
Abstrakt
V práci je zhodnocen vývoj imisních koncentrací sledovaných polutantů (oxid siřičitý, oxidy dusíku,
atmosférický aerosol) na celkem 17 stanicích imisního monitoringu. Výběr lokalit postihuje
automatizované i manuální měření a spektrum stanic od přírodních pozaďových (ČR) po průmyslové a
dopravní (v postižených oblastech). Vývoj imisní situace je doplněn o vývoj emisní bilance SO2, NOX a
tuhých emisí antropogenních zdrojů a současný stav a vývoj znečištění srážek a mokré depozice
posledních let. Ke zpracování imisních dat bylo využito základních metod porovnání více výběrů a
analýzy časových řad s využitím měsíčních průměrných koncentrací. Sledované aspekty znečištění
ovzduší byly zhodnoceny z hlediska vývoje posledních let, vývoje devadesátých let charakteristického
výraznými změnami, a období těmto změnám předcházející. Diskutované období pokrývá především
problematiku SO2 od rostoucího trendu imisních koncentrací, mírný pokles a razantní pokles v průběhu
devadesátých let, po současnost, kdy se SO2 dostává postupně do pozadí zájmu. Míra poklesu se odvíjí
od míry znečištění lokality, což platí i pro sledované koncentrace SPM. NOX je v práci hodnocena
především formou srovnání se znečištěním SO2 a diskusí společných a rozdílných hledisek znečištění.
Data z manuálních programů pro NOX a vybrané lokality neposkytují dostatečné údaje pro hodnocení.
Problematika atmosférického aerosolu je zahrnuta a diskutována jako koncentrace SPM a pokračujícího
měření PM10 od poloviny devadesátých let, přičemž z pohledu současného odborného zájmu spíše
okrajově. 
Pro všechny sledované ukazatele byl zaznamenán ve sledovaném období pokles emisí (celkových i
krajských) s odrazem v imisních koncentracích. Severočeská oblast byla v minulosti plošně postižena
nejvyššími hodnotami imisních koncentrací. Ostravsko-karvinská oblast, kde maximální koncentrace
nedosahovaly takových extrémů, odpovídala ve sledovaných ukazatelích nižší imisní zátěži s mírnějším
poklesem v průběhu 80. a 90. let. Oblast Prahy se od dvou předešlých významně liší skladbou a
zastoupením zdrojů (plynoucí z typu zóny). Období po roce 2000 se nevyznačuje zřetelnými trendy na
vybraných lokalitách pro sledované ukazatele. 


