
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

Co znečišťuje ovzduší??



Témata:

a) Jaké látky znečišťují ovzduší? – polutanty v ovzduší

b) Základní definice v oblasti znečištění ovzduší: smog, prachové

částice, benzo(a)pyren, emise, koncentrace

c) Hlavní příčiny znečištění ovzduší

d) Kvalita ovzduší ve městě a na venkově

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=NHrp5EyU9a8


LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ:

Existuje několik látek, které znečišťují ovzduší, například:

Prachové částice - směs různých malých částic suspendovaných ve vzduchu.

PM10 jsou částice s průměrem 10 mikrometrů a méně, PM2,5 - částice s

průměrem 2,5 mikrometrů nebo méně. Můžou nést různé nebezpečné látky

(např. benzo(a)pyren)

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky, například benzo(a)pyren -

karcinogenní a mutagenní chemická sloučenina

Oxid siřičitý - vedlejší produkt spalování fosilních paliv kontaminovaných

sloučeninami síry. Vdechování oxidu siřičitého je spojeno s respiračními obtížemi

a nemocemi a předčasnou smrtí



LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ:

Oxidy dusíku - nejvýznamnějšími zdroji jsou spalovací motory spalující fosilní

paliva. Pro veřejnost může dlouhodobé vystavení NO2 vyvolat respirační obtíže,

včetně zánětu dýchacích cest u zdravých lidí a zvýšené respirační obtíže u lidí s

astmatem

Ozon - jeho tvorba je způsobena NO2. Expozice ozonu je spojena s předčasnou

smrtí, astmatem, bronchitidou, srdečním infarktem a dalšími kardiopulmonálními

problémy.

Těžké kovy - např. rtuť, olovo, kadmium, chrom, nikl, měď, zinek. Jejich

toxické účinky souvisí se schopností hromadit se v těle, včetně kostí, ledvin a

mozku.



ZÁKLADNÍ DEFINICE

Smog – tento termín vznikl spojením dvou anglických slov: kouř (smoke) a mlha
(fog).

Smog je, zjednodušeně řečeno, nepřirozený a nebezpečný fenomén, během

kterého dochází ke kumulaci znečišťujících látek. Vzniká kombinací významného

znečištění ovzduší a nepříznivých rozptylových podmínek.

Ve smogu se nacházejí různé nebezpečné látky.



Základní definice

Prachové částice - směs různých malých částic suspendovaných ve vzduchu.

Není to homogenní skupina látek: mohou to být částice prachu, popelu, písku,

pylu, sazí, opotřebovaných pneumatik nebo brzdových destiček vozidel.

Důležité je to, že velmi často obsahují (nebo se nacházejí na jejich povrchu)

různé nebezpečné látky, jako například těžké kovy nebo polycyklické

aromatické uhlovodíky (PAU). Ty mohou být inhalovány spolu se

suspendovaným prachem a takto se dostat do těla.

PM10 jsou částice s průměrem 10 mikrometrů a méně, zatímco PM2.5 jsou

částice s průměrem 2,5 mikrometrů nebo méně.



ZÁKLADNÍ DEFINICE

benzo(a)pyren - karcinogenní a mutagenní chemická sloučenina, která

reprezentuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Hlavním zdrojem této

látky ve vzduchu je spalování tuhých paliv (uhlí, dřevo) při nízkých teplotách v

domácích topných zařízeních. Benzo(a)pyren je nachází také v cigaretovém

kouři.

Benzo(a)pyren má nízkou akutní toxicitu a vysokou chronickou toxicitu, což

souvisí s jeho kumulativní kapacitou v lidském těle.

Zkontrolujte, kolik cigaret byste museli kouřit, abyste inhalovali dávku, kterou

dýcháte! https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren



ZÁKLADNÍ DEFINICE

emise znečišťujících látek - určují množství znečišťujících látek uváděných

přímo do ovzduší

imise znečišťujících látek (koncentrace znečišťujících látek) - určuje

množství znečištění prachem nebo plynem v jednotce objemu atmosférického

vzduchu

Koncentrace znečišťujících látek závisí na velikosti emisí a na podmínkách

šíření, včetně topografie oblasti a meteorologických faktorů.



Hlavní zdroje znečištění ovzduší



Podíl hlavních sektorů emitujících pevné částice do ovzduší v Evropě v roce 2016 

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



KVALITA OVZDUŠÍ VE VENKOVSKÝCH A MĚSTSKÝCH OBLASTECH

Stále existuje silné přesvědčení, že ve vesnicích a malých obcích je čisté a zdravé ovzduší. Ve

skutečnosti se zde nenacházejí velké továrny ani silná doprava, které by mohli indikovat

absenci škodlivých emisí do ovzduší.

Nicméně, měli bychom mít na paměti, že hlavním zdrojem prachových částic a

benzo(a)pyrenu v evropském ovzduší není průmysl a energetika, ale tzv. nízké emise – tedy

emise pocházející z komínů domů. To znamená, že ve venkovských oblastech může být

kvalita vzduchu horší než ve velkých městech - více skupin domů vytápěných často

zastaralými, vysoce emisními topnými zařízeními na pevná paliva. Někdy tam lidé dokonce

spalují i svůj odpad.

K tomu všemu je úroveň znečištění ovzduší ve venkovských oblastech často podceňována,

protože monitorovací stanice kvality ovzduší se obvykle nacházejí ve velkých městech.



KVALITA OVZDUŠÍ VE VENKOVSKÝCH A MĚSTSKÝCH OBLASTECH

Pro shrnutí:

Ve velkých městech jsou problémem emise z

dopravy (hlavně zodpovědné za vysoké koncentrace

oxidů dusíku) a průmysl. V malých městech a ve

venkovských oblastech jsou problémem nízké emise

(z domácích kotlů), které jsou zodpovědné za

vysoké koncentrace prachových částic a

karcinogenního benzo(a)pyrenu

Není pravda, že kvalita ovzduší v menších městech a

obcích je lepší než ve městech. Často zde

koncentrace znečišťujících látek výrazně přesahují

přijatelné úrovně, především PM a B(a)P.



PROTI-SMOGOVÁ KAMPAŇ



Znečišťující látka Průměrná doba Přípustná/cílová úroveň

PM10
24 hodin 50  µg/m3

1 rok 40  µg/m3

PM2.5 1 rok 25  µg/m3

Benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m3

NO2
1 hodina 200 µg/m3

1 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



Kalendář měření kvality vzduchu

Datum Průměrná denní koncentrace

PM10

(%)procento 
normy



DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI!

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.


