Oxidy síry (SOx)  vznikají zejména spalováním
nekvalitního hnìdého uhlí (s obsahem síry).
Odsíøením elektráren v devadesátých letech
emise SOx výraznì poklesly; rizikem jsou spíe
malé zdroje  domácí topenitì spalující uhlí.
Zpùsobují drádìní horních cest dýchacích, vymývány srákami z ovzduí pokozují lesy jako kyselý
dé. Imisní limit je 350 µg/m3 jako hodinový
prùmìr.
Tuhé zneèiující látky (PM10)  zdrojem jsou
spalovací procesy (vèetnì motorù automobilù),
tìba surovin, spalovny odpadù, hutnický prùmysl.
Prach je tím nebezpeènìjí, èím jsou èástice jemnìjí  pronikají hloubìji do plic a zanáí je. Èasto
jsou na nì vázány karcinogenní látky (napø. tìké
kovy). Imisní limit je 50 µg/m3 jako 24hodinový
prùmìr.
Ozón (O3)  vzniká pùsobením sluneèního záøení
na oxidy dusíku za pøítomnosti tìkavých organických látek. Je velmi toxický a drádivý; mùe
zpùsobit i astmatický záchvat. Zpùsobuje rychlou
korozi materiálù (je velmi reaktivní). Imisní limit je
3
120 µg/m jako maximální 8hodinový prùmìr.
Namìøené hodnoty mùete sledovat na
internetových stránkách mìsta Zlína
www.zlin.eu/monitoring/ a také na displeji umístìném na Svitovské bránì. Dalími subjekty, které
sledují kvalitu ovzduí je Èeský hydrometeorologický ústav a nìkterá mìsta jako napø. Olomouc,
Uherské Hraditì, Kromìøí. Tak si mùete ovìøit,
v jakém prostøedí ijete, a pokusit se sami pøispìt
k jeho zlepení.

Jak pomoci k èistímu prostøedí?
Nebuïte lhostejní ke svému okolí! Pokud ve svém
okolí zjistíte, e nìkdo pálí odpad, kontaktujte
Mìstskou policii Zlín, která situaci provìøí. Dopadeným høíníkùm uloí pokutu. Ti si pak rozmyslí své
jednání, a vy tak ochráníte své zdraví.
Nejlépe je odpad nevytváøet! Myslete na to ji pøi
nákupu. Omezte spotøebu zboí na jedno pouití
a ujistìte se, e to, co kupujete, lze opravit, znovu
naplnit nebo recyklovat.
Pouívejte do kamen pouze schválené palivo!
Pálíte-li døevo, dbejte na to, aby bylo øádnì vyschlé.
S jeho vlhkostí klesá výhøevnost a rostou emise
kodlivin. Døevo vyschne za dvì zimy. Nespalujte
chemicky oetøené døevo.
Darujte nepotøebné vìci (obleèení, hraèky, nábytek)
pøíbuzným, známým, èi charitativním organizacím.
Knihy a èasopisy odneste do antikvariátu, ale mùete je nabídnout i dìtským domovùm, knihovnám
a dalím institucím.
Máte-li zahradu, kompostujte! Biologicky rozloitelný odpad (rostlinný odpad z kuchynì, tráva, listí
a dalí odpady ze zahrady) odkládejte na zahradì na
kompost. Získáte iviny pro pùdu, snííte mnoství
odpadu. Uetøíte i za nákup zeminy v zahradnictví.
Snate se odpad tøídit, ne ho pálit! Ve Zlínì jsou
k dispozici nádoby na tøídìní skla, papíru, plastu
a nápojového kartonu. Dále mùete vyuít ètyø
sbìrných dvorù ve mìstì nebo mobilních svozù
objemného a nebezpeèného odpadu, poøádaných
vdy na jaøe a na podzim. Pro blií informace
kontaktujte Odbor ivotního prostøedí a zemìdìlství
Magistrátu mìsta Zlína.

Jistì sami pøijdete na mnoho dalích nápadù,
jak pøispìt k lepímu ivotnímu prostøedí.

Magistrát mìsta Zlína
Odbor ivotního prostøedí a zemìdìlství
námìstí Míru 12 (pracovitì Zarámí 4421)
761 40 Zlín
tel.: 577 630 982

Domácnosti jsou ve zneèiování ovzduí hned za
automobilovou dopravou. Domácí kotelny pøispívají stále vìtí mìrou k nárùstu rakoviny,
srdeèních a dýchacích onemocnìní. A tak se
stává, e èistota ovzduí na venkovì je v zimním
období stejná nebo dokonce horí ne v prùmyslových oblastech. Domácí kamna nelze vybavit
drahou technologií pro dokonalé hoøení a èitìní
spalin. Proto záleí na kadém z nás, kolik jedù
vypustíme do vzduchu.

Víte, e...
pálením starých palet, døeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natøených prken èi
chemicky oetøeného døeva vyprodukujete asi
50500krát více dioxinù ne pøi topení èistým
palivovým døívím (starý nábytek je vhodnìjí dát
èi prodat do bazaru)
spalováním celobarevných letákù a èasopisù
se do ovzduí mohou uvolnit tìké kovy z barev,
které zpùsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky
a èasopisy patøí do tøídìného sbìru  do kontejnerù na papír. Nálepkou na schránce se
mùete bránit proti vhazování reklamních
letákù do schránky.
nebezpeèné odpady (jako jsou baterie, barvy,
léky) spálením neznièíte, ale jedovaté látky,
které obsahují, se dostanou do vzduchu a následnì do pùdy. Sbìr nebezpeèného odpadu
zajiuje kadá obec/mìsto  informujte se
o místech, kam nebezpeèný odpad mùete
odevzdat.
spalováním pneumatik vznikají polyaromatické
uhlovodíky a dalí jedovaté látky

Koho pálením odpadu nejvíce pokodíte?
Nejen sami sebe a své dìti, ale také své nejblií
okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivìjí dìti,
tìhotné eny, starí osoby a lidé trpící astmatickým èi jiným respiraèním onemocnìním.
Mìjme k nim ohled.

Jaké kodliviny pøi domácím spalovaní
odpadù vznikají?
Následující pøehled shrnuje, jaké druhy zplodin pøi
nedokonalém domácím spalování odpadù v kamnech mohou vznikat, a kdy a èím jsou kodlivé.
Mnoství látek závisí na tom, co spalujete.
Druh odpadu

Co vzniká
jeho spálením
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Jaká legislativa zakazuje pálení odpadu?
Podle zákonù je pálení odpadu v domácnostech
zakázáno. Podle zákona è. 201/2012 Sb.,
o ochranì ovzduí, lze v otevøeném ohniti spalovat jen suché rostlinné materiály nezneèitìné
chemickými látkami. Mìsto Zlín obecnì závaznou
vyhlákou zakázalo spalování suchého rostlinného materiálu jako je spadané listí, tráva
a shrabky. Za nedodrení hrozí pokuta ve výi
50 000 Kè. Kromì kontroly dodrování vyhláky se
Magistrát mìsta Zlína zamìøí na ty obèany, kteøí ve
svých kotlích spalují odpad. Dle zákona je
provozovatel stacionárního zdroje povinen spalovat pouze paliva, která splòují poadavky na
kvalitu paliv stanovené provádìcím pøedpisem
a jsou urèená výrobcem stacionárního zdroje nebo
paliva uvedená v povolení provozu. Tìmto lidem
hrozí pøi dopadení pokuta do 50 000 Kè, v pøípadì
firem hrozí pokuta a do výe 10 000 000 Kè.

Je sledována kvalita ovzduí?
Mìsto Zlín ji øadu let provozuje stanice imisního
monitoringu. Hlavními sledovanými látkami zneèiující ovzduí jsou oxidy dusíku, oxidy síry
a tuhé zneèiující èástice oznaèované jako PM10.
Navíc jedna stanice monitoruje i mnoství troposférického ozónu a meteorologické velièiny jako
rychlost a smìr vìtru, mnoství sráek a teplotu.
Oxidy dusíku (NOx)  jejich hlavním zdrojem je
v souèasnosti automobilová doprava. Nìkteré se
váí na krevní barvivo a zhorují pøenos kyslíku
z plic do krve; ve vyích koncentracích drádí
dýchací cesty. Jsou slokou fotochemického
smogu. Vymývány detìm z atmosféry zpùsobují
nadmìrné obohacování pùdy a vod dusíkem  pøispívají ke vzniku tzv. vodního kvìtu. Imisní limit je
200 µg/m3 jako hodinový prùmìr.

