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Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava je
vedoucím partnerem projektu. V projektu participuje
15 partnerů, kteří společnými silami přispějí ke tvorbě
výstupů (univerzity a a výzkumné organizace) a jejich
implementaci (města, regiony a EGTC TRITIA).

VŠB – Technická univerzita Ostrava

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
Statutární město Ostrava
Statutární město Opava
Moravskoslezský kraj

Univerzity, výzkumné a samosprávné instituce z CZ, PL a SK navazují
mezinárodní spolupráci na území
EZÚS TRITIA a hledají řešení pro
znečištěné ovzduší.
Zdokonalením místního a regionálního řízení kvality ovzduší přispívají
k pozitivnímu ovlivnění zdravotního
stavu obyvatel a tím ke zlepšení
kvality života.

PROJEKTOVÝCH
PARTNERŮ
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http://interreg-central.eu/air-tritia
Na našich stránkách se můžete přihlásit k odběru
aktuálních informací o projektu AIR TRITIA v sekci
Newsletter.

Kontaktujte nás

Polsko
Hlavní hornický institut
Evropské sdružení pro územní spolupráci TRITIA
Institut meteorologie a vodního hospodářství
Město Rybnik
Město Opole
Opolské vojvodství
Slezské vojvodství

+420 597 689 631

Financování projektu
Projekt je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE, který podporuje spolupráci při řešení
společných problémů ve střední Evropě.
Program je podpořen 246 miliony euro z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podporuje
přeshraniční spolupráci institucí ke zlepšení podmínek ve městech a regionech České republiky,
Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska,
Rakouska, Slovinska a Slovenska.
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REGIONY

NÁRODY

MILLIONŮ EURO
ROZPOČET PROJEKTU


Žilinská univerzita v Žilině
Město Žilina

Žilinský kraj

Česká republika
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MILLIONŮ EURO
FINANCOVÁNO Z ERDF
©Shutterstock

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
NEZNÁ HRANIC

Partneři ze 3 zemí Střední Evropy spojili síly ke
zlepšení managementu znečištění ovzduší na území
regionu EGTC TRITIA.

AIR TRITIA

david.kuban@accendo.cz
www.facebook.com/airtritia
www.linkedin.com/in/airtritia
@Airtritia

AIR TRITIA
JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K ŘÍZENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
MĚSTSKÝCH OBLASTÍ REGIONU TRITIA
http://interreg-central.eu/air-tritia
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Projektových
partnerů

Výstupů plánovaných
do května 2020

Hodnota investice
pro dotčené regiony
v eurech

NÁSTROJE

Výstupy
Hlavní výstupy projektu jsou jednotná mezinárodní
prostorová databáze, nástroje k efektivnímu řízení
kvality ovzduší (sytém řízení kvality ovzduší, předpovědní systém varování) a návrh strategií ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů
znečištění na úrovni funkčních městských oblastí
a celého regionu TRITIA.
Do partnerství v projektu je zapojeno pět funkčních
městských oblastí (Ostrava, Opava, Žilina, Opole,
Rybnik) ze třech zemí (Česká republika, Slovensko,
Polsko), které se budou aktivně podílet na tvorbě
místních strategií a regionální strategie (TRITIA).
Hlavní inovace projektu spočívá v uplatňování
společného přístupu k řízení kvality ovzduší na
mezinárodní úrovni díky detailnímu matematickému modelování za pomoci superpočítačů, ověření
výsledků různými typy měření a společnému návrhu
optimální kombinace opatření s přihlédnutím ke vlivu na lidské zdraví společně s hodnocením nákladů.
Navrhované postupy a výstupy budou uplatnitelné
kdekoliv ve střední Evropě v oblastech s obdobnými problémy.

Jednotná informační databáze
Databáze vytvořená v GIS bude zahrnovat komplexní
soubor prostorových údajů o regionu TRITIA a podrobně o vybraných funkčních městských oblastech.
Výstup bude sloužit jako základ pro systém řízení
kvality ovzduší. Databáze zahrnuje: sociálně-ekonomická data, epidemiologická data, meteorologická
data, zdroje znečištění ovzduší (doprava, domácí
kotle, průmysl).
Znečištění ovzduší bude zahrnovat:
•

vliv jednotlivých skupin zdrojů na výskyt
hrubších a jemných částic polétavého prachu
(PM10 a PM2,5), oxidu dusičitého (NO2) a silně
karcinogenního benzo(a)pyrenu,

•

vliv znečištění na obyvatelstvo

•

údaje z měření (znečištění dopravy, isotopy
a částicová granulometrie, analýza mechů)

Jednotná informační
databáze
Listopad 2019

5 SŘKO (AQMS) – Systém řízení kvality ovzduší
SŘKO (AQMS) je expertní systém zahrnující relevantní prostorové údaje, analyzuje výsledky modelování,
znečištění ovzduší, opatření a jejich vliv na kvalitu
ovzduší regionu TRITIA. Informace jsou dostupné
přes interaktivní mapové rozhraní.

5 PSV (PWS) – Předpovědní systém varování
PSV (PWS) modeluje informace o znečištění ovzduší
pro následujících 48 hodin získané z monitorování
ovzduší a detailně propočítaných meteorologických
údajů pro plochy funkčních městských oblastí v regionu TRITIA.
Zaměřuje se především na situace, ve kterých dochází k extrémnímu znečištění ovzduší. Informace
budou dostupné přes webový prohlížeč ve formě
aplikace pro smartfony.

SŘKO a PSV
Listopad 2019

STRATEGIE
Společná strategie
řízení kvality ovzduší pro region TRITIA
Společná strategie adresně identifikuje problémy
v oblasti kvality ovzduší v regionu TRITIA a navrhne
konkrétní opatření. Strategie bude obsahovat z´technické, legislativní a ostatní návrhy se silným zaměření
na společný přístup a mezinárodní spolupráci mezi
jednotlivými částmi regionu TRITIA. Součástí strategie budou rovněž akční plán a prováděcí dokumenty.
Společnou strategii implementují Moravskoslezský
kraj (CZ), Opolské vojvodství (PL), Slezské vojvodství
(PL) a Žilinský samosprávní kraj (SK).

Společná strategie
Květen 2020

5 specifických strategií řízení kvality ovzduší
pro cílové funkční městské oblasti (FMO)
Integrované strategické plánování ke zlepšení kvality ovzduší bude začleněno jak do regionální tak i do
jednotlivých strategií FMO. Tyto strategie budou
brát do úvahy nejen místní vlivy, ale i regionální
a přeshraniční dopady.
Jednotlivé strategie (Ostrava, Opava, Rybnik, Opole, Žilina) se zaměří na specifické problémy s kvalitou ovzduší. Hodnocení navrhovaných opatření
se scénáři budou zahrnovat modelování vlivu na
kvalitu ovzduší a sociální, hospodářská a zdravotní
rizika. Tyto strategie budou uplatnitelné i jiných
regionech, které mají problém s kvalitou ovzduší
v celé střední Evropě.

5 specifických strategií
Květen 2020

