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• Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz 
• Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz 
• Ministerstvo životního prostředí ČR,  www.mzp.cz 
• Integrovaný registr znečišťování, www.irz.cz 
• Cenia- Česká informační agentura životního prostředí,  

www.cenia.cz 
• Centrum dopravního výzkumu,  www.cdv.cz 
• Český statistický úřad www.czso.cz 
• Státní zdravotní ústav www.szu.cz 
• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR,                  

www.uzis.cz 
• Ekologický právní servis, www.eps.cz 
• další 
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Polétavý prach - PM 10  

• Pojem „polétavý prach (PM10)“ je nesprávný překlad anglického termínu „particulate 
matter (PM10)“ . 

• Pojem „particulate matter“ se překládá do češtiny  podle oblasti využití tohoto pojmu. 
Při hodnocení znaků kvality volného ovzduší (tj. venkovního, vnitřního a pracovního) se 
tento pojem překládá jako aerosolové částice - všechny částice v daném objemu 
vzduchu  

• Atmosférický aerosol je definován jako soubor tuhých, kapalných nebo směsných 
částic o velikosti v rozsahu 1 nm – 100 µm. Z hlediska zdravotního působení 
atmosférického aerosolu na člověka byly definovány velikostní skupiny aerosolu 
označované jako PMx , které obsahují částice o velikosti menší, než x µm.  Běžně se 
rozlišují PM10, PM2,5 a PM1,0 

• Atmosférický aerosol  vzniká téměř výhradně jako negativní produkt lidské činnosti.  
Za zmínku stojí snad pouze pokusy o využití elektrárenského popílku např. jako přísady   
do betonu nebo do tvárnic. Toto využití je však problematické z důvodu možného 
uvolňování toxických látek.                     

 



Polétavý prach - PM10  

• Při posuzování odpadních plynů se pojem „particulate matter“ se překládá 
do češtiny jako tuhé znečišťující látky – viz zákon o ochraně ovzduší, příloha 
1 (Zákon o ochraně ovzduší 86/2002). 

• určitá nejednotnost panuje i v mezinárodních normách, např. mezinárodní 
norma (ČSN ISO 4225) uvádí pojem „prach“ (dust) – malé tuhé částice 
o průměru pod 75 μm, které se vlastní hmotností usazují, ale mohou zůstat 
v suspendovaném stavu po jistou dobu a dále „prach“ (grit) – polétavé tuhé 
částice přenášené v ovzduší nebo v odpadních plynech. 

• Výraz PM10 je cílové označení pro částice ve volném ovzduší , které              
při vdechu pronikající za hrtan. V podstatě se jedná o konvenci, jíž se 
určitému typu vzorkovacího zařízení přisuzuje vlastnost separovat 
aerosolové částice do dvou skupin: na částice o aerodynamickém průměru 
větším než 10 μm, které se nezachycují a na částice o aerodynamickém 
průměru menším než 10 μm, které se zachycují. 



PM10 a PM2,5 

• Pevné částice (PM10 a PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným 
efektem na lidské zdraví. Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého 
pochází, vždy jde o směs látek s různými účinky. Současně působí i jako nosič            
pro některé další škodliviny. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém 
složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší 
částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou částečně 
vykašlány a částečně spolknuty. Částice označené PM10 (tzv. torakální, tedy hrudní 
frakce) se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako PM2,5 
(tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků. 

•  Za nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví, zejména ovlivnění úmrtnosti, se považují 
jemné částice PM2,5. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické 
aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají 
mutagenní a rakovinotvorný účinek. 

• Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice 
neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Dolní hranice rozmezí koncentrací,        
pro které byly již zjištěny negativní zdravotní efekty, není o mnoho vyšší než 
koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA. Tato pozaďová koncentrace je 
například pro PM10 udávána jako 10 µg/m3  pro roční průměrnou koncentraci.  
 



Způsob zachycování PM  
v dýchacích cestách  (R.J.Šrám, 2010, mm= mikrometr) 



PM a zdraví 
• Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, zejména             

na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce při spirometrickém 
vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek 
při dýchacích obtížích u astmatiků a zkracují délku života (vyšší úmrtnost 
na choroby srdce a cév a pravděpodobně i na rakovinu plic, atd.). Prachové 
znečištění má velmi pravděpodobně vliv i na to, že zhruba 15 % českých 
dětí trpí respiračními alergiemi. Prachové částice té nejmenší velikosti 
(PM2,5) na sebe navíc váží látky, z nichž některé mají karcinogenní účinky 

       - například polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). 

 

• Ovlivnění zdraví se týká celé populace, ale vnímavost lidí k tomuto vlivu 
kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. Citlivou skupinou jsou děti, 
včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu. Dále sem patří starší lidé a osoby 
s chronickým onemocněním dýchacího (astma, chronická obstrukční 
choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení.  



Ochrana lidského zdraví  
(Statistická ročenka ŽP ČR 2009, str. 159-160, MŽP, ČSU a Cenia) 

  



Původ emisí znečišťujících látek 
(www.chmi.cz- oddíl emisní bilance-info) 

      Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci 
tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).  Správou databáze 
REZZO za celou Českou republiku je pověřen ČHMÚ. Jednotlivé dílčí databáze 
REZZO 1-4, které slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních                   
a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší, tvoří součást Informačního systému 
kvality ovzduší (ISKO) provozovaného rovněž ČHMÚ jako jeden ze základních 
článků soustavy nástrojů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR. 

•  Stacionární zdroje jsou členěny podle tepelného výkonu a míry vlivu 
technologického procesu na znečišťování ovzduší nebo rozsahu znečišťování. 
Vedle bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2 jsou v rámci   
REZZO 3 modelově vypočítávány emise z vytápění domácností, emise VOC          
z plošného použití rozpouštědel, emise NH3 z nesledovaných chovů 
hospodářských zvířat   a z nakládání s chlévskou mrvou a emise TZL z chovů 
zvířat. 
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Původ emisí znečišťujících látek 
(www.chmi.cz- oddíl emisní bilance-info) 

• Bilance mobilních zdrojů zahrnuje emise ze silniční, železniční, 
letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů 
(zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, apod.). 
Výpočet emisí z dopravy zajišťuje dle vlastní metodiky CDV Brno. 
Používaný modelový výpočet využívá podkladů dopravních statistik, 
údajů o prodeji pohonných hmot, o skladbě vozového parku              
a odhadech ročních proběhů jednotlivých kategorií vozidel. Emise 
jsou stanoveny pomocí vypočítaného podílu na spotřebě 
pohonných hmot jednotlivých kategorií vozidel a příslušných 
emisních faktorů. Z podkladů energetické bilance zajišťované ČSÚ je 
pro výpočet emisí nesilničních zdrojů proveden odhad spotřeby 
nafty zemědělských a lesních strojů (ve spolupráci s VÚZT Praha), 
spotřeby nafty dalších vozidel a za r. 2006 poprvé také odhad 
spotřeby benzínu pro údržbu zeleně a těžbu dřeva. 

http://www.chmi.cz-/
http://www.chmi.cz-/
http://www.chmi.cz-/


Průměrný podíl významných sektorů na  primárních 
emisích prachových částic PM10  v ČR  

(Národní program snižování emisí str. 13, MŽP, 2007 ) 



Celkové emise hlavních znečišťujících 
látek dle kategorií zdrojů- ČR- 2004-2008 

(Statistická ročenka ŽP ČR 2009, str. 153 , MŽP, ČSÚ a Cenia) 



Celkové emise hlavních znečišťujících 
látek dle kategorií zdrojů- ČR- 2004-2008 

(Statistická ročenka ŽP ČR 2009, str. 154, MŽP, ČSÚ a Cenia) 



PM10 v ČR 

• Národní program snižování emisí ČR konstatuje     
(str. 15), že k  největším problémům České republiky        
v oblasti kvality ovzduší patří vysoké úrovně 
znečištění ovzduší PM10, benzo(a)pyrenem                 
a troposférickým ozonem. 

• Z dostupných dat je patrné, že celostátně  
nejdůležitějším zdrojem tuhých znečišťujících látek, 
resp. PM10 je doprava a lokální topeniště 

• Na míře znečištění ovzduší se podílí i meteorologické 
a rozptylové podmínky, viz. níže  



Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007 
(Str. 22 a 23, MŽP, 2008) 



Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008 
( Str. 40 a 38, MŽP, prosinec 2009) 

  



  



PM10 ve Středočeském kraji 

• V poslední verzi Integrovaného programu                        
ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje     
ze září roku 2009, platného od 1. 1. 2010 jsou jako 
majoritní zdroj prachové zátěže (PM10 ) 
identifikována doprava a lokální topeniště 

• Kromě prioritních území pro aplikaci  programu, 
včetně MB,  stanovuje program řadu metod k jeho 
realizaci 

• Na magistrátu v MB není bohužel žádná 
dohledatelná  osoba  zodpovědná za jeho  
implemetaci  



Celkové emise hlavních znečišťujících látek  
dle kategorií zdrojů- Středočeský kraj- 2001-2007  

(Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 2009, str. 199) 
 

REZZO3- lokální topeniště 
REZZO4- doprava 



Nejvýznamnější zdroje emisí TZL  
REZZO1 a 2 ve Středočeském kraji 

(Integrovaný  program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 2009, str. 270 ) 



Souhrn počtu překročení imisních limitů  
v letech 2006 – 2007 

(Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, str. 250 a 255, 2009 ) 

 



  



Integrovaný krajský program ke zlepšení 
kvality ovzduší Středočeského kraje 



Integrovaný krajský program ke zlepšení 
kvality ovzduší Středočeského kraje, 2009  

(Věstník právních předpisů Středočeského kraje, 5/2009, str. 311) 



Integrovaný krajský program ke zlepšení 
kvality ovzduší StČ kraje, 2009  

(Věstník právních předpisů Středočeského kraje, 5/2009, str. 311-312) 

 



  



  



  



  


