
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

Co znečišťuje ovzduší?



CO JE SMOG?



Smog

• název byl vytvořen kombinací 
dvou anglických slov: SMOKE a 
FOG, tedy KOUŘ a MLHA

• je to kombinace znečištěného 
ovzduší způsobeného spalováním 
uhlí a dřeva a nepříznivého 
počasí



JAK VZNIKÁ 
SMOG?



Smog je výsledek lidské činnosti.

Znečištění vychází z komínů u domů a 
výfuků aut.

Jsou to například: prachové částice, 
benzo(a) pyren, oxid dusičitý, ozon a oxid 
siřičitý!

Když je počasí nerozpustí, zůstanou 
blízko našich domovů, a my je pak 
vdechujeme.



PROMÍTÁNÍ FILMU

https://www.youtube.com/watch?v=_gYmwlnld8I


CO ZNEČIŠŤUJE 
OVZDUŠÍ?



Název smog je kombinací dvou anglických slov: kouř (smoke) a mlha (fog). 
Spalováním uhlí  a dřeva v domácích kamnech a řízením aut, znečišťujeme ovzduší. 
Když počasí nerozpustí znečišťující látky, například je bezvětří,vytvoří se mlha která 
stojí blízko našich domů. Nespalujte odpad v domácích kamnech!
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Název smog je kombinací dvou anglických slov: kouř (smoke) a mlha (fog). 
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mlha která stojí blízko našich domů. Nespalujte odpad v domácích kamnech!

DOBRÁ PRÁCE!



V malých městech jsou největším problémem vysoce emisní domácí pece  a kotle
na silná paliva (uhlí a dřevo). Během spalování se prachové částice a další 
nebezpečné látky dostávají do ovzduší. Znečišťující objekty menší než 40 metrů se 
nazývají nízkoemisní. Ty jsi zvlášť nebezpečné protože domácí komíny jsou nízko 
a znečišťují ovzduší blízko lidí.
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Smog se objevuje hlavně v topné sezóně od října do března, kdy topíme v 

domech uhlím a dřevem a někdy dokonce odpadem. Do vzduchu se tedy 

dostávají nebezpečné prachové částice a karcinogenní benzo (a) pyren. Spolu 

s vzduchem dýcháme i tyto jedovaté znečišťovatele, kteří mohou způsobit 

závažné onemocnění!
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OVZDUŠÍ JE ZNEČIŠTĚNO:
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OVZDUŠÍ JE ZNEČIŠTĚNO:



JAKÝ JE PODÍL 
JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ 

ZNEČIŠTĚNÍ?



Podíl hlavních sektorů emitujících znečišťující látky do ovzduší v Evropě v roce 2016

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019



Znečišťující 
látka

Průměrná 
doba

Přípustná/ cílová 
úroveň

PM10
24 hodin 50  µg/m3

Rok 40  µg/m3

PM2.5 Rok 25  µg/m3

Benzo(a)pyren Rok 1 ng/m3

NO2
1 hodina 200 µg/m3

Rok 40 µg/m3

SO2
1 hodina 350 µg/m3

24 hodin 125 µg/m3

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html



DĚKUJI VÁM ZA VAŠI 
SPOLUPRÁCI!

TEĎ UŽ VÍTE, CO 
ZNEČIŠŤUJE NAŠE 

OVZDUŠÍ!

Podpora Evropské komise pro tvorbu tohoto materiálu

neznamená podporu obsahu, který odráží pouze názory

autorů. Evropská komise tak nemůže být zodpovědná za

jakékoliv užití informací v daném materiálu.


