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Kvalita ovzduší

• Ostrava má dlouhodobě velké problémy s kvalitou 
ovzduší a ve střední Evropě je v tomto ohledu 
nejhorším regionem

• Na Ostravsku je největším problémem polétavý prach 
PM 10. Dlouhodobě na tom jsou nejhůře 
v Ostravě Bartovicích

• Znečištěné ovzduší je zdrojem řady zdravotních 
potíží, především dýchacích problémů a rakoviny. 



Obecné zdroje znečištění

• Tepelné elektrárny

• Spalování fosilních paliv

• Těžký průmysl

• Chemický průmysl

• Motorová vozidla

• Přírodní zdroje: prach, radioaktivní 
plyn radon (vyvěrá z podloží) 



Největší znečišťovatelé

• Arcelor Mittal

• Dalkia (elektrárna Třebovice)

• ČEZ

• Třinecké železárny

• Evraz Vítkovice Steel

• OKK Koksovny

• ŽDB Group (Železárny a drátovny Bohumín)

[1 - zdroj. 2011-15-07]. <http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/znecistovatele-v-moravskoslezskem-kraji-omezi-vyrobu-driv>



Opatření

• Prachové filtry či katalyzátory

• Změna paliv

• Vzrostlá zeleň (zachycuje nebezpečné částice)

• Omezení dopravy a zvýšení plynulosti provozu

• Při překročení meze znečištění, se vyhlašuje signál 
regulace, kdy největší znečišťovatelé musejí omezit 
provoz a vypuštění zplodin.



Kvalita pitné vody

• Pitná voda - zdravotně nezávadná voda, která 
nevyvolává zdravotní potíže a její dlouhodobé 
užívání nepřináší žádná zdravotní rizika

• Kvalita pitné vody je stanovena vyhláškou
ministerstva zdravotnictví č. 52/2004 Sb. 

• Voda na Ostravsku dlouhodobě dosahuje dobré 
kvality, někteří lidé dokonce využívají vodu ze 
studen jako pitnou. Je však nutné nechat její 
kvalitu kontrolovat.



Pitná voda na Ostravsku

• O kvalitu pitné vody se starají Ostravské vodárny a 
kanalizace, které na svém webu zveřejňují hodnoty
látek obsažených 
ve vodě

[1 - zdroj. 2011-15-07]. <http://www.smvak.cz/cs-CZ/default.aspx?ar=8>




