
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

Čo znečisťuje ovzdušie?



Témy:

a) Aké látky znečisťujú ovzdušie? – látky znečisťujúce ovzdušie

b) Základné definície v oblasti znečistenia ovzdušia: smog, tuhé 

častice, benzo(a)pyrén, emisie, koncentrácia. 

c) Hlavné príčiny znečistenia ovzdušia.

d) Kvalita ovzdušia v meste a na vidieku. 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=Y5SR4apAzRY

https://www.youtube.com/watch?v=Y5SR4apAzRY


LÁTKY ZNEČISŤUJÚCE VZDUCH

Existujú rôzne látky ktoré znečisťujú naše ovzdušie, napríklad:

prachové častice - zmes rôznych malých častíc suspendovaných vo vzduchu.
Prach PM10 sú častice s priemerom 10 mikrometrov a menej, zatiaľ čo častice
PM2,5 s priemerom 2,5 mikrometrov alebo menej. Môže prepravovať rôzne
nebezpečné látky (napríklad benzo(a)pyrene).

PAHs - polycyklické aromatické uhľovodíky, napríklad benzo (a) pyrén -
karcinogénna a mutagénna chemická zlúčenina.

oxid siričitý - vzniká ako vedľajší produkt spaľovania fosílnych palív
kontaminovaných zlúčeninami síry. Vdýchnutie oxidu siričitého je spojené so
zvýšenými respiračnými symptómami a chorobami, ťažkosťami s dýchaním a
predčasnou smrťou



LÁTKY ZNEČISŤUJÚCE VZDUCH

oxid dusičitý - pre širokú verejnosť sú najvýznamnejšími zdrojmi NO2
spaľovacie motory spaľujúce fosílne palivá. Vonku je NO 2 výsledkom
premávky motorových vozidiel. Pre verejnosť môže chronické vystavenie NO2
spôsobiť respiračné účinky vrátane zápalu dýchacích ciest u zdravých ľudí a
zvýšených respiračných symptómov u ľudí s astmou.

ozón - jeho tvorba je spôsobená NO2. Expozícia ozónu je spojená s
predčasnou smrťou, astmou, bronchitídou, srdcovým infarktom a inými
kardiopulmonálnymi problémami.

ťažké kovy - napr. ortuť, olovo, kadmium, chróm, nikel, meď, zinok. Ich
toxické účinky súvisia so schopnosťou akumulácie v tele vrátane kostí, obličiek
a mozgu.



ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

Smog - Bol vytvorený z kombinácie dvoch Anglíckych slôv: SMOKE(dym) a
FOG(hmla).

Jednoducho povedané, smog je neprirodzený a nebezpečný jav, počas ktorého
existuje kombinácia výrazného znečistenia ovzdušia a nepriaznivých
poveternostných podmienok, ktoré vedú k akumulácii znečisťujúcich látok.

V smogu sú rôzne nebezpečné látky.



ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

Prachové častice - zmes rôznych malých častíc suspendovaných vo vzduchu.
Nejde o homogénnu skupinu látok: môžu to byť prachové častice, popol,
piesok, peľ, ako aj sadze, opotrebované pneumatiky alebo brzdové doštičky
vozidiel. Dôležité je, že takéto častice veľmi často obsahujú (alebo sa usadzujú
na svojom povrchu) rôzne nebezpečné látky, napríklad ťažké kovy alebo
polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), ktoré sa môžu potom vdychovať
spolu so suspendovaným prachom a tým sa dostať do tela.

Prach PM10 sú častice s priemerom 10 mikrometrov a menej, zatiaľ čo častice
PM2,5 s priemerom 2,5 mikrometrov alebo menej.



ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

benzo (a) pyrén - karcinogénna a mutagénna chemická zlúčenina, ktorá je
predstaviteľom polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH). Hlavným
zdrojom tejto látky vo vzduchu je spaľovanie tuhých palív pri nízkej teplote, to
znamená uhlíka a dreva v domácich vykurovacích zariadeniach. Benzo (a) pyrén
sa nachádza aj v cigaretovom dyme.

Benzo (a) pyrén vykazuje nízku akútnu toxicitu a vysokú chronickú toxicitu, ktorá
súvisí s jeho kumulatívnou kapacitou v tele.

Skontrolujte, koľko cigariet by ste museli fajčiť, aby ste vdýchli dávku, ktorú
dýchate! https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren

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


ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

Emisie znečisťujúcich látok- určuje množstvo znečisťujúcich látok
zavedených priamo do ovzdušia

emisie znečisťujúcich látok (koncentrácia znečisťujúcich látok)-
určuje množstvo znečistenia prachom alebo plynom v jednotke objemu
atmosférického vzduchu.

Koncentrácia znečisťujúcich látok závisí od veľkosti emisií, ako aj od
podmienok šírenia vrátane topografie oblasti a meteorologických faktorov.



HLAVNÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA



Podiel hlavných sektorov na emisiách konkrétnych látok znečisťujúcich ovzdušie v roku 2016 v Európe

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



KVALITA OVZDUŠIA V OBLASTI VIDIEKA A MESTA

V dedinách a malých mestách stále existuje silná viera v čistý a zdravý vzduch. V skutočnosti
neexistujú žiadne veľké továrne a veľká premávka, čo by mohlo naznačovať súčasný
nedostatok škodlivých emisií do ovzdušia.

Malo by sa však pamätať na to, že hlavným zdrojom tuhých znečisťujúcich látok a benzo (a)
pyrénu v európskom ovzduší nie je priemysel a energia, ale tzv. Nízko komínové emisie, t. J.
Emisie pochádzajúce z našich domácich komínov. To znamená, že vo vidieckych oblastiach
môže byť vzduch horší ako vo veľkých mestách, pretože existuje viac skupín kúrení domov
vyhrievaných zastaranými, vysoko-emisnými vykurovacími zariadeniami na tuhé palivá.
Niekedy tam ľudia pália, dokonca aj odpad.

Okrem toho je úroveň znečistenia ovzdušia vo vidieckych oblastiach podceňovaná, pretože
monitorovacie stanice kvality ovzdušia sa zvyčajne nachádzajú vo veľkých mestách.



KVALITA OVZDUŠIA V OBLASTI VIDIEKA A MESTA

Na záver:

Vo veľkých mestách sú problémom emisie z dopravy
(zodpovedné najmä za vysoké koncentrácie oxidov
dusíka) a priemysel a v malých mestách, vo
vidieckych oblastiach spoločnosť zápasí s nízkymi
emisiami, tj emisiami z domácich pecí na tuhé
palivá, ktoré sú zodpovedné za vysoké koncentrácie
tuhých látok a karcinogénneho benzo (a) pyrénu.

Je mýtus, že kvalita ovzdušia vo vidieckych
oblastiach je vždy lepšia ako v meste. Veľmi často
sa stáva, že v menších mestách a obciach
koncentrácia znečisťujúcich látok výrazne prekračuje
prijateľné úrovne, najmä pokiaľ ide o PM a B (a) P



ANTI-SMOG KAMPAŇ



Znečisťujúca 
látka

Priemerná doba Prípustná / cieľová úroveň

PM10
24 hodín 50  µg/m3

1 Rok 40  µg/m3

PM2.5 1 Rok 25  µg/m3

Benzo(a)pyrén 1 Rok 1 ng/m3

NO2
1 hodina 200 µg/m3

1 Rok 40 µg/m3

SO2
1 hodina 350 µg/m3

24 hodín 125 µg/m3



KALENDÁR MERANIA KVALITY OVZDUŠIA

Dátum Priemerná 
denná 

koncentrácia
PM 10

% normy



ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s

obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za

prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.


