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Seznam zkratek

SEZNAM ZKRATEK

a. s. akciová společnost
ACTRIS Aerosols, Clouds and Trace gases Research InfraStructure Network 
AIM automatizovaný imisní monitoring (automatické měřicí programy)
AOT40 kumulativní expozice nad prahovou koncentrací 40 ppb
ASKPCR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
AV ČR Akademie věd České republiky
BaP benzo[a]pyren
BC černý uhlík
CENIA Česká informační agentura životního prostředí
CFC chlorfluorované uhlovodíky
CLRTAP Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států
ČEZ České energetické závody
ČGS Česká geologická služba
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální
D21 denostupně
DIC dlouhodobý imisní cíl
EC elementární uhlík
EC Evropská komise
EEA Evropská agentura pro životní prostředí
EMEP Program spolupráce při monitorování a hodnocení dálkového přenosu látek znečišťujících 
 ovzduší v Evropě
EoI Rozhodnutí Rady 97/101/EC o výměně informací (EoI)
ES Evropské společenství
ESFRI Evropské strategické fórum výzkumných infrastruktur
ETC/ACM Evropské tematické centrum pro znečištění ovzduší a mitigaci klimatických změn
EU Evropská unie
EU ETS evropský systém emisního obchodování
GAW Globální sledování atmosféry (Global Atmosphere Watch) 
GIOS Hlavní inspekce životního prostředí ve Varšavě (Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska)
GLÚ AV ČR Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
GWP potenciál globálního oteplování
HBÚ AV ČR Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR 
HCB hexachlorbenzen
HCFC hydrochlorfluorovodíky
HFC částečně fluorované uhlovodíky
CHKO chráněná krajinná oblast
IARC Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 
ICOS Evropský systém pro sledování úrovně CO2

IKO index kvality ovzduší
IL imisní limit
IPCC Mezivládní panel pro změnu klimatu
IPH informativní prahová hodnota
ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
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LfULG Saský zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie (Landesamt für Umwelt, 
 Landwirtschaft und Geologie)
LRTAP Konvence o sledování dlouhodobých trendů kvality ovzduší
LULUCF Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví
MHMP Magistrát hlavního města Prahy
MIM manuální imisní monitoring (manuální měřicí programy)
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NAO Národní atmosférická observatoř
NAOK Národní atmosférická observatoř Košetice
NFR Klasifikace pro reporting
NMVOC nemetanové těkavé organické látky
NOX NOX (jako NO2) – oxidy dusíku vyjádřené jako NO2

NP národní park
O/K/F-M Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
OC organický uhlík
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OSN Organizace spojených národů
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB polychlorované bifenyly
PCDD polychlorované dibenzo-p-dioxiny
PM10 frakce prašného aerosolu < 10 μm
PM2,5 frakce prašného aerosolu < 2,5 μm
POP persistentní organické látky
PZKO Program zlepšování kvality ovzduší
REZZO Registr emisí a stacionárních zdrojů
RP rozptylové podmínky
RPH regulační prahová hodnota
Sb. Sbírka zákonů
SEČ středoevropský čas
SELČ středoevropský letní čas
SLDB Sčítání lidí, domů a bytů
SM statutární město
SOX SOX (jako SO2) - oxidy síry vyjádřené jako SO2

SPE souhrnná provozní evidence
SVRS Smogový varovný a regulační systém
SZÚ Státní zdravotní ústav
TC celkový uhlík
TAČR Technologická agentura ČR
TZL tuhé znečišťující látky
UCR hodnota jednotkového rizika
ÚCHP AV ČR  Ústav chemických procesů Akademie věd ČR
UN-ECE Evropská hospodářská komise OSN
ÚVGZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR
VI ventilační index
VOC  těkavé organické látky
VPH  varovná prahová hodnota
VŠB TU  Vysoká škola báňská – Technická univerzita
VÚLHM  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
WHO  Světová zdravotnická organizace
WM  bez dodatečných opatření
WaM  s dodatečnými opatřeními
WMO  Světová meteorologická organizace
ZABAGED  Základní báze geografických dat České republiky
ZÚ  Zdravotní ústav


