ve všech referenčních bodech byl proveden výpočet ve zvolené výšce 

1,5 m nad terénem, odpovídající přibližně výškové úrovni dýchací zóny. 
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3. Výstupní údaje a výsledky 

3.1. Typ vypočtených charakteristik, prezentace a kartografická interpretace 

výsledků 

Vypočteny byly předpokládané průměrné roční, maximální denní (24hodinové, pouze u 

PM10) a maximální krátkodobé koncentrace (1hodinové) benzo(a)pyrenu, oxidu dusičitého (NO2), 

suspendovaných částic PM10 a oxidu siřičitého (SO2) z lokálních topenišť v obci Heřmanovice pro 

variantu předpokladu, že všechny lokální zdroje topí pouze černým uhlím nebo pouze dřevem 

(nebyla uvažována kombinace používání těchto paliv, pouze tedy emisně nejhorší a nejlepší 

varianta  přiznaného typu paliva dle emisních faktorů).  

Dále byly vypočteny výše uvedené charakteristiky pro všechny druhy zdrojů REZZO1–4 

(kap. 2.3) a podíl lokálních topenišť na celkovém imisním zatížení všemi druhy zdrojů REZZO1–4. 

V tomto případě byl do výpočtu zdrojů lokálních topenišť zahrnut nejhorší druh vytápění (z 

hlediska emisních faktorů), tedy při výpočtu koncentrací B(a)P bylo počítáno s vytápěním dřevem, 

v případě NO2, PM10 a SO2 s vytápěním černým uhlím. 

Pro představu vlivu jednotlivých domků, které mohou topit horším palivem a ovlivnit tak 

nepříznivě kvalitu ovzduší v obci, byly náhodně vybrány tři domy. Těmto třem domkům byl při 

výpočtu příspěvku k imisním koncentracím NO2, PM10 a SO2 určen druh vytápění černým uhlím 

a u B(a)P dřevem (dle emisních faktorů horší druh vytápění z hlediska vlivu na znečištění ovzduší 

danou škodlivinou); pro ostatní domy bylo použito lepší palivo z hlediska vlivu na znečištění 

ovzduší. 

Výsledky výpočtů byly převedeny do grafické podoby v prostředí GIS. 

3.2. Výsledky 

Jelikož do modelového výpočtu vstupují pouze emise výše popsaných zdrojů, představují 

vypočtené hodnoty koncentrací pouze příspěvek těchto zdrojů zahrnutých do výpočtu 

k celkovému znečištění ovzduší v dané lokalitě a jako na takové je třeba na ně pohlížet. 

K celkovému (měřenému) znečištění ovzduší rovněž přispívá zemědělská, stavební činnost v obci, 

dálkový přenos emisí (např. z možných velkých zdrojů z Polska), pozaďová úroveň koncentrací, 

sekundární částice vznikající fyzikálně-chemickými procesy v atmosféře a reemitované částice 

(u suspendovaných částic PM10), které nebyly do modelového výpočtu zahrnuty. 

U modelových výpočtů je třeba uvědomit si, že: 

- se jedná o modelový výpočet, který je závislý na úplnosti a přesnosti zahrnutých mechanismů 

rozptylu znečišťujících látek v atmosféře a jejich parametrizace v použitém modelu, tj. modelový 

výpočet je přiblížením skutečnosti nikoliv skutečností samotnou; 

- přestože roční průměrné koncentrace popisují reálnou situaci věrněji než krátkodobá maxima 

celkového znečištění dané lokality danou znečišťující látkou, protože zahrnují i vliv větrné růžice 

a tedy i vliv doby trvání různě vysokých krátkodobých koncentrací, nelze obecným výpočtem 

podle metodiky SYMOS´97 do výsledků zahrnout vliv kumulace znečišťujících látek pod 

inverzemi; 
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- součástí podkladů modelového výpočtu jsou odhady emisních charakteristik malých zdrojů 

znečišťování (lokální topeniště): 

o lokální topeniště byly vytipovány dle místního šetření, odhadu z mapy a subjektivního 

posouzení, jejich skutečná lokalizace v rámci obce a vymezení domů trvale obydlených a 

pro rekreační využití se může lišit; 

o jako palivo bylo uvažováno černé uhlí, dřevo a jejich kombinace dle místního šetření; lze 

však předpokládat, že skutečnost může být jiná; upřesnění používání jiného druhu paliva 

nebo nestandardních materiálů (např. odpadu) je téměř nemožné; u domů trvale 

osídlených nebyla uvažována možnost použití elektrického vytápění; bylo uvažováno, že 

rekreační objekty využívané pouze v létě jsou bezemisní; 

o při výpočtu bylo uvažováno používání kotlů o výkonu 20 kW s účinností kotle při 

spalování uhlí 80 %, při spalování dřeva 70 %; výkon i účinnost kotlů v domácích 

topeništích je ve skutečnosti různorodější; 

o pro výpočet emisí byly použity emisní faktory dle platné legislativy, je ovšem nezbytné 

zdůraznit, že emisní faktory ve skutečnosti dominantně ovlivňuje: typ spalovacího zařízení 

(prohořívací, odhořívací, zplyňovací, automatické), typ a jakostní parametry paliva 

(fosilní, bio, obsah vody a popeloviny, granulometrie), kvalita obsluhy (nastavení 

provozních parametrů, klapky spalovacích vzduchů, dávka paliva, požadovaná teplota 

v místnosti) a kvalita instalace a její údržba (spalovací zařízení, topný systém včetně jeho 

regulace a komín představují jeden společný systém, čištění komínu a spalovacího 

zařízení) [11]; 

- součástí podkladů modelového výpočtu jsou odhady emisních charakteristik liniových zdrojů 

(zdroje z dopravy): 

o hodnota intenzity dopravy, která vstupuje do výpočtu, vyjadřuje intenzitu dopravy za 

24 hodin pro „standardní“ den, ve skutečnosti se intenzita dopravy mění nejen během dne, 

ale také během týdne; 

o do modelu nejsou zahrnuty starty studených motorů, jejichž emise jsou vyšší než emise 

zahřátých motorů; 

o v modelu jsou zahrnuty pouze emise z mobilních zdrojů (silniční dopravy, která je pro 

výpočet rozdělená na nákladní a osobní přepravu) na vybraných pozemních komunikacích 

(tedy na nejvíce dopravně zatížených silnicích ve vymezené oblasti), do výpočtu byly 

zahrnuty jen silnice s dostupnými informacemi o sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic 

(ŘSD) z roku 2010; nebyly zahrnuty vedlejší méně významné silnice a boční ulice 

v oblasti, rovněž ani emise z dopravy zemědělské a další. 

 

Přes výše uvedené je modelový výpočet použitelný a užitečný zejména pro získání 

představy o plošném rozložení úrovně znečištění ovzduší v obci Heřmanovice, určení podílu 

lokálních topenišť na celkovém imisním zatížení všemi druhy zdrojů REZZO1–4 na znečištění 

ovzduší v obci a představy, jak se může lišit úroveň kvality ovzduší při použití rozdílného paliva. 

Při interpretaci výsledků je však nutno mít stále na paměti, že se jedná o modelový výpočet s výše 

popsanými nejistotami. 
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3.2.1. Vliv lokálních topenišť za předpokladu vytápění černým uhlím na znečištění ovzduší 

v Heřmanovicích 

Pole vypočtených koncentrací jednotlivých škodlivin mají přirozeně podobný tvar, protože 

emise pocházejí ze stejných zdrojů. Nejnižší koncentrace, jejichž absolutní hodnoty jsou velmi 

nízké, se vyskytují mimo zastavěnou část obce, naopak nejvyšší koncentrace jsou pochopitelně 

dosahovány v údolních partiích, v zabydlené oblasti a v blízkosti komunikací (obr. 10–18). 

a) Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací B(a)P v jednotlivých referenčních 

bodech se pohybují do cca 0,5 ng.m
-3

, maximální 1hodinové koncentrace do cca 26 ng.m
-3

.  

b) Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 0,08 µg.m
-3

, maximální 1hodinové koncentrace do cca 3,9 µg.m
-3

.  

c) Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 5,1 µg.m
-3

, maximální 24hodinové koncentrace do cca 70 µg.m
-3

; 

maximální 1hodinové koncentrace do cca 250 µg.m
-3

.  

d) Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací SO2 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 3,6 µg.m
-3

, maximální 1hodinové koncentrace do cca 170 µg.m
-3

. 

 

3.2.2. Vliv lokálních topenišť za předpokladu vytápění dřevem na znečištění ovzduší 

v Heřmanovicích 

Pole vypočtených koncentrací jednotlivých škodlivin mají podobný tvar, jak již bylo 

uvedeno výše. Nejnižší koncentrace, jejichž absolutní hodnoty jsou velmi nízké, se vyskytují mimo 

zastavěnou část obce, naopak nejvyšší koncentrace jsou pochopitelně dosahovány v údolních 

partiích, v zabydlené oblasti a v blízkosti komunikací (obr. 19–27). 

a) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací B(a)P v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 1,2 ng.m
-3

, maximální 1hodinové koncentrace do cca 58 ng.m
-3

.  

b) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 0,04 µg.m
-3

, maximální 1hodinové koncentrace do cca 1,8 µg.m
-3

.  

c) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 2,4 µg.m
-3

, maximální 24hodinové koncentrace do cca 34 µg.m
-3

, maximální 

1hodinové koncentrace do cca 115 µg.m
-3

.  

d) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací SO2 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 0,5 µg.m
-3

, maximální 1hodinové koncentrace do cca 24 µg.m
-3

. 

 

3.2.3. Celkové imisní zatížení všemi druhy zdrojů REZZO1–4 v Heřmanovicích 

Jak již bylo uvedeno výše (odst. 2.3), do modelového výpočtu byly zahrnuty zdroje 

REZZO1 do vzdálenosti zhruba 50 km od obce a REZZO2 do vzdálenosti zhruba 5 km od obce. 

Vytápění lokálních zdrojů REZZO3 bylo předpokládáno v případě NO2, PM10 a SO2 černým uhlím, 

v případě B(a)P dřevem. 

Pole vypočtených koncentrací jednotlivých škodlivin mají podobný tvar. Vzhledem 

k převažujícímu vlivu lokálních zdrojů a dopravy (viz níže), se nejnižší koncentrace vyskytují mimo 

zastavěnou část obce, naopak nejvyšší jsou dosahovány v údolních partiích, v zabydlené oblasti 

a v blízkosti komunikací. 

V případě PM10, jsou nejvyšší hodnoty dosahovány v oblasti povrchového lomu. Dle sdělení 

zaměstnanců lomu je však těžba v útlumu a odstřely jsou prováděny maximálně 2 krát ročně a to 
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výhradně v letním období roku, kdy jsou obecně lepší meteorologické podmínky pro rozptyl 

znečišťujících látek v ovzduší. Vzhledem k těmto informacím lze předpokládat, že roční ani denní 

imisní limit pro PM10 vlivem činnosti v povrchovém lomu překračován není (obr. 28–36). 

a) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací B(a)P v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 5,2 ng.m
-3

, maximální 1hodinové koncentrace do cca 164 ng.m
-3

.   

b) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 0,7 µg.m
-3

,maximální 1hodinové koncentrace do cca 5,5 µg.m
-3

. Největší 

vliv na koncentrace NO2 v obci má především doprava. Vyšší koncentrace NO2 jsou patrné na 

komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti. Koncentrace NO2 strmě klesají se zvyšující se 

vzdáleností od osy komunikace.  

c) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 120 µg.m
-3

, maximální 24hodinové koncentrace do cca 340 µg.m
-3

, 

maximální 1hodinové koncentrace do cca 4360 µg.m
-3

. V oblasti mimo bezprostřední 

potenciální vliv povrchového lomu se vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací 

PM10 pohybují do cca 20 µg.m
-3

, maximální 24hodinové koncentrace do cca 167 µg.m
-3

, 

maximální 1hodinové koncentrace do cca 686 µg.m
-3

. 

d) Vypočítané hodnoty průměrných ročních koncentrací SO2 v jednotlivých referenčních bodech 

se pohybují do cca 3,3 µg.m
-3

; maximální 1hodinové koncentrace do cca 167 µg.m
-3

. 

V roce 2011 byla v Heřmanovicích naměřena průměrná roční koncentrace 2,07 ng.m
-3

 B(a)P 

a 23 µg.m
-3

 PM10, zatímco pro stejnou lokalitu byla modelově vypočtena hodnota cca 2,5 ng.m
-3

 

B(a)P a cca 10 µg.m
-3

 PM10, nicméně nejvyšší modelově vypočtené hodnoty PM10 se blíží až cca 

20 µg.m
-3

. Z porovnání je vidět velmi dobrá shoda skutečnosti a modelového výpočtu pro B(a)P 

a pravděpodobné podhodnocení v případě PM10. Rozdíly mezi naměřenými koncentracemi v roce 

2011 a modelovým výpočtem jsou způsobeny jednak výše uvedenými zjednodušeními (odst. 3.2), 

ale i odlišnými meteorologickými podmínkami v roce 2011 oproti použitému pětiletému odhadu 

2007–2011. Vzhledem k tomu, že dominantní vliv na koncentrace v dané lokalitě mají lokální 

topeniště a doprava (viz níže), může být podhodnocení imisních koncentrací PM10 způsobeno 

i použitím podhodnoceného emisního faktoru PM10 pro lokální topeniště, resp. použitím méně 

kvalitního paliva pro vytápění ve skutečnosti oproti modelově předpokládanému. 

 

3.2.4. Podíl lokálních topenišť na celkovém imisním zatížení všemi druhy zdrojů REZZO1–4 

v Heřmanovicích 

a) Lokální topeniště mají dominantní vliv na znečištění ovzduší B(a)P v hustě zastavěné části obce 

a jeho blízkém okolí (obr. 37). Silniční doprava má velký vliv v blízkosti komunikací, 

dominantní kolem komunikací mimo hustě zastavěné části obce (obr. 28–29). 

b) Podíl lokálních topenišť na znečištění ovzduší NO2 dosahuje maximálně cca 50 %, dominantní 

podíl na znečištění NO2 v blízkosti komunikací má silniční doprava (obr. 38, 30–31).  

c) Lokální topeniště mají na znečištění ovzduší PM10 rozhodující vliv v celé zájmové oblasti, 

kromě lokalit s bezprostředním potenciálním vlivem povrchového dolu. Jednoznačně 

dominantní vliv je přirozeně patrný v údolní hustě zastavěné části obce (obr. 39, 32–34).  

d) Lokální topeniště mají na koncentrace SO2 jednoznačně dominantní vliv v celé zájmové oblasti 

(obr. 40, 35–36). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jednoznačně dominantní vliv na znečištění ovzduší 

v Heřmanovicích mají lokální topeniště doprovázené silniční dopravou. Podíl zdrojů REZZO2 na 
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znečištění ovzduší v Heřmanovicích je minimální. Podíl zdrojů REZZO1 je rovněž minimální a to 

vzhledem k jejich vzdálenosti od obce a konfiguraci terénu. 

 

3.2.5. Vliv použití méně kvalitního paliva na znečištění ovzduší 

Široce diskutovanou otázkou je vliv použití méně kvalitního paliva, resp. spalování 

nestandardních materiálů, na znečištění ovzduší. Tato rozptylová studie názorně ukazuje rozdílnost 

úrovně vlivu lokálních zdrojů na imisní koncentrace při použití různých paliv (odst. 3.1.1–3.1.2). 

Jak již bylo konstatováno výše, modelové výpočty byly provedeny za zjednodušujících předpokladů 

(odst. 3.2). Podstatný vliv na emise má však nejen samotný druh použitého paliva, ale i způsob jeho 

skladování (např. dostatečné vysušení dřeva před jeho použitím jako paliva) a způsob provozování 

kotlů, tj. např. režim přikládání a vlastního spalování. Všechny faktory, ovlivňující emise 

z lokálních topenišť, jsou podrobně popsány např. v [14]]–[17]. 

Nepříznivý vliv na okolí může mít spalování méně kvalitního paliva i v malém počtu 

topenišť. Jako příklad tohoto vlivu byly náhodně vybrány tři domy v Heřmanovicích, ve kterých 

bylo modelově uvažováno použití méně kvalitního paliva než ve všech ostatních topeništích v obci. 

Oblast výrazného nárůstu imisních koncentrací je pro všechny škodliviny podobná, a to v případě 

ročních, 24hodinových i 1hodinových koncentrací. 

Nárůst imisních koncentrací vlivem vybraných tří domů s méně kvalitním palivem, tj. černé 

uhlí vs. dřevo (viz odst. 3.1), se podle modelových výpočtů projevilo v dané lokalitě 

v Heřmanovicích následovně: 

a) průměrné roční koncentracích B(a)P, NO2 a PM10 vzrostly do cca 20 % do vzdálenosti zhruba 

100 m, zvýšení koncentrací o cca 5–10 % se projevilo v okolí zhruba 500 m; maximální 

1hodinové a pro PM10 i 24 hodinové koncentrace se zvýšily místy až o cca 40–50 % (obr. 41–

46); 

b) koncentrace SO2 vzrostly nejvýrazněji, a sice průměrné roční koncentrace vzrostly do cca 75 % 

do vzdálenosti zhruba 100 m, zvýšení koncentrací o cca 25–50 % se projevilo v okolí zhruba 

500 m; maximální 1hodinové koncentrace se zvýšily místy až o cca 300 %, tj. dosáhly až 

čtyřnásobku koncentrace, která by na daném místě byla při vytápění kvalitnějším palivem (obr. 

47–48). 

Směrová závislost nárůstu modelově vypočtených koncentrací, která je patrná na obrázcích, 

je způsobena použitou konkrétní větrnou růžicí a rovněž odlišnostmi nadmořské výšky okolí 

náhodně vybraných zdrojů. 

Z  výše uvedeného zjednodušeného příkladu je i přes všechna zjednodušení názorně vidět, 

že i velmi malý počet lokálních topenišť v řádu jednotek může mít na své okolí při spalování méně 

kvalitního paliva velmi výrazný nepříznivý vliv. Tento vliv je pochopitelně tím větší, čím méně 

kvalitní je spalované palivo. 
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4. Závěr 

Studie popisuje vliv lokálních topenišť a dopravy na kvalitu ovzduší v obci, která není 

plynofikována a nevyužívá centrální zásobování teplem, tj. vytápění objektů a teplá užitková voda 

jsou zajišťovány především spalováním pevných paliv v lokálních topeništích. Obec je navíc mimo 

dosah významného vlivu velkých průmyslových zdrojů. 

V Heřmanovicích mají jednoznačně dominantní vliv na znečištění ovzduší lokální topeniště 

doprovázené silniční dopravou, zatímco podíl zdrojů REZZO1 a 2 je minimální (odst. 3.2.4). 

Lokální topeniště, bez spolupůsobení dalších typů zdrojů, dokáží způsobit vysoké koncentrace 

všech škodlivin, a to zejména B(a)P a PM10, SO2 i NO2 (odst. 3.2.1 a 3.2.2). 

Porovnání modelového výpočtu a naměřených koncentrací v roce 2011 ukazuje velmi 

dobrou shodu pro B(a)P a pravděpodobné podhodnocení v případě PM10. Vzhledem k tomu, že 

dominantní vliv na koncentrace v dané lokalitě mají lokální topeniště a doprava, může být 

podhodnocení imisních koncentrací PM10 způsobeno i použitím podhodnoceného emisního faktoru 

PM10 pro lokální topeniště, resp. použitím méně kvalitního paliva pro vytápění ve skutečnosti oproti 

modelově předpokládanému. 

Z modelových výpočtů a provedeného měření lze konstatovat, že v Heřmanovicích je 

překračována cílová roční hodnota B(a)P a není překračován roční imisní limit PM10. 

K překračování denní mezní hodnoty PM10 50 µg.m
-3

 dochází, ale většinou pravděpodobně 

v menším než legislativně povoleném počtu 35 dnů během kalendářního roku. Není však 

vyloučeno, že v letech s četnějším výskytem nepříznivých rozptylových podmínek než je obvyklé, 

může dojít rovněž k překročení přípustného počtu překročení denní mezní hodnoty. 

Z modelových výpočtů i dalších zdrojů informací (odst. 2.2) lze předpokládat, že 

v Heřmanovicích nedochází k překračování imisních limitů NO2 a SO2 (odst. 3.2.3). 

Průměrné roční i krátkodobé koncentrace mohou při spalování méně kvalitního paliva narůst 

o desítky procent až několikanásobně, i když jsou použity i ve velmi malém počtu lokálních 

topenišť v řádu jednotek. Nárůst je  pochopitelně tím větší, čím méně kvalitní je spalované palivo 

(odst. 3.2.5). 

Pro modelovém výpočtu byly použity emisní faktory, které jsou zakotveny v legislativě [9]; 

v případě topení černým uhlí vzniká více emisí NO2, PM10 a SO2 a při topení dřevem více emisí 

B(a)P. Při použití jiných emisních faktorů [10] by tvar výsledného pole koncentrací zůstal stejný, 

měnily by se pouze hodnoty vypočítaných koncentrací (byly by odpovídajícím násobkem vyšší 

nebo nižší dle hodnot emisních faktorů; vstupní emisní data by tedy byla snížena nebo navýšena). 

Je nutné zdůraznit, že při výpočtu vlivu lokálních topenišť bylo počítáno pouze s topením 

černým uhlím a dřevem, s ustáleným výkonem kotlů a jejich účinností. Lze předpokládat, že tím 

může být skutečný stav významně podhodnocen. Méně kvalitní paliva, která mohou být ve 

skutečnosti používána, mají vyšší emisní faktory, tedy při jejich spalování vzniká větší množství 

emisí. V domácích manuálně ovládaných kotlích většinou nedochází k optimálnímu režimu 

spalování jako při použití automatických kotlů, domácí spalovací zařízení jsou mnohdy zastaralá, 

s nižší účinností, apod. U nekvalitního spalování se dále do ovzduší dostávají vyšší koncentrace 

dalších látek ohrožující zdraví lidí (karcinogenní látky, toxické kovy), které se váží na jemné frakce 

suspendovaných částic. Bohužel, v případě lokálního vytápění na tuhá paliva se nedá přesně určit, 

jaký druh paliva je v domácnostech skutečně používán a je obtížně prokazatelné používání 

nestandardních a nevhodných paliv v domácnostech (odst. 2.3). 
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Přílohy 

Obr. 1 Zájmové území 

 

Foto: B. Krejčí, 3. 2. 2013 
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Tab. 1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení podle 

zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [6] 

 

Znečišťující látka Doba průměrování 
Imisní limity 

(µg.m
-3

) 

Přípustný počet 

překročení za 

kalendářní rok 

Suspendované částice 

PM10 

24hodin 50 35 

1 kalendářní rok 40 0 

Oxid dusičitý (NO2) 
1 hodina 200 18 

1 kalendářní rok 40 0 

Oxid siřičitý (SO2) 
1 hodina 350 24 

1 kalendářní rok 125 3 

Benzo[a]pyren 

(celkový obsah v částicích 

frakce PM10) 

1 kalendářní rok 0.001
1)

 0 

1)
 cílová hodnota 

 

 

Tab. 2 Použité emisní faktory dle vyhlášky 415/2012 Sb.§ 12 odst. 1 písm. b) 

 

Emisní faktor 

(vztažná veličina = hmotnost paliva) 
Jednotka Černé uhlí Dřevní biomasa 

TZL kg/t 18,9 5,2 

SO2 kg/t 10,0 1,0 

NOX kg/t 2,0 0,7 

Benzo(a)pyren mg/t 1500,0 2480,0 

 

 



Rozptylová studie pro obec Heřmanovice                                                                str. 16 z 41 

 

       Český hydrometeorologický ústav, březen 2013 

Obr. 2 Pole roční průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10 v ČR v roce 2011 (převzato z 

[3]) 

 

 

 

Obr. 3  Pole roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu (BaPB(a)P) v ČR v roce 2011 (převzato z 

[3]) 
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Obr. 4  Pole roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého (SO2) v ČR v roce 2011 (převzato z [3]) 

 

 

 

Obr. 5  Pole roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého (NO2) v ČR v roce 2011 (převzato z 

[3]|[3]}) 
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Obr. 6 Vybrané úseky silnic pro modelový výpočet 

 

 

Obr. 7 Lokální topeniště zahrnuté do modelového výpočtu 
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 Obr. 8 Průměrná stabilitní růžice za období 2007–2011 (dle modelového postupu, založeného na 

programu Calmet Integrátor) pro obec Heřmanovice 

 

 

Tab. 3 Průměrná stabilitní růžice za období 2007–2011 (dle modelového postupu, založeného na 

programu Calmet Integrátor) pro obec Heřmanovice 

           

Směr větru: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet

I. třída stability - velmi stabilní

1.70 m/s 0.01 0.04 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.08

5.00 m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.00 m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. třída stability - stabilní

1.70 m/s 0.22 1.21 0.19 0.1 0.37 1.69 1.33 0.55 0.69 6.35

5.00 m/s 0 0.14 0.05 0.01 0.02 0.49 0.46 0.03 0 1.2

11.00 m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. třída stability - izotermní

1.70 m/s 3.31 6.41 1.19 0.42 1.31 5.07 6.5 6.34 2.81 33.36

5.00 m/s 1.32 1.44 1.26 0.23 1.18 7.06 10.6 3.51 0 26.6

11.00 m/s 0 0 0 0 0.15 0.14 0.2 0.01 0 0.5

IV. třída stability - normální

1.70 m/s 0.73 0.94 0.27 0.09 0.19 0.52 0.73 0.68 0.29 4.44

5.00 m/s 0.29 0.26 0.2 0.1 0.63 1.1 1.55 0.5 0 4.63

11.00 m/s 0 0 0 0 0.16 0.07 0.07 0 0 0.3

V. třída stability - konvektivní

1.70 m/s 1.33 2.14 1.27 0.56 0.93 1.88 1.82 1.42 1.21 12.56

5.00 m/s 0.45 0.81 0.85 0.33 1.88 2.17 2.71 0.78 0 9.98

11.00 m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celková růžice

1.70 m/s 5.6 10.74 2.92 1.17 2.8 9.17 10.38 9 5.01 56.79

5.00 m/s 2.06 2.65 2.36 0.67 3.71 10.82 15.32 4.82 0 42.41

11.00 m/s 0 0 0 0 0.31 0.21 0.27 0.01 0 0.8

součet 7.66 13.39 5.28 1.84 6.82 20.2 25.97 13.83 5.01 100  
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Obr. 9 Zájmové území, síť referenčních bodů 
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Obr. 10 B(aP), průměrné roční koncentrace v ng.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění černým uhlím)
 

 

Obr. 11 B(aP), maximální 1hodinové koncentrace v ng.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění černým uhlím)
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Obr. 12 NO2, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění černým uhlím)
 

 

Obr. 13 NO2, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění černým uhlím)
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Obr. 14 PM10, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění černým uhlím)
 

 

Obr. 15 PM10, maximální 24hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění černým uhlím)
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Obr. 16 PM10, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění černým uhlím)
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Obr. 17 SO2, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění černým uhlím)
 

 

Obr. 18  SO2, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění černým uhlím)
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Obr. 19 B(a)P, průměrné roční koncentrace v ng.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění dřevem)
 

 

Obr. 20 B(a)P, maximální 1hodinové koncentrace v ng.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění dřevem)
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Obr. 21 NO2, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění dřevem)
 

 

Obr. 22 NO2, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění dřevem)
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Obr. 23 PM10, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění dřevem)
 

 

Obr. 24 PM10, maximální 24hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění dřevem)
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Obr. 25 PM10, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění dřevem)
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Obr. 26 SO2, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za předpokladu 

vytápění dřevem)
 

 

Obr. 27 SO2, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek lokálních topenišť za 

předpokladu vytápění dřevem)
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Obr. 28 B(a)P, průměrné roční koncentrace v ng.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích dřevem) 

 

 Obr. 29 B(a)P, maximální 1hodinové koncentrace v ng.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích dřevem)
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Obr. 30 NO2, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích černým uhlím)
 

 

Obr. 31 NO2, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích černým uhlím)
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Obr. 32 PM10, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích černým uhlím) 

 

Obr. 33 PM10, maximální 24hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích černým uhlím) 
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Obr. 34 PM10, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích černým uhlím)  
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Obr. 35 SO2, průměrné roční koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu vytápění 

v domácích topeništích černým uhlím)
 

 

Obr. 36 SO2, maximální 1hodinové koncentrace v µg.m
-3

(příspěvek REZZO1–4, za předpokladu 

vytápění v domácích topeništích černým uhlím)
 

 



Rozptylová studie pro obec Heřmanovice                                                                str. 36 z 41 

 

       Český hydrometeorologický ústav, březen 2013 

Obr. 37 B(a)P, odhad podílu lokálních topenišť na celkovém znečištění ovzduší (za předpokladu 

vytápění dřevem v lokálních topeništích) 

 

Obr. 38 NO2, odhad podílu lokálních topenišť na celkovém znečištění ovzduší (za předpokladu 

vytápění černým uhlím v lokálních topeništích) 
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Obr. 39 PM10, odhad podílu lokálních topenišť na celkovém znečištění ovzduší (za předpokladu 

vytápění černým uhlím v lokálních topeništích) 

 

Obr. 40 SO2, odhad podílu lokálních topenišť na celkovém znečištění ovzduší (za předpokladu 

vytápění černým uhlím v lokálních topeništích) 
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Obr. 41 B(a)P, průměrné roční koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně kvalitním palivem na 

znečištění ovzduší) 

 

Obr. 42 B(a)P, maximální  1hodinové koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně kvalitním 

palivem na znečištění ovzduší)  
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Obr. 43 NO2, průměrné roční koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně kvalitním palivem na 

znečištění ovzduší)  

 

Obr. 44 NO2, maximální 1hodinové koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně kvalitním 

palivem na znečištění ovzduší)  
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Obr. 45 PM10, průměrné roční koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně kvalitním palivem na 

znečištění ovzduší)  

 

Obr. 46 PM10, maximální 24hodinové a 1hodinové koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně 

kvalitním palivem na znečištění ovzduší)  
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Obr. 47 SO2, průměrné roční koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně kvalitním palivem na 

znečištění ovzduší)  

 

Obr. 48 SO2, maximální 1hodinové koncentrace (vliv vybraných tří domů s méně kvalitním 

palivem na znečištění ovzduší)  

 


