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Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020

PODĚKOVÁNÍ

Vážený čtenáři,

dostává se Vám do rukou ročenka „Znečištění ovzduší na území 
České republiky v roce 2020“, která je výsledkem společné práce 
autorského kolektivu pracovníků kvality ovzduší ČHMÚ, jehož ne-
dílnou součástí jsou odborníci z poboček, kteří přinášejí dobrou 
znalost místních podmínek v regionech.

Použitá data o kvalitě ovzduší byla naměřena ve Státní síti imis-
ního monitoringu, potřebné analýzy byly provedeny v  laborato-
řích kvality ovzduší. Pořízené údaje byly následně verifikovány 
a  zpracovávány v  databázi Informační systém kvality ovzduší, 
která zahrnuje i informace o kvalitě ovzduší poskytované spolu-
pracujícími institucemi. Jedná se zejména o  Zdravotní ústav se 
sídlem v  Ostravě, Zdravotní ústav se sídlem v  Ústí nad Labem, 
Státní zdravotní ústav, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospo-
dářství a myslivosti, v. v. i., Českou geologickou službu, Hydrobio-
logický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou 
též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa, Polska 
a Rakouska.

Provoz a  rozvoj emisní databáze je zajišťován ve  spolupráci se 
společností IDEA-ENVI, s. r. o. Sběr údajů REZZO 1 a 2, ohláše-

ných prostřednictvím ISPOP, zabezpečuje CENIA, česká informač-
ní agentura životního prostředí. Na zpracování emisní inventury 
se podílí Český statistický úřad, Centrum dopravního výzkumu, 
v. v. i. a Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Další pod-
klady dodává Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
v Dobrušce, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ústav dopravního in-
ženýrství hl. m. Prahy.

Ročenka za  rok 2020 přehledně zpracovává informace o  imis-
ní zátěži jednotlivými znečišťujícími látkami. Důraz je kladen 
na ukázání souvislostí a interpretaci naměřených dat s ohledem 
na meteorologické podmínky a další faktory, které ovlivňují imis-
ní zátěž, a dále na hodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v ČR.

Děkuji všem kolegům, kteří se na přípravě ročenky podíleli. Po-
děkování patří ale i kolegům, kteří zajišťovali měření a zpraco-
vání dat. Děkuji i  pracovníkům ze spolupracujících organizací 
za jejich příspěvky. Zvláštní poděkování patří editorkám ročenky 
Bc. Haně Škáchové a RNDr. Leoně Vlasákové, Ph.D. za odvede-
nou práci při koordinaci zpracování textů a  grafických příloh. 
Věřím, že tyto materiály budou cenným pomocníkem při Vaší 
práci. Rádi uvítáme Vaše podněty a doporučení ke zlepšení po-
skytovaných služeb.

Praha, září 2021

RNDr. Jan Macoun, Ph.D.
ředitel pro kvalitu ovzduší


