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ABSTRAKT  

V súčasnej dobe predstavuje imisná záťaž atmosférickým aerosólom jeden 

z najväčších problémov v celej Európe. Atmosférický aerosól je prirodzenou súčasťou 

atmosféry Zeme, ktorý sa významne podieľa na dôležitých atmosférických dejoch. Koncom 

60. rokov 20. storočia sa však dostáva do povedomia aj znečistenie ovzdušia antropogénnou 

činnosťou, ktorá spôsobila prvé záťaže imisiami aerosólu súvisiace s rozvojom ťažobnej 

činnosti a priemyslu. Boli pozorované prvé prípady zvýšeného výskytu alergií a ochorení 

dýchacích ciest u detí. V tej dobe sa začali prevádzať prvé opatrenia na zlepšenie 

nepriaznivej situácie a taktiež sa začali prvý krát merať imisie prašného aerosólu v ČSSR. Na 

území Českej republiky sa počas 70. a 80. rokov minulého storočia koncentrácia prašného 

aerosólu merala na viac ako 100 staniciach. Ten bol meraný ako celkové suspendované 

častice v ovzduší. Táto bakalárska práca popisuje štyri záujmové oblasti ČSSR, ktoré boli 

najviac postihnuté imisiami polietavého prachu počas spomínaných rokov. Sú to ostravsko-

karvinská oblasť, severočeská oblasť, brnianska aglomerácia a hradecko-pardubická oblasť. 

Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberala prevodom hodnôt koncentrácie polietavého 

prachu nameraných v 70. a 80. rokoch 20. storočia na hodnoty koncentrácie frakcií PM10 

a PM2,5. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo porovnať tieto hodnoty s hodnotami 

koncentrácie PM10 a PM2,5 nameranými v Českej republike počas rokov 2011–2014. Na 

základe výsledkov možno konštatovať, že hodnoty PM10 v minulosti predstavovali na 

niektorých miestach až trojnásobok hodnôt súčasných meraní. Najväčším znečistením 

ovzdušia PM10 trpela počas 70. a 80. rokov minulého storočia ostravsko-karvinská oblasť, 

v ktorej je zaznamenaný aj najväčší pokles koncentrácie PM10 oproti minulým rokom. 

Podobne je tomu aj v prípade frakcie PM2,5, ktorej hodnoty minulých meraní boli na 

niektorých staniciach taktiež až 3krát väčšie než je tomu v súčasnosti, no v niektorých 

lokalitách je zaznamenaný aj nárast.  

 

Kľúčové slová: aerosól, TSP, koncentrácie 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Air pollution of atmospheric aerosol is one of the biggest problems across Europe 

nowadays. The atmospheric aerosol is natural part of Earth´s atmosphere that significantly 

participates in important atmospheric activities. The late 1960s of 20 century, however, air 

pollution by anthropogenic activities is gets into the minds, which caused the first aerosol 

load associated with the development of mining activities and industry. The first cases of 

increased incidence of allergies and respiratory diseases in children were discovered. At that 

time, the first arrangements to improve the unfavorable situation and also the first 

measurements of concentration of particulate matter in ČSSR were initiated. During 1970s 

and 1980s of the last century, concentration of particulate matter was measured in more than 

100 stations. Particulate matter was measured as total suspended particulates (TSP) in the air. 

This bachelor thesis describes four areas of interest in ČSSR, which were affected by 

particulate matter pollution during mentioned years the most. They are Ostrava–Karviná 

region, North Bohemia, Brno agglomeration and Hradec Králové and Pardubice region. In 

my bachelor thesis I dealt with the transfer values of particulate matter concentrations to 

values of PM10 and PM2,5 concentrations. The main goal of this study was to compare these 

values with values of PM10 and PM2,5 concentrations measured in Czech republic during 

2011–2014. Results show that values of PM10 in the past were up to three times than values 

of current measurements at some locations. The biggest PM10 air pollution was in Ostrava–

Karviná region during 70s and 80s. In the same region is the biggest decrease of PM10 

concentration compared to the past. It is similar in the case of PM2,5 fraction, which values of 

last measurements were three times higher than current values. In some locations, there was 

an increase in values.  

 

Key words: aerosol, TSP, concentrations 

 

 

 

 

 



 
 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ................................................................................................................................ 1 

2. ATMOSFÉRICKÝ AEROSÓL ......................................................................................... 2 

2.1. DEFINÍCIE ATMOSFÉRICKÉHO AEROSÓLU .................................................................... 2 

2.2. VEĽKOSTNÁ DISTRIBÚCIA ČASTÍC AEROSÓLU .............................................................. 3 

2.3. KONCENTRÁCIA ČASTÍC AEROSÓLU ............................................................................. 5 

2.4. CHEMICKÉ ZLOŽENIE A ZDROJE ČASTÍC AEROSÓLU ..................................................... 6 

2.4.1. Prírodné zdroje .................................................................................................... 6 

2.4.1.1. Biologické ....................................................................................................... 7 

2.4.1.2. Pevninské ........................................................................................................ 7 

2.4.1.3. Oceánske ......................................................................................................... 8 

2.4.2. Antropogénne zdroje ........................................................................................... 8 

3. PROBLEMATIKA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA AEROSÓLMI ................................... 9 

3.1. VPLYV PÔSOBENIA AEROSÓLOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .......................................... 9 

3.2. VPLYV PÔSOBENIA AEROSÓLOV NA ZDRAVIE ČLOVEKA .............................................. 9 

4.  HSTORICKÝ A LEGISLATÍVNY RÁMEC OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠIA 

TÝKAJÚCI SA AEROSÓLOV ...................................................................................... 10 

5. SPRACOVANIE DÁT .................................................................................................... 12 

6. PREVOD DÁT ................................................................................................................ 14 

7. ZNEČISTENIE OVZDUŠIA V ZÁUJMOVÝCH OBLASTIACH ČSSR ..................... 16 

7.1. OSTRAVSKO–KARVINSKÁ OBLASŤ............................................................................. 16 

7.1.1. Geografická charakteristika oblasti ................................................................... 16 

7.1.2. Znečistenie ovzdušia v rokoch 1972–1982 ....................................................... 16 

7.1.3. Stanovenie polietavého prachu ......................................................................... 16 

7.1.4. Merania polietavého prachu v rokoch 1972–1982 ............................................ 17 

7.1.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia............................................................. 17 

7.1.5. Porovnanie so súčasnými meraniami ................................................................ 18 

7.2. SEVEROČESKÁ OBLASŤ .............................................................................................. 20 

7.2.1. Geografická charakteristika oblasti ................................................................... 20 

7.2.2. Znečistenie ovzdušia v rokoch 1971–1980 ....................................................... 20 

7.2.3. Stanovenie polietavého prachu ......................................................................... 20 

7.2.4. Merania polietavého prachu v rokoch 1971–1980 ............................................ 21 

7.2.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia............................................................. 21 

7.2.5. Porovnanie so súčasnými meraniami ................................................................ 22 

7.3. BRNIANSKA AGLOMERÁCIA ....................................................................................... 23 

7.3.1. Geografická charakteristika oblasti ................................................................... 23 

7.3.2. Znečistenie ovzdušia v rokoch 1971–1982 ....................................................... 23 

7.3.3. Stanovenie polietavého prachu ......................................................................... 24 



 
 

7.3.4. Merania polietavého prachu v rokoch 1971–1982 ............................................ 24 

7.3.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia............................................................. 24 

7.3.5. Porovnanie so súčasnými meraniami ................................................................ 25 

7.4. HRADECKO-PARDUBICKÁ OBLASŤ ............................................................................. 27 

7.4.1. Geografická charakteristika oblasti ................................................................... 27 

7.4.2. Znečistenie ovzdušia v rokoch 1975–1980 ....................................................... 27 

7.4.3. Stanovenie polietavého prachu ......................................................................... 28 

7.4.4. Merania polietavého prachu v rokoch 1975–1980 ............................................ 28 

7.4.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia............................................................. 28 

7.4.5. Porovnanie so súčasnými meraniami ................................................................ 29 

8. PM2,5 ................................................................................................................................ 31 

8.1. OSTRAVSKO–KARVINSKÁ OBLASŤ............................................................................. 31 

8.2. SEVEROČESKÁ OBLASŤ .............................................................................................. 31 

8.3. BRNIANSKA AGLOMERÁCIA ....................................................................................... 32 

8.4. HRADECKO–PARDUBICKÁ OBLASŤ ............................................................................ 32 

9. DISKUSIA ....................................................................................................................... 33 

10.   ZÁVER ........................................................................................................................... 35 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY .................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. ÚVOD

Prvý krát sa termín aerosól objavil v odbornej meteorologickej literatúre okolo roku 1920 

ako analóg ku slovu hydrosól, čo je označenie pre suspenziu pevných látok v kvapaline 

(Braniš et al., 2009; Hinds, 1999). Atmosférický aerosól je definovaný ako súbor 

kvapalných, tuhých alebo zmiešaných častíc o rôznych veľkostiach suspendovaných 

v plynnom médiu, čiže v atmosfére (Braniš et al., 2009). Je zložkou atmosféry Zeme, ktorá je 

všade prítomná, a prakticky neexistuje oblasť, ktorá by ho neobsahovala. V ovzduší zotrváva 

zvyčajne pár sekúnd, no v niektorých prípadoch dokonca aj rok a viac. Rozpätie veľkostí 

týchto častíc sa pohybuje od 0.002 μm až po častice väčšie než 100 μm (Hinds, 1999). Tieto 

častice môžu byť rôzneho druhu, ako napríklad pôdne častice, častice morskej soli, dym 

z elektrární, častice vzniknuté fotochemickými reakciami, kvapôčky oblakov, častice 

z vulkanických erupcií, cigaretový dym, a mnohé iné (Baron et al., 2011). Aerosóly, či už 

z prírodných alebo antropogénnych zdrojov, sa významnou mierou podieľajú na dôležitých 

atmosférických dejoch ako je teplotná bilancia Zeme a vznik zrážok. Okrem toho môžu 

svojimi účinkami ovplyvňovať viditeľnosť, životné prostredie, a dokonca aj zdravie a kvalitu 

života (Hinds, 1999; Holoubek, 2005). 

Prvé merania atmosférického aerosólu na území Českej republiky boli prevádzané už 

v 70. a 80. rokoch minulého storočia v ôsmich najznečistenejších oblastiach. Vtedy sa ešte 

celková prašnosť v ovzduší nerozdeľovala na veľkostné frakcie ako je tomu dnes, a merala 

sa ako celkové suspendované častice (TSP). Údaje o prvých meraniach aerosólov majú pre 

nás veľký význam, pretože nám poskytujú informácie o tom, ako sa zmenilo znečistenie 

ovzdušia týmito časticami za takmer pol storočie.  

Náplňou mojej bakalárskej práce bolo využiť nepublikované dáta o koncentráciách 

aerosólu v ČSSR namerané v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Po prevedení dát do 

elektronickej podoby bolo potrebné hodnoty koncentrácie polietavého prachu prepočítať na 

koncentráciu frakcií PM10 a PM2,5, ktorá sa v súčasnosti meria. Hlavným cieľom mojej 

bakalárskej práce bolo porovnať tieto hodnoty s hodnotami koncentrácie PM10 a PM2,5 

namerané počas posledných štyroch rokov, a zhodnotiť ich význam ako porovnávacieho 

materiálu pre súčasné merania.  
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2. ATMOSFÉRICKÝ AEROSÓL 

 

2.1. Definície atmosférického aerosólu 

Atmosférický aerosól je presne definovaný ako súbor kvapalných, tuhých alebo 

zmiešaných častíc o rôznych veľkostiach suspendovaných v ovzduší (Braniš et al., 2009). 

Aerosóly sú teda dvojfázové systémy, ktoré pozostávajú z fáze častíc (buď kvapalných alebo 

pevných) a z fáze plynu, ktorý je zvyčajne vzduch, ktorý ich obklopuje. Existujú rôzne druhy 

aerosólov, avšak dodnes nejestvujú presné vedecké klasifikácie týchto častíc, preto 

nasledujúce definície sú tie najčastejšie používané vo väčšine vedeckých popisoch (Hinds, 

1999). 

Bioaerosóly sú primárne tuhé častice biologického pôvodu, podrobnejšie popísané v kapitole 

2.4.1.1.  

Dym je aerosól zložený z pevných častíc zvyčajne menších ako 0,05 μm. Tvoria ho zhluky 

alebo reťazce častíc, ktoré vznikli kondenzáciou pár pri spaľovaní alebo pri iných 

vysokoteplotných procesoch (Baron et al., 2011). 

Hmla je súbor kvapalných častíc guľovitého tvaru alebo drobných kryštálikov ľadu (Jůza, 

2010) o veľkostiach od desatín mikrometra do 200 μm (Braniš et al., 2009). Tieto 

častice vznikajú atomizáciou kvapaliny alebo kondenzáciou nasýtených pár (Baron et 

al., 2011; Hinds, 1999). 

Kouř je súbor pevných a kvapalných častíc o veľkostiach väčších ako 0,01 μm (Seinfeld and 

Pandis, 2006) a zároveň menších ako 1 μm. Tento viditeľný aerosól vzniká 

nedokonalým spaľovaním (Hinds, 1999), alebo kondenzáciou nasýtených vodných 

pár (Baron et al., 2011).  

Oblak je veľmi hustá a koncentrovaná suspenzia aerosólu s jasne definovaným ohraničením 

(Baron et al., 2011).  

Opar je suspenzia, ktorá môže obsahovať kombináciu pevných častíc ako je prach, rôzne 

polutanty a vodné kvapôčky. Veľkosť týchto častíc býva väčšia ako 1 μm a má vplyv 

na viditeľnosť (Seinfeld and Pandis, 2006).  
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Prach je súbor pevných častíc nepravidelných tvarov väčších ako 0,5 μm, vznikajúcich 

pôsobením mechanických síl, napr. brúsenie alebo rozdrvenie materskej hmoty 

(Baron et al., 2011). 

Polietavý prach je suma častíc bez veľkostného rozdelenia voľne rozptýlených v ovzduší 

         (SAŽP, 2004) 

Sadze sú aglomerácie malých uhlíkových častíc, vznikajúce v dôsledku nedokonalého 

spaľovania uhlíkových materiálov (Friedlander, 2000; Seinfeld and Pandis, 2006). 

Smog vznikol ako kombinácia slov „smoke“ a „fog“, čo v preklade znamená dym a hmla. 

Obecne tento pojem označuje viditeľné znečistenie atmosféry v určitých oblastiach. 

Pojem „fotochemický smog“  je označenie pre suspenziu pevných a kvapalných 

častíc (Braniš et al., 2005), obvykle menších než 1 alebo 2 μm, vznikajúcich 

pôsobením slnečnej radiácie na uhľovodíky a oxidy dusíka (Hinds, 1999).  

Sprej sú kvapôčky vzniknuté mechanickým alebo elektrostatickým rozpadom kvapaliny 

o veľkostiach často väčších než pár mikrometrov (Baron et al., 2011; Hinds, 1999). 

TSP sú celkové suspendované častice (angl. total suspended particles),  o veľkosti do 100 

μm (Moldan et al., 2002).  Okrem toho sa môžeme stretnúť so skratkou SPM 

(suspended particulate matter), čo sa do slovenčiny prekladá ako prašný aerosól, 

a taktiež vyjadruje častice všetkých veľkostí v ovzduší (UNEP, 2009). 

Okrem týchto pojmov sa v odbornej literatúre často stretávame s pojmami primárne 

a sekundárne aerosólové častice. V prvom prípade sa jedná o častice, ktoré sú emitované do 

atmosféry priamo zo zdroja, napr. z komínov, výfukov (Braniš et al., 2005). Sekundárne 

častice vznikajú v atmosfére premenou a oxidáciou primárnych plynných emisií (EEA, 

2013), v odbornej literatúre označovanou ako konverzia plyn-častica (gas–to–particle 

conversion). Takéto primárne plynné emisie sú označované ako prekurzory (Braniš et al., 

2005). 

2.2. Veľkostná distribúcia častíc aerosólu 

Veľkosť častice je nepochybne najdôležitejší parameter ktorý odráža správanie aerosólov 

v ovzduší. Veľkosti častíc sa pohybujú v rozmedzí od pár desiatok nanometrov (1nm = 10
-3

 

μm) až po častice veľké niekoľko sto mikrometrov (Hinds, 1999; Moldan, 1977).  
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Veľkostná distribúcia častíc je charakterizovaná aerodynamickým priemerom častice 

o hmotnosti. Distribučná krivka početnosti má tri maximá, jedná sa teda o trimodálnu 

distribúciu povrchu častíc aerosólu. Jeden mód sa vyskytuje v oblasti jemných častíc 

a zvyšné dva v oblasti častíc hrubých (Braniš et al. 2009).  

Častice nukleačného módu predstavujú atmosférické aerosóly s najmenšími veľkosťami 

častíc (0,005–0,1 μm)  a zároveň častice s najmenšími hmotnostnými koncentráciami. Avšak 

ich početné koncentrácie bývajú najvyššie z pomedzi všetkých častíc v ovzduší. Vznikajú 

ako dôsledok rôznych vysokoteplotných procesov a fotochemických reakcií v atmosfére. Tak 

isto môžu vznikať aj kondenzáciou horúcich pár a tým vytvárať primárne guľovité častice. 

Tie môžu vzájomne koagulovať za vzniku reťazovitých agregátov, alebo môžu koagulovať 

s časticami akumulačného módu. Z tohto dôvodu má nukleačný mód veľmi krátku životnosť, 

a jeho doba zotrvania v troposfére je rádovo niekoľko sekúnd až po pár minút (Braniš et al., 

2009). Okrem účinkov v atmosfére majú aj významné účinky na zdravotný stav človeka. 

Môžu prenikať hlboko do pľúcneho tkaniva a spôsobovať vážne zdravotné problémy (Baron 

et al., 2011). 

Častice akumulačného módu tvoria častice o veľkostiach 0,1–2 μm a predstavujú 

prevažnú časť hmotnosti jemných častíc. Vznikajú v dôsledku fotochemických reakcií, 

koagulácie častíc nukleačného módu alebo spaľovania fosílnych palív (Hinds, 1999). Ďalšie 

spôsoby vzniku častíc akumulačného módu sú  kondenzácia vody alebo iných pár na už 

existujúce častice ale často aj konverziou plyn-častica. Ich doba zotrvania v atmosfére je 

rádovo dni až týždne, a z tohto dôvodu sú v priemere najpočetnejšia skupina častíc 

v troposfére. Z atmosféry sa odstraňujú procesmi mokrej depozície a to prostredníctvom 

vypršania alebo podoblačného vymytia (Braniš et al., 2009). 

Mód hrubých častíc je tvorený časticami o priemere väčšom než 2 μm vzniknutými 

mechanickým pôsobením síl na hmotu, účinkami vetra alebo eróziou, a taktiež pri rôznych 

stavebných a dopravných aktivitách, pri poľnohospodárskych činnostiach, pri spaľovaní 

uhlia a spracovaní rúd. Patrí sem naviaty prach, častice morskej soli, prach vulkanického 

pôvodu a bioaerosól (Baron et al., 2011; Braniš et al., 2009). Doba zotrvania častíc hrubého 

módu, kvôli ich veľkosti, je len pár hodín, maximálne pár dní. Preto sa v dôsledku gravitácie 

rýchlo usádzajú, alebo narážajú na povrchy. Týmto procesom na viac pomáha aj nízka 

rýchlosť vetra, ktorá redukuje veľké častice zo vzduchu. Hrubé častice obsahujú základné 

prvky zemskej kôry ako kremík, železo, vápnik, a hliník (Hinds, 1999).  
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V odbornej literatúre sa ďalej môžeme stretnúť s pojmami PMx (skratka od Particulate 

Matter) (Holoubek, 2005). Tento pojem sa používa pre označenie zmesi častíc (pevných 

a kvapalných) suspendovaných vo vzduchu o rôznych veľkostiach a rozličnom chemickom 

zložení (EEA, 2013). Tento pojem a veľkostné skupiny aerosólu boli zavedené z hľadiska 

pôsobenia atmosférického aerosólu na zdravotný stav človeka. Vzorka aerosólu PMx 

predstavuje súbor, ktorého častice s aerodynamickým priemerom x mikrometrov sú 

separované odberovým zariadením s účinnosťou práve 50%. Častice menšie ako x 

mikrometrov sú vo vzorke prítomné s pravdepodobnosťou 100%, naopak častice väčšie ako 

x mikrometrov s pravdepodobnosťou blízkou 0% (Holoubek, 2005). Je experimentálne 

dokázané, že o čím menšiu frakciu sa jedná, tým významnejšie sú jej zdravotné účinky 

(Hůnová, 2004).  

2.3. Koncentrácia častíc aerosólu 

Hmotnostná koncentrácia častíc aerosólu je najbežnejšie meraná vlastnosť. Je jednou 

z najdôležitejších vlastností aerosólových častíc, ktoré ovplyvňujú životné prostredie 

a zdravie človeka (Hinds, 1999). Pre ovzdušie neznečistených oblastí dosahuje hodnôt okolo 

20 μg.m
-3

, a pre ovzdušie znečistených oblastí sa táto hodnota môže vyšplhať až na hodnoty 

okolo 200 μg.m
-3

. V silne znečistených priemyselných oblastiach môžu byť namerané 

hodnoty hmotnostných koncentrácií dokonca v mg.m
-3

, v extrémnych prípadoch znečistenia 

až v g.m
-3

 (Baron et al., 2011). 

Tab. 1 Rozsah hmotnostných koncentrácií jemných častíc v rôznych oblastiach 

meraných na úrovni terénu (Holton, et al., 2003) 

Ovzdušie pozaďových oblastí < 5 μg . m
-3 

Vidiecke kontinentálne ovzdušie  15 μg . m
-3

 

Mestské ovzdušie 30 μg . m
-3

 

Mestské silné znečistené ovzdušie > 100 μg . m
-3
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2.4. Chemické zloženie a zdroje častíc aerosólu 

Celkový globálny troposférický aerosól z hľadiska obsahu pozostáva z piatich 

všeobecných kategórií materiálov: častice morskej soli, pôdny prach, anorganické soli, 

organický uhlík a uhlík elementárny (Holton et al., 2003). Z tohto hľadiska sa aerosóly delia 

na častice prírodného a na častice antropogénneho pôvodu. V Tabuľke 2 je zobrazená 

veľkostná distribúcia častíc podľa ich chemického zloženia, ktoré závisí predovšetkým na 

ich pôvode (Moldan, 1977). 

2.4.1. Prírodné zdroje 

Medzi hlavné zdroje prírodných častíc atmosférického aerosólu patria oceány 

a moria, púšte, sopečné erupcie, pôda, vegetácia, požiare a blesky. Kvôli širokému rozsahu 

týchto zdrojov sa častice podstatne líšia v chemickom zložení. Zloženie aerosólu 

pevninského pôvodu obsahuje najmä zvýšený obsah nerozpustných látok, silikátov (Hinds, 

1999). 

 

Tab. 2 Chemické zloženie častíc aerosólu podľa veľkostnej distribúcie (Seinfeld and 

Pandis, 2006) 
 

 

 

 

Poznámka: Jemné častice dusičnanov sú výsledkom reakcie kyseliny dusičnej a amónneho iónu za vzniku 

dusičnanu amónneho. Hrubé častice dusičnanov vznikajú reakciou hrubých častíc a kyseliny 

dusičnej.  
 

 

 

 

 Jemné častice Hrubé častice 

Chemické zloženie 

amónny katión 

sírany 

organický uhlík 

elementárny uhlík 

uhlíkový katión 

voda 

organické látky 

kovy ( Cu, Cd, Fe, Mn, 

Ni, Pb, V, Zn, atď.) 

resuspendovaný prach 

uholný popol 

zložky zemskej kôry  

(Al, Fe, Si, Ti)  

peľ, plesne, spóry húb, rastliny, 

časti živočíchov 

časti opotrebovaných 

pneumatík 

                                                                                        dusičnany
 



 

7 
 

2.4.1.1. Biologické 

Vírusy, prvoky, mikroorganizmy, baktérie, riasy, huby, a časti alebo produkty rastlín 

(semená, peľ), húb (spóry, plesne) alebo živočíchov tvoria aerosóly biologického pôvodu 

s názvom bioaerosóly. Najviac ich býva obsiahnutých v celkovom aerosóle pevninského 

vzduchu na konci vegetačného obdobia (Moldan, 1977). Veľkosť týchto častíc sa pohybuje 

v rozmedzí od 0,02 μm až po 250 μm v priemere (Hinds, 1999). Tieto častice, majú značný 

význam z hľadiska dopadov na zdravie človeka (Hůnová, 2004). Medzi zdravotné účinky 

spôsobené bioaerosólmi patria infekčné ochorenia, precitlivenosť a astma. Baktérie môžu 

spôsobovať tuberkulózu, legionárske ochorenie a antrax. Inhaláciou spór húb a peľa môže 

dôjsť k alergickým reakciám. Vírusy môžu spôsobovať kašeľ, kýchanie, prechladnutie 

a infekčné ochorenia ako je, chrípka, ovčie kiahne a osýpky (Hinds, 1999).  

 Ďalším z prirodzených biologických zdrojov častíc atmosférického aerosólu sú lesné 

požiare. Z hľadiska chemického zloženia sa jedná o sadze (primárne organické zlúčeniny 

a elementárny uhlík), popolček a biogénne častice (Hobbs, 2000). Okrem toho, že zvyšujú 

koncentráciu kvapôčiek v oblakoch, znižujú ich veľkosť, a tým zužujú ich veľkostnú 

distribúciu. To spôsobuje spomalenie splynutia jednotlivých kvapiek a zvýšenie albeda 

oblakov. Tieto deje spôsobujú spätnú väzbu v podobe znižovania účinnosti zrážok a tým 

nemôžu zabrániť široko rozšíreným požiarom (Holton et al., 2003).  

2.4.1.2. Pevninské 

 Nasledujúce zdroje častíc atmosférického aerosólu pochádzajú z pevninských 

zdrojov. Ako prvý z nich sú sopečné erupcie, ktoré okrem plynov vyvrhujú do atmosféry aj 

množstvo častíc rôznych veľkostí. Malé častice, ktoré majú dlhšiu dobu zotrvania, a sú 

vynesené do vyšších nadmorských výšok, hrajú dôležitú úlohu v stratosférickej chémii 

(Hobbs, 2000). 

 Ďalším pevninským zdrojom emisií sú častice aerosólu z púštnych búrok. Veľkostné 

rozdelenie častíc závisí na rýchlosti vetra a je veľmi podobné časticiam vzdialených 

kontinentálnych oblastí. Častice menšie ako 10 μm v priemere môžu byť zaviate na 

vzdialenosti dlhé často aj viac ako 5000 km. Obsahujú základné prvky zemskej kôry ako 

kremík, hliník a železo (Seinfeld and Pandis, 2006).  Posledným a veľmi malým zdrojom čo 

sa týka koncentrácie častíc aerosólov sú polárne oblasti, podrobnejšie popísané 

v Atmospheric Chemistry and Physics (Seinfeld and Pandis, 2006). 

 



 

8 
 

2.4.1.3. Oceánske 

Oceány a moria predstavujú jeden z najdôležitejších zdrojov atmosférických 

aerosólov (Hobbs et al., 2000). Avšak aktuálne množstvo aerosólu morskej soli je 

kedykoľvek menšie než množstvo častíc napr. pôdneho prachu. Táto skutočnosť je 

spôsobená nízkou vertikálnou distribúciou častíc morskej soli do atmosféry na rozdiel od 

častíc pôdneho prachu, ktoré sú transportované do vyšších vrstiev atmosféry (Holton et al., 

2003).  

2.4.2. Antropogénne zdroje 

 Do tejto skupiny patria častice, ktoré sú takmer bezvýhradne produktom antropickej 

činnosti, ktoré sa do ovzdušia dostali v dôsledku urbanizačných aktivít človeka. Medzi 

antropogénne zdroje častíc atmosférického aerosólu v mestských a priemyslových oblastiach 

patria doprava (emisie z výfukov, opotrebovanie pneumatík, odieranie povrchu ciest), 

stavebné činnosti (demolácie, výkopy, pohyb pôdy), emisie z bývania (kúrenie drevom, 

uhlím a inými palivami, varenie) a v neposlednom rade rozličná priemyselná činnosť (ťažba 

a úprava nerastných surovín, emisie vznikajúce pri spaľovaní palív v tepelných elektrárňach, 

ropné rafinérie). Na druhej strane, antropogénnymi zdrojmi častíc aerosólu vo vidieckych 

oblastiach sú horenie biomasy a emisie z poľnohospodárskych aktivít (Calvo et al., 2013; 

EEA, 2013).  

 Z chemického hľadiska do skupiny antropogénnych aerosólov patria sulfáty, nitráty, 

organický a elementárny uhlík, a taktiež aj rádioaktívne častice uvoľňujúce sa pri jadrových 

haváriách alebo explóziách pri jadrových experimentoch (Junge, 1963). Povrch aerosólových 

častíc môže obsahovať aj rôzne kovy, najmä Pb, Zn, Cu, Cr a Cd. Prítomnosť 

antropogénnych aerosólov môže viesť ku zníženiu množstva oblačnosti, vody v oblakoch 

a teploty vzduchu a tým k zníženiu celkových zrážok, a taktiež má negatívne dopady na 

životné prostredie a na zdravie človeka (EEA, 2014; Zhuang et al., 2013). 
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3. PROBLEMATIKA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA AEROSÓLMI 

3.1. Vplyv pôsobenia aerosólov na životné prostredie 

Znečistenie ovzdušia môže mať veľmi nepriaznivé dopady na životné prostredie. 

Suspendované častice vplývajú veľkou mierou nie len na rastliny ale aj na celé ekosystémy. 

Môžu mať negatívne účinky na život rastlín a spôsobovať ich neschopnosť zdravého rastu 

a tým pádom vplývajú aj na ekosystémové procesy. Rovnako negatívne účinky môžu mať aj 

na živočíchy, ktorým  spôsobujú podobné ťažkosti ako ľuďom a tým aj výrazne skracujú 

dĺžku ich života. Okrem toho znečisťujú stavby a poškodzujú ich svojím korozívnym 

účinkom. Veľkou mierou sa podieľajú aj na zníženej viditeľnosti. Sú súčasťou rôznych 

pochodov, ktoré ovplyvňujú klimatickú zmenu. Kým niektoré častice spôsobujú ochladenie 

atmosféry (sulfáty, nitráty), vplyv iných častíc môže spôsobiť naopak jej oteplenie. 

Prítomnosť aerosólov v ovzduší môže za určitých podmienok viesť aj ku zmene zrážkových 

pomerov (EEA, 2014). 

 

3.2. Vplyv pôsobenia aerosólov na zdravie človeka 

V súčasnosti predstavujú suspendované častice a látky na ne naviazané zdravotne 

najzávažnejšie znečisťujúcu škodlivinu v ovzduší. Medzi hlavné parametre ktoré ovplyvňujú 

zdravotné účinky patria najmä veľkosť a povrch častíc, ich chemické zloženie a tvar 

(Maznová et al., 2009). Kým väčšie častice frakcie PM10 sa zachytia v horných dýchacích 

cestách, jemné a ultrajemné častice sú schopné preniknúť až do pľúcnych mechúrikov 

(Kampa and Castanas, 2008). Môžu tam zotrvať dlhšiu dobu alebo byť v organizme 

transponované na dlhšie vzdialenosti. Jemné častice preto predstavujú podstatne väčšie 

riziko z hľadiska dopadov na ľudské zdravie (Pope III and Dockery, 2006). Dlhodobá 

expozícia jemným časticiam vedie k nárastu kardiovaskulárnych ochorení, ateroskleróz 

a pľúcnych zápalov a primárne zhoršuje stav už existujúceho ochorenia (Pope et al., 2004). 

Avšak zvýšená hospitalizácia z dýchacích a srdcových ochorení, zníženie funkcie pľúc 

a v neposlednom rade aj zvýšená úmrtnosť môžu nastať už aj pri krátkodobom náraste častíc 

menších ako 10µm (WHO, 2000). Preto v roku 2013 zaradila Medzinárodná agentúra pre 

výskum rakoviny (IARC, International Agency for Research on Cancer) suspendované 

častice ako hlavnú zložku vonkajšieho znečistenia do skupiny medzi preukázané 

karcinogény pre človeka (IARC, 2013).  
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4. HSTORICKÝ A LEGISLATÍVNY RÁMEC OCHRANY ČISTOTY 

OVZDUŠIA TÝKAJÚCI SA AEROSÓLOV 

Prvé zákony týkajúce sa ochrany ovzdušia siahajú až do 60. rokov 20. storočia, kedy 

dochádzalo k prvým záťažiam imisiami v súvislosti s rozvojom ťažobnej činnosti a ťažkého 

priemyslu. Koncom 60. rokov začali prvé merania imisií prašného aerosólu 

v Československu. Meraný bol ako celkový počet suspendovaných častíc, TSP, v ovzduší 

gravimetrickou a rádiometrickou metódou (Braniš et al., 2009).  

V 70. rokoch sa stavali dvojstupňové odlučovače, čo pomerne úspešne pomohlo boju 

s prašnosťou. Z tohto obdobia tiež pochádzajú prvé zmienky o zvýšenom výskyte alergií 

a ochoreniach dýchacích ciest u detí. Povedomie o vplyve znečistenia ovzdušia na ľudské 

zdravie začalo stúpať až začiatkom 80. rokov. Hlavným zdrojom škodlivín v ovzduší neboli 

len tepelné elektrárne, ale aj lokálne vykurovanie, doprava a diaľkový prenos škodlivín 

(ČHMÚa). Od roku 1981 Český hydrometeorologický ústav spracováva všetky namerané 

imisné dáta do Interného informačného systému (Štefancová et al.). 

Po roku 1989 došlo k výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia v dôsledku zmeny právnych 

predpisov väčšiny zákonov a následnej politickej a ekonomickej reštrukturalizácii. Vznikol 

zákon č. 309/1991 Sb., o ochrane ovzduší před znečišťujícimi látkami, ktorým boli sprísnené 

emisné limity na veľkých a stredných zdrojoch znečistenia ovzdušia. Taktiež sa zaviedli 

sankcie za ich nedodržiavanie. Legislatívne opatrenia sa avšak v tej dobe vyhli malým 

zdrojom znečistenia ovzdušia (ČHMÚa).  

V priebehu 90. rokov sa na meracích staniciach ČR začala merať frakcia suspendovaných 

častíc PM10. Počas tohto desaťročia bol v ČR zaznamenaný klesajúci trend v znečistení 

ovzdušia týmito časticami (ČHMÚ, 2012c). Nasledoval zákon č. 86/2002 Sb., o ochrane 

ovzduší, ktorý o lokálnom vykurovaní, kde často dochádza k nedokonalému spaľovaniu, čo 

vedie k produkcii karcinogénnych a toxických látok a k ich vypúšťaniu do ovzdušia, hovorí 

len okrajovo. V roku 2003 sa na niektorých staniciach ČHMÚ začala v Českej republike 

merať jemnejšia frakcia suspendovaných častíc, PM2,5 (ČHMÚ, 2011c).  

V súčasnosti je v ČR hlavným nástrojom v ochrane ovzdušia zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochrane ovzdušia, prostredníctvom ktorého sú transponované imisné limity stanovené 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/50/ES o kvalite vonkajšieho ovzdušia 

a čistejšom ovzduší pre Európu.  
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Podrobnosti ďalej špecifikuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o spôsobe posudzovania 

a vyhodnotenia znečistenia, rozsahu informovania verejnosti o úrovni znečistenia a pri 

smogových situáciách (ISSaR, 2013).  

Tab. 3 Imisné limity pre ochranu zdravia podľa Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ktorým 

sa stanovia imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení 

a řízení kvality ovzduší 

 24 hodín 

 (µg.m
-3

) 

Kalendárny rok 

(µg.m
-3

) 

PM2,5 - 25 

PM10 50 

max. 35 x za rok 

40 

 

Na základe epidemiologických štúdií boli z hodnôt doporučených Smernicou kvality 

ovzdušia (AQD, Air quality directive) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, World 

Health Organization) určené hodnoty imisných limitov znečisťujúcich látok v ovzduší 

(ČHMÚ, 2013c; EEA, 2013).  

Tab. 4  Smernica WHO pre kvalitu ovzdušia (EEA, 2013) 

 

 24-h priemer 

 (µg.m
-3

) 

Ročný priemer 

(µg.m
-3

) 

PM2,5 25 10 

PM10 50 20 
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5. SPRACOVANIE DÁT 

Jednou z hlavných náplní mojej bakalárskej práce bolo vyhľadať nepublikované dáta 

o koncentráciách aerosólu v ČR namerané v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Tieto dáta 

pochádzajúce z historického archívu knižnice ČHMÚ bolo najskôr potrebné previesť do 

elektronickej podoby. Vytvorila som si vlastnú databázu, do ktorej som prepisovala hodnoty 

aritmetického priemeru koncentrácie polietavého prachu zo spomínaných nepublikovaných 

dát. Tieto údaje pochádzajú z výskumných správ Hrdá et al., 1982a, 1982b, 1983, 1984a, 

1984b, 1984c a 1985. Zaoberajú sa ôsmimi sídelne priemyslovými oblasťami v ČR, ktoré 

boli najviac postihnuté imisiami znečisťujúcich látok a výrazne prekračovali hygienické 

normy počas 70. a 80. rokov minulého storočia. Sú to ostravsko-karvinská oblasť, 

severočeská oblasť, brnianska aglomerácia, hradecko-pardubická oblasť, mělnicko-

neratovická oblasť, Praha, západočeská oblasť a Plzeň. V tejto bakalárskej práci sú popísané, 

spracované a porovnané len hodnoty polietavého prachu z prvých štyroch postihnutých 

oblastí. Zvyšné štyri oblasti buď obsahovali nedostatočné množstvo informácií pre 

spracovanie, alebo v nich údaje o polietavom prachu uvedené neboli. Popis každej oblasti je 

rozdelený do piatich bodov: 

1. Geografická charakteristika oblasti 

2. Znečistenie ovzdušia 

Táto časť je zameraná na opis znečistenia ovzdušia v danej oblasti počas 70. a 80. 

rokov minulého storočia z hospodárskeho hľadiska. Vypísané sú odvetvia a iné 

negatívne faktory, ktoré mali najvýraznejší podiel na znečistení ovzdušia. 

3. Stanovenie polietavého prachu 

Popis metód použitých pri stanovení koncentrácie polietavého prachu. 

4. Merania polietavého prachu 

Počet staníc meracích polietavý prach v 70. a 80. rokoch minulého storočia 

a obdobie, počas ktorého sa merania prevádzali. Tento bod zahŕňa Zhodnotenie stavu 

znečistenia ovzdušia, v ktorom bude každá oblasť na základe získaných údajov 

vyhodnotená. Uvedené budú vždy maximálne a minimálne namerané hodnoty počas 

sledovaného obdobia. V závere tejto časti sú vyvodené charakteristiky vývoja 

znečistenia ovzdušia. 
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5. Porovnanie so súčasnými meraniami 

Na začiatku je popísaný stav znečistenia ovzdušia v oblasti v súčasnosti. Ako 

porovnávacie roky boli zvolené roky 2011–2014, ktoré reprezentujú súčasné merania. 

V závere je porovnanie hodnôt minulých meraní s hodnotami súčasných meraní a 

zhodnotenie situácie z hľadiska znečistenia ovzdušia polietavým prachom. 
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6. PREVOD DÁT 

Prvé merania atmosférického aerosólu na území Českej republiky boli prevádzané už 

v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Vtedy sa ešte celková prašnosť v ovzduší 

nerozdeľovala na veľkostné frakcie, ako je tomu dnes, a merala sa ako koncentrácia 

celkových suspendovaných častíc (polietavý prach). Postupom času sa v priebehu 90. rokov 

začala na meracích staniciach merať frakcia suspendovaných častíc PM10, neskôr v roku 

2003 aj jemnejšia frakcia PM2,5.  

Na to, aby mohli byť hodnoty polietavého prachu z minulosti porovnané s hodnotami 

PM10 súčasných meraní, bol využitý prepočet pomocou koeficientu 0,8 podľa Nařízení vlády 

č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší.  

Hodnotám koncentrácie polietavého prachu prepočítaných na frakciu PM2,5 sa v závere 

tejto práce venuje samostatná kapitola. Pomer frakcie PM2,5/PM10 kvôli svojej premenlivosti 

a závislosti na sezónnych a lokálnych podmienkach, nie je presne stanovený legislatívou. 

Závisí taktiež na druhu emisií. Pokiaľ emisie pochádzajú zo spaľovacích činností, pomer 

PM2,5/PM10 bude vyšší, naopak emisie z poľnohospodárskej činnosti budú mať vyššie 

zastúpenie PM10 (ČHMÚ, 2013c). Čo sa týka sezónneho priebehu, na zimu bude podiel 

frakcie PM2,5 vo frakcii PM10 vyšší v dôsledku kúrenia. Na jar tento pomer naopak poklesne 

kvôli nárastu biogénnych častíc (napr. peľ) v ovzduší (Gehrig and Buchmann, 2003). Odlišné 

hodnoty pomeru sú aj na rôznych typoch staníc. Kým na priemyslových staniciach 

(v dôsledku spaľovania) bude pomer vyšší, na dopravných staniciach (v dôsledku oteru 

pneumatík, brzdových systémov a zimných posypov ciest) bude pomer naopak najnižší 

(Maznová et al., 2009). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva hodnoty pomeru v 

rozmedzí od 0,5 do 0,8. Kým hodnota 0,5 je pozorovaná v mestských oblastiach rozvojových 

krajín, naopak hodnota 0,8 je typická viac pre mestské oblasti rozvinutých krajín (WHO, 

2005).  

Stanice, ktorých hodnoty koncentrácie PM2,5 sa porovnávali s hodnotami koncentrácie 

polietavého prachu zo staníc meracích v minulom storočí, boli trojakého typu. Dopravná 

(stanica v Hradci Králové),  priemyslová (Výsluní),  a zvyšné stanice sú pozaďové (ČHMÚ, 

2013c). Avšak vo výskumných správach zo 70. a 80. rokov minulého storočia neboli 

k dispozícii informácie o type staníc. Je teda možné, že sa v priebehu rokov mohla stanica 

zmeniť napr. z pozaďovej na dopravnú. Navyše, prevažná väčšina staníc oficiálne vznikla až 
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neskoršie, začiatkom 90. rokov, niektoré až po roku 2000. Jediná stanica, ktorá vznikla 

v roku 1970 a merať PM10 začala rok po tom, je stanica v Ostrave–Poruba ČHMÚ. Pri 

prepočtoch musel byť tento fakt zanedbaný a muselo sa počítať s tým, že sa súčasné stanice 

svojím typom zhodovali s typom staníc v minulosti. 

Pre Českú republiku bol vypočítaný odhad strednej hodnoty zastúpenia frakcie PM2,5 

vo frakcii PM10, 0,75, ktorý by mal odpovedať dlhodobému vývoju ČR. Táto hodnota je však 

odvodená z dát za obdobie 2006–2011 (ČHMÚ, 2012c). Ako bolo vyššie spomenuté, každý 

typ stanice sa líši hodnotou pomeru PM2,5/PM10 a taktiež každý rok sa hodnoty pohybujú v 

inom rozmedzí. V Českej republike sa priemerná hodnota pomeru PM2,5/PM10 za posledné 

štyri roky na pozaďových staniciach pohybovala okolo hodnoty 0,8. Na staniciach 

dopravných je to 0,68 a na priemyslových staniciach 0,77 (ČHMÚ, 2010, 2011c, 2012c, 

2013c). Podľa týchto troch hodnôt sa následne prepočítali koncentrácie PM10 na frakciu 

PM2,5 pre oblasť severočeskú, ostravskú a hradecko–pardubickú. Pre brniansku aglomeráciu 

bol pri prepočte PM10 na PM2,5 použitý koeficient 0,75. Údaje o koncentráciách PM10 

a PM2,5 pre roky 2011–2014 sú získané z Tabelárnych ročeniek ČHMÚ (ČHMÚ, 2011a, 

2011b, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2014a a 2014b). Všetky hodnoty sú zaokrúhlené na 

jednotky.  
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7. ZNEČISTENIE OVZDUŠIA V ZÁUJMOVÝCH OBLASTIACH ČSSR 

 

7.1. Ostravsko–karvinská oblasť 

 

7.1.1. Geografická charakteristika oblasti 

Územie ostravsko-karvinskej panvy aj s priľahlým okolím je z juhu a zo západu 

obklopené horami, zatiaľ čo na sever a severovýchod je krajina otvorená. V oblasti 

významne prevláda juhozápadný smer vetru a z toho možno usúdiť, že najväčšie znečistenie 

ovzdušia v tejto oblasti bude v jej severovýchodnej časti (Weiss et al., 1986).  

7.1.2. Znečistenie ovzdušia v rokoch 1972–1982  

 Ovzdušie v tejto oblasti bolo v minulosti znečisťované predovšetkým polietavým 

prachom. Celkovým množstvom emisií hlavných znečisťujúcich látok patrila Ostravská 

oblasť na tretie miesto v celej ČSSR. Jadro sledovanej oblasti z emisného hľadiska tvorili 

okresy Ostrava–město, Karviná a Frýdek–Místek. Z tohto hľadiska tiež Ostrave–městu 

patrilo druhé miesto najviac znečisťovaného mestského územia v bývalej ČSSR za hlavným 

mestom Prahou (Hrdá et al., 1984a).  

 Tak isto ako aj dnes, išlo o výrazne priemyselnú oblasť. Podľa jednotlivých druhov 

výrob v ostravskej oblasti, najväčší podiel na znečisťovaní ovzdušia tuhými látkami 

predstavovala výroba tepla a elektrickej energie. Okrem toho bol významný aj podiel 

hutníckych technológií (Hrdá et al., 1984a).  

7.1.3. Stanovenie polietavého prachu 

V rokoch 1972–1982 sa v ostravskej oblasti pri stanovení polietavého prachu použila 

metóda gravimetrická, pri ktorej sa prefiltruje vzduch cez filter s definovanou veľkosťou 

pórov usušený do konštantnej hmotnosti. Po expozícii polietavému prachu sa filter znovu do 

konštantnej hmotnosti usuší. Hmotnosť zachyteného prachu sa vypočíta z rozdielu hmotností 

filtra pred a po expozícii.  

Následne sa vypočíta koncentrácia a to pomocou vzorca: 

c =
1000 a

v
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 kde  c = koncentrácia [mg.m
-3

]  

a = hmotnosť zachyteného prachu [mg] 

        v = objem prefiltrovaného vzduchu [l] 

Jednotky koncentrácie polietavého prachu v súboroch boli prepočítané na µg.m
-3

 (Hrdá et al., 

1984b).  

7.1.4. Merania polietavého prachu v rokoch 1972–1982  

Priemerné ročné koncentrácie polietavého prachu boli v ostravskej oblasti merané na 

vybraných 24 staniciach pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v rokoch 1972–

1982. Merané stanice spadajú do troch okresov, Karviná, Frýdek–Místek a Ostrava–město 

(Hrdá et al., 1984). Hodnoty koncentrácií polietavého prachu, ktoré sú k dispozícii vo 

výskumných správach, sú už spriemerované hodnoty koncentrácií polietavého prachu za 

sledované obdobie trinástich rokov. Hodnoty koncentrácií polietavého prachu pre každý rok 

k dispozícii neboli. 

7.1.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia  

V celej ostravsko-karvinskej oblasti bola prekračovaná ročná prípustná koncentrácia 

polietavého prachu, ktorá je doporučená WHO, a to 40 µg.m
-3

 (Hrdá et al., 1984b). 

V samotnej Ostrave predstavovali hodnoty ročného aritmetického priemeru viac ako 300 % 

tejto doporučenej hodnoty (Weiss et al., 1986), kde bolo namerané maximum za sledované 

obdobie 1972–1982, a to 151 µg.m
-3

. Vysokými koncentráciami polietavého prachu 

v ostravskej oblasti sú spôsobované časté prípady prekročenia hodnoty dennej koncentrácie 

150 µg.m
-3

. Táto úroveň je v centre Ostravy prekračovaná zhruba 146 dní v roku. Naopak 

najnižšie hodnoty koncentrácie boli namerané v okrese Frýdek–Místek v stanici v Lysé 

Hore, 41 µg.m
-3

, spriemerované za obdobie 1974–1982 . V tomto okrese počas celého 

sledovaného obdobia aritmetické priemery koncentrácie neprekročili hodnotu 100 µg.m
-3

, 

ako tomu bolo v okrese Ostrava a Karviná (Hrdá et al., 1984b). 

Vývoj imisií na Ostravsku má charakter pozvoľného rastu a úroveň znečistenia 

v najbližších desiatich rokoch sa zvýši len nepatrne (Weiss et al., 1986). 
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7.1.5. Porovnanie so súčasnými meraniami 

Aglomerácia Ostrava/Karviná/Frýdek–Místek je jednou z najviac urbanizovaných 

a priemyslových oblastí v strednej Európe. Za následok to má predovšetkým vysoká 

koncentrácia priemyslovej výroby, veľká hustota zástavby s lokálnym vykurovaním pevnými 

palivami a zhustená dopravná infraštruktúra. Rovnako veľký podiel na tom má aj 

cezhraničná výmena znečistenia ovzdušia s Poľskou republikou (ČHMÚ, 2013c).  

Zo všetkých 22 staníc v ostravsko-karvinskej oblasti, ktoré merali koncentrácie 

polietavého prachu v minulosti, iba šesť staníc meria koncentráciu PM10 aj v rokoch 2011, 

2012, 2013 a 2014. Sú to stanice v mestách Orlová, okres Karviná, Třinec z okresu Frídek–

Místek a Ostrava z okresu Ostrava–město. V meste Třinec boli priemerné hodnoty 

koncentrácie PM10 v rokoch 2011, 2012, 2013 a 2014 vypočítané z dvoch staníc, Třinec–

Kosmos a Třinec–Kanada. V Ostravskom okrese sa v minulosti meralo na piatich staniciach, 

z ktorých len tri stanice merajú aj v súčasnosti, konkrétne stanice Poruba/ČHMÚ, Radvanice 

ZÚ a Zábřeh. V Tabuľke 5 sú uvedené hodnoty koncentrácie PM10 z rokov minulých 

a súčasných meraní. 

Tab. 5  Aritmetický priemer koncentrácie PM10 v µg.m
-3

 v ostravskej oblasti za obdobie 

1972–1982 a v rokoch 2011–2014 

 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM10 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011a, 

2012a, 2013a, 2014a. 

Červeným písmom sú označené koncentrácie PM10, ktoré prekročili imisný limit pre ochranu 

zdravia – 40 µg.m
-3

 (Nařízení vlády ČR 350/2002 Sb.). 

Ako možno vidieť v Tabuľke 5, najvyššie hodnoty koncentrácie PM10 dosahovala 

v minulosti stanica Radvanice ZÚ z okresu Ostrava–město, 121 µg.m
-3

, spriemerovaných za 

obdobie 1972–1982. To môže byť zapríčinené aj tým, že patrí do staníc priemyslového typu. 

stanica sledované obdobie

Orlová 1974-1982 2011 2012 2013 2014

96 45 46 44 40

Třinec 1973-1982 2011 2012 2013 2014

66 38 36 35 31

Ostrava-mesto 1972-1982 2011 2012 2013 2014

Poruba/ČHMÚ 83 34 35 36 33

Radvanice ZÚ 121 49 50 - 43

1977-1982 2011 2012 2013 2014

Zábřeh 96 41 41 46 42
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Naopak najnižšie hodnoty koncentrácie PM10, 66 µg.m
-3 

boli namerané v stanici Třinec počas 

rokov 1973–1982. Stanica Třinec, ako aj zvyšné tri stanice uvedené v Tab. 1 sú pozaďového 

typu. Z tabuľky je ďalej zrejmé, že každá stanica v minulosti má hodnotu koncentrácie PM10 

vyjadrenú za iné časové obdobie. Navyše by bolo veľmi nepresné porovnávať hodnoty 

koncentrácií PM10 spriemerovaných za 6 až 11 rokov s priemernou hodnotou za 1 rok. 

Okrem stanice Poruba/ČHMÚ a Třinec, vo všetkých staniciach dochádzalo každý rok 

k prekročeniu limitnej hodnoty 40 µg.m
-3

. Aj napriek tomu možno vidieť značný pokles 

v hodnotách koncentrácií PM10 v rokoch reprezentujúcich súčasné merania oproti meraniam 

z minulosti. Zo všetkých štyroch rokov reprezentujúcich súčasné merania bol najvýraznejší 

pokles zaznamenaný až v roku 2014. Najväčší pokles majú hodnoty PM10 v staniciach 

v okrese Ostrava–město. Avšak v súčasnosti sa v tomto okrese nachádzajú stanice, ktoré 

majú podstatne vyššie priemery ročných koncentrácií PM10 za posledné štyri roky, napr. 

stanice Přívoz, Fifejdy a Českobratrská (hot spot), ktoré sa v roku 2013 umiestnili v prvej 

desiatke staníc, v ktorých došlo k prekročeniu limitu 40 µg.m
-3

 (ČHMÚ, 2013c). Keďže sa 

v minulosti na týchto staniciach merania neprevádzali, museli byť z porovnaní vynechané. 

A práve kvôli vynechaniu niektorých staníc nemožno úplne zhodnotiť ostravsko-karvinskú 

oblasť z hľadiska znečistenia ovzdušia PM10 ako celok. Okrem toho, v minulosti neboli 

k dispozícii priemery ročných koncentrácií polietavého prachu pre každý rok, a teda nevieme 

odhadnúť charakter znižovania imisií.  

No aj napriek týmto skutočnostiam, spracovanie slúži na znázornenie značného 

rozdielu medzi hodnotami minulých a súčasných meraní. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti 

sú na väčšine ostravských lokalít namerané nadlimitné ročné priemerné koncentrácie častíc 

PM10 (ČHMÚ, 2013c), aj napriek tomu je v tejto oblasti značný klesajúci trend hodnôt imisií 

oproti hodnotám z minulých meraní. V Orlovej a v Ostrave tieto hodnoty mohli poklesnúť až 

o polovicu pôvodnej hodnoty. Z dlhodobého hľadiska majú priemerné ročné koncentrácie 

častíc v ostravsko-karvinskej oblasti kolísavý charakter a nemožno očakávať zlepšenie 

dlhodobo nepriaznivej imisnej situácie (ČHMÚ, 2013c). V roku 2014 z celkového počtu 

staníc 10, kde došlo k prekročeniu limitu 40 µg.m
-3

, až 9 staníc pochádza z okresu Karviná 

alebo Ostrava–město (ČHMÚ, 2014c). 
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7.2. Severočeská oblasť 

 

7.2.1. Geografická charakteristika oblasti 

Orografická členitosť severočeskej oblasti je charakteristická veľkou rôznorodosťou, 

z čoho vyplývajú rôzne rozptylové podmienky škodlivín. Na hrebeňových polohách 

a z južnej strany Krušných hôr možno hovoriť o veľkopriestorovom znečisťovaní ovzdušia. 

To vzniká v dôsledku niektorých klimatických zvláštností oblasti, ako je napr. turbulentné 

veterné prúdenie. V tejto oblasti je častý výskyt stabilného rozvrstvenia atmosféry, preto 

rozrušenie tejto stabilnej vrstvy na južných svahoch Krušných hôr, zapríčiňuje 

veľkopriestorové šírenie škodlivín pozdĺž týchto svahov (Hrdá et al., 1982a). 

7.2.2. Znečistenie ovzdušia v rokoch 1971–1980 

Podľa vládnych uznesení (č. 315/74 a č. 76/80) sa severočeská oblasť radila medzi 

osem sídelno-priemyselných oblastí ČSSR, kde sa taktiež negatívne prejavovali dopady či už 

faktorov hygienických (polietavý prach, oxidy síry, ostatné plynné škodliviny a hluk 

z dopravy) alebo faktorov nepohody prostredia (devastované plochy, pachy, prašný spad 

apod.). Vplyv oboch faktorov bol tak výrazne nepriaznivý v pôsobení na prírodné a životné 

prostredie, že oblasť bola obecne označovaná ako „postihnutá“. V minulosti bolo popisované 

územie priemyselno-poľnohospodárskou oblasťou s výrobnými podnikmi rôznorodého 

rozloženia. V severozápadnej časti prevažoval energetický, ťažobný a chemický priemysel, 

v okolí Litoměřic a Loun sa intenzívne rozvíjalo poľnohospodárstvo, a na Českolipsku 

a Liberecku sklárska, textilná a strojárenská výroba (Hrdá et al., 1982a).  

7.2.3. Stanovenie polietavého prachu 

V rokoch 1971–1980 sa v severočeskej oblasti k odberu vzoriek používali aspiračné 

metódy. Vzduch je nasávaný motorčekom a sledovaná škodlivina je zachytávaná vo 

vhodnom médiu. Koncentrácia sledovanej látky sa vypočíta z množstva zachyteného 

odberom a z prefiltrovaného vzduchu o známom objeme. Následne sa pre manuálne 

stanovenie polietavého prachu použila buď metóda gravimetrická alebo metóda 

reflektometrická. Metóda reflektometrická, ktorá je podstatne menej exaktná oproti prvej 

metóde, spočíva v zoslabení odrazu svetla zaprášeným filtrom oproti filtru pred expozíciou. 

Používa sa len zriedka. Pre automatické meranie polietavého prachu, pri ktorom sa 

koncentrácia určila z rozdielu absorpcie β–žiarenia  na čistom a zaprášenom filtre, sa 

používali BETA–Staubmetery (Hrdá et al., 1982a).  
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7.2.4. Merania polietavého prachu v rokoch 1971–1980 

Aj napriek tomu, že počas sledovaného obdobia 1971–1980 meralo v severočeskej 

oblasti znečistenie ovzdušia metódou gravimetrickou 23 staníc, hodnoty uvedené vo 

výskumnej správe sú namerané metódou reflektometrickou. Tabelárne výsledky boli 

uvedené aj napriek tomu, že reflektometrická metóda nie je uvedená v JAM (Jednotné 

analytické metódy). Tento fakt možno odôvodniť tým, že počas sledovaného obdobia bola 

v Severočeskom kraji v činnosti ešte staničná sieť Organizácie pre racionalizáciu 

energetických závodov (ďalej len ORGREZ), ktorá merala touto metódou na 40 staniciach 

(okresy Chomutov, Most a Litoměřice), a na rozdiel od hlavnej siete mala výsledky aj 

z okresu Louny, zo 6 meracích staníc. V okrese Chomutov bolo 14 meracích staníc a 

v okrese Most a Litoměřice po 10 staníc. Súčasťou Litomeřického okresu bolo aj okresné 

mesto Teplice (Hrdá et al., 1982a).  

Hodnoty koncentrácií polietavého prachu z tejto oblasti, ktoré sú k dispozícii vo 

výskumnej správe, sú už spriemerované hodnoty koncentrácií polietavého prachu za 

sledované obdobie desiatich rokov. Hodnoty koncentrácie polietavého prachu pre každý rok 

zvlášť k dispozícii neboli. 

7.2.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia 

Priemerné ročné koncentrácie polietavého prachu dosahovali v Severočeskom kraji 

počas rokov 1971–1980 hodnôt 111–427 µg.m
-3

 pre aritmetický priemer. Maximálne ročné 

koncentrácie dosahovali dokonca niekoľkonásobok prípustnej koncentrácie, na niektorých 

miestach až 500 µg.m
-3

. Denné maximá sa v ose panvy pohybovali od 790–1660 µg.m
-3

, čo 

je 1,6–3,3 násobok maximálnej ročnej koncentrácie. Tieto údaje sú zrejme údaje zistené 

pomocou gravimetrickej metódy, ktoré vo výskumnej práci tabelárne uvedené neboli. 

Najviac prekročených hodnôt bolo v okrese Most, kde bola taktiež nameraná aj najvyššia 

hodnota koncentrácie polietavého prachu za celé obdobie, 145 µg.m
-3

. Najnižšia priemerná 

hodnota bola nameraná v okrese Chomutov v stanici Klínovec, 10 µg.m
-3 

(Hrdá et al., 

1982a). 

Vzhľadom k skutočnosti, že použitie reflektometrickej metódy znížilo výsledky 

meraní, o čom svedčia aj údaje z výskumnej správy o priemeroch vypočítaných 

gravimetrickou metódou, tieto údaje nemožno považovať za dostatočne presné na 

porovnanie so súčasnými meraniami. Takisto nie sú postačujúce na určenie charakteru 

vývoja znečistenia ovzdušia. Avšak vo výskumnej správe sa uvádza, že vo väčšine meracích 
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staníc sa v priebehu vyšetrovaného desaťročného obdobia úroveň znečistenia ovzdušia 

polietavým prachom výrazne nemenila. Výnimku tvorili len niektoré mestá panvovej oblasti 

(Chomutov, Most a Teplice), kde malo znečistenie klesajúci charakter (Hrdá et al., 1982a).  

V nasledujúcich riadkoch budú, aj napriek týmto skutočnostiam, uvedené hodnoty 

minulých meraní a porovnané so súčasnými meraniami. Slúžia však len pre znázornenie 

a hrubý odhad charakteru znečistenia ovzdušia.  

7.2.5. Porovnanie so súčasnými meraniami 

Ústecký kraj možno z hospodárskeho hľadiska rozdeliť na 4 oblasti. Oblasť s vysoko 

rozvinutou priemyselnou výrobou (Chomutov, Most, Teplice), poľnohospodárske oblasti 

produkujúce zeleninu, chmeľ (Litomeřicko a Lounsko) a ovocie (Polabí, Litoměřicko, 

Mostecko), oblasť Krušných hôr s obmedzenými hospodárskymi aktivitami a nakoniec 

Děčínska oblasť bez koncentrácie priemyslu a poľnohospodárstva. Všetky spomenuté druhy 

hospodárstva značne ovplyvňujú mieru znečistenia ovzdušia v oblasti. Vyššie priemery PM10 

v mestských oblastiach sú teda spôsobené predovšetkým dopravou, lokálnym vykurovaním 

a zanedbaním čistenia ciest a chodníkov. Vo vidieckych lokalitách má naopak za následok 

vyšších hodnôt PM10 hlavne poľnohospodárstvo a lokálne vykurovanie (ČHMÚ, 2012c).  

V r. 2011 v Ústeckom kraji meralo koncentrácie PM10 23 staníc, v r. 2012 to bolo 21 

staníc a v r. 2013 a 2014 22 staníc. Zo všetkých 40 staníc merajúcich imisie polietavého 

prachu v 70. a v 80. rokoch, iba 5 staníc merania prevádza aj v súčasnosti. Z okresu 

Chomutov sú to stanice v Chomutove a v Nové Víske u Domašína, z okresu Most sa meria 

iba v Moste, ďalej v meste Teplice a v obci Kostomlaty pod Milešovkou. V Tabuľke 6 sú 

ročné priemery koncentrácie PM10 zo súčasných meraní a za obdobie 1971–1980. 

Tab.  6 Aritmetické priemery koncentrácie PM10 v severočeskej oblasti za obdobie 

1971–1980 a v rokoch 2011–2014 

 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM10 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011a, 

2012a, 2013a, 2014a. 

stanica sledované obdobie

1971-1980 2011 2012 2013 2014

Chomutov 90 30 26 25 30

Nová Víska u Domašína 16 15 13 15 14

Most 116 38 33 31 33

Kostomlaty 36 24 21 22 23

Teplice 97 33 28 26 31
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V Ústeckom kraji v rokoch reprezentujúcich súčasné merania nedošlo na žiadnej 

stanici k prekročeniu ročného imisného limitu PM10. Na pozaďovej stanici v Moste bola 

nameraná najvyššia ročná priemerná koncentrácia PM10 počas všetkých štyroch rokov, 38 

µg.m
-3

, ktorá neprekročila limitnú hodnotu. Oproti roku 2011 došlo v celej severočeskej 

oblasti ku zníženiu ročných priemerných koncentrácií (ČHMÚ, 2012c), výnimkou sú len 

obce Nová Víska u Domašína a Kostomlaty pod Milešovkou, kde síce hodnoty v roku 2012 

poklesli, ale v roku 2013 a 2014 zaznamenali mierny nárast. Ako bolo vyššie spomenuté, 

tento stav môže byť spôsobený lokálnym vykurovaním a poľnohospodárstvom a nemožno 

vylúčiť ani emisie priemyselného pôvodu, keďže obe stanice sú priemyselného typu. 

Oproti hodnotám z minulých meraní sa súčasné hodnoty imisií PM10 podstatne znížili 

hlavne v okresných mestách. V minulosti mohli priemerné ročné koncentrácie v severočeskej 

oblasti prekračovať až desaťnásobok najvyššej doporučenej ročnej prípustnej koncentrácie. 

Rovnako tak aj maximálne denné koncentrácie prekračovali najvyššiu dennú prípustnú 

koncentráciu o rád (Weiss et al., 1986). Navyše ak berieme do úvahy zníženie hodnôt 

minulých meraní kvôli nevhodnej použitej metóde, charakteristiku ročných priemerných 

koncentrácií môžeme zhodnotiť s výnimkou malých výchyliek ako výrazne klesajúcu.  

 

7.3. Brnianska aglomerácia 

 

7.3.1.  Geografická charakteristika oblasti 

Brnianska kotlina je oblasť, ktorú tvorí rozsiahla terénna zníženina. Splňuje všetky 

predpoklady pre stabilné rozvrstvenie vzduchových más. Zimy sú charakteristické zväčša 

bezvetrím a tým vzrastá na jeseň nebezpečenstvo zamorenia obytných oblastí mesta 

exhaláciami z priemyselnej zóny (Hrdá et al., 1984c).  

7.3.2.  Znečistenie ovzdušia v rokoch 1971–1982 

Brno patrilo v minulosti medzi osem sídelno-priemyselných oblastí ČSSR, kde sa 

taktiež negatívne prejavovali dopady faktorov hygienických a faktorov nepohody prostredia. 

Vplyv oboch faktorov bol tak výrazne nepriaznivý v pôsobení na prírodné a životné 

prostredie, že oblasť bola obecne označovaná ako „postihnuteľná“. Rast imisií nad stanovené 

limity bol spôsobený hlavne nadmernými emisiami škodlivých látok z antropogénnych 

zdrojov. Ovzdušie v tejto oblasti bolo znečisťované najmä polietavým prachom.  
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Navyše centrálna oblasť brnianskej aglomerácie sa nevyznačovala príliš vhodnými 

rozptylovými podmienkami v najspodnejších častiach atmosféry, a teda koncentrácie 

polietavého prachu tu dosahovali výrazne vysokých hodnôt (Hrdá et al., 1985).  

7.3.3.  Stanovenie polietavého prachu 

V rokoch 1971–1982 sa v brnianskej oblasti k odberu vzoriek používali aspiračné 

metódy. Štandardná odberová aparatúra sa skladala z čerpadla vzduchu, plynomeru 

a záchytného zariadenia. Vzduch je nasávaný čerpadlom a sledovaná škodlivina je 

zachytávaná vo vhodnom médiu. Koncentrácia sledovanej látky sa vypočítala z množstva 

zachyteného odberom a z množstva prefiltrovaného vzduchu. Následne sa pri stanovení 

polietavého prachu použila metóda gravimetrická. Jednotky koncentrácie polietavého prachu 

v súboroch boli prepočítané na µg.m
-3

 (Hrdá et al., 1984c).  

7.3.4.  Merania polietavého prachu v rokoch 1971–1982 

Hodnotenie stavu znečistenia ovzdušia v brnianskej aglomerácii polietavým prachom 

vychádzalo z analýzy poľa priemerných ročných koncentrácií zmeraných v štyroch 

staniciach Pobočky Českého hydrometeorologického ústavu za obdobie 1971–1982. Tri 

stanice merali v meste Brno a štvrtá stanica sa nachádzala 31 km juhozápadne od Brna, 

v malom meste Oslavany (Hrdá et al., 1985). 

Hodnoty koncentrácií polietavého prachu z tejto oblasti, ktoré sú k dispozícii vo 

výskumnej správe, sú aritmetické priemery koncentrácie polietavého prachu pre každý rok. 

Z roku 1971 sú k dispozícii aritmetické priemery koncentrácie polietavého prachu iba 

z dvoch staníc, aj to namerané len v zimnom polroku. Kvôli nedostatočným hodnotám bol 

tento rok vylúčený z ďalších spracovaní.  

7.3.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia 

V celej brnianskej aglomerácii bola počas sledovaného obdobia 1972–1982 

prekračovaná ročná prípustná koncentrácia polietavého prachu 40 µg.m
-3

 (Hrdá et al., 

1984c). Výnimkou sú len stanica Renneská v roku 1980 s hodnotou 37 µg.m
-3

 a stanica 

Oslavany v rokoch 1979, 1981 a 1982 s hodnotami od 36 do 40 µg.m
-3

. Na Obrázku 1 je 

znázornená časová rada priemerných ročných imisných koncentrácií polietavého prachu 

v Brnianskej aglomerácii v rokoch 1972–1982.  
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Obr. 1  Časová rada priemerných ročných imisných koncentrácií polietavého prachu 

v Brnianskej aglomerácii za obdobie 1972–1982 (Hrdá, et al., 1985) 

 

             Najvyššie koncentrácie polietavého prachu sa vyskytovali v stanici Radlas, v širšom 

centre mesta, počas takmer celého sledovaného obdobia s maximálnou priemernou 

koncentráciou 135 μg.m
-3

 nameranou v roku 1978. Keďže sa táto stanica nachádzala blízko 

centra mesta, možno usúdiť, že vysoké koncentrácie súvisia s dopravnou vyťaženosťou 

mesta. Z pomeru vysokých priemerných ročných koncentrácií taktiež vyplýva, že 

v brnianskej oblasti bola vyššia relatívna početnosť prekročenia dennej koncentrácie 150 

μg.m
-3

 (Hrdá et al., 1984c). Naopak najnižšie hodnoty ročného aritmetického priemeru 

dosahovali stanice Renneská a Oslavany, a to koncentrácie pod 50 μg.m
-3

. Ako možno vidieť 

na grafe, stanica v meste Oslavany, približne 30 km juhozápadne od Brna, dosahovala 

najnižšie hodnoty aritmetických priemerov, kde bola v roku 1981 nameraná aj minimálna 

hodnota za celé sledované obdobie, 45 μg.m
-3

. 

Počas celého sledovaného obdobia majú imisie polietavého prachu zväčša klesajúci 

charakter. Výnimku predstavuje stanica Radlas, v ktorej bol pokles zaznamenaný až po roku 

1978 a stanica Kroftova, ktorá od roku 1979 zaznamenala mierny nárast imisií. V najbližších 

desiatich rokoch sa predpokladá znečistenie len vnútornej časti mesta, kde úroveň o niečo 

málo presiahne hodnotu 40 μg.m
-3 

(Weiss et al., 1986).  

7.3.5.  Porovnanie so súčasnými meraniami 

Hlavným problémom z hľadiska kvality ovzdušia v aglomerácii Brno je nadmerné 

zaťaženie dopravou, ktorá je majoritným zdrojom škodlivín pre túto oblasť a produkuje až 

87 % emisií tuhých znečisťujúcich látok (ČHMÚ, 2011c; ČHMÚ, 2012c). Obecne však platí 
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závislosť hodnôt koncentrácií na meteorologických, resp. rozptylových podmienkach 

a vzhľadom k zväčša bezveterným zimným obdobiam, to celú situáciu len zhoršuje. Tomuto 

nepriaznivému stavu navyše prispieva aj veterná erózia, vyskytujúca sa najmä v teplej časti 

roku (ČHMÚ, 2012c; ČHMÚ, 2013c).  

V roku 2011 v meste Brno meralo suspendované častice frakcie PM10 dvanásť staníc, 

v roku 2012 sedem staníc, v roku 2013 osem staníc a v roku 2014 jedenásť staníc. Z hodnôt 

aritmetických priemerov koncentrácie PM10 všetkých štyroch rokov bol vypočítaný priemer 

pre mesto Brno ako celok pre každý rok. Následne boli tieto hodnoty PM10 porovnané 

s hodnotami polietavého prachu zo štyroch staníc meracích v 70. a 80. rokoch minulého 

storočia. 

Kvôli malému množstvu meracích staníc v 70. a 80. rokoch minulého storočia, ktoré 

nepokryli celú Brniansku aglomeráciu až tak, ako je tomu dnes, informácie o hodnotách 

koncentrácie polietavého prachu nie sú postačujúce pre jednoznačné určenie charakteru 

znečistenia ovzdušia časticami PM10. Avšak nemožno poprieť skutočnosť, že v minulých 

rokoch boli hodnoty koncentrácií PM10 podstatne vyššie, čo znázorňuje Obrázok 2.  

 

Obr. 2  Priemerné ročné imisné koncentrácie PM10 a ich porovnanie s limitnou 

hodnotou pre PM10 v aglomerácii Brno za obdobie 1972–1980 a v rokoch 2011–

2014 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM10 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011a, 

2012a, 2013a, 2014a. 

 Červená čiara znázorňuje hodnotu imisného limitu pre ochranu zdravia pre PM10 – 40 µg.m
-3

 

(Nařízení vlády ČR 350/2002 Sb.). 
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Ako možno vidieť z grafu na Obrázku 2, najvyššie hodnoty PM10 boli namerané 

v roku 1972, a to 77 μg.m
-3

. Od roku 1976 mal vývoj znečistenia ovzdušia PM10 klesajúci 

charakter až po rok 1982, kde hodnoty opäť mierne vzrástli. Hodnoty koncentrácie PM10 

z posledných štyroch rokov sú 1,6–2,8krát nižšie ako hodnoty v rokoch minulého storočia. 

Červená čiara v grafe znázorňuje limitnú hodnotu 40 µg.m
-3

 a poukazuje na stav, že 

brnianska aglomerácia trpela počas 70. a na začiatku 80. rokov minulého storočia 

silným znečistením ovzdušia. V posledných štyroch rokoch žiadna zo staníc v meste Brno 

nepresiahla limitnú hodnotu. Od roku 2011 má trend znečistenia ovzdušia PM10 klesajúci 

charakter s výnimkou posledného roku 2014, kde hodnoty oproti roku 2013 vzrástli o 0,4 

μg.m
-3

. 

 

7.4. Hradecko-pardubická oblasť 

 

7.4.1. Geografická charakteristika oblasti 

Hradecko-pardubická oblasť sa vyznačuje takmer rovinatým terénom. Vzhľadom 

k tomu nie sú v oblasti merania žiadne zvláštnosti v rozložení poľa koncentrácií polietavého 

prachu (Hrdá et al., 1982b). 

7.4.2. Znečistenie ovzdušia v rokoch 1975–1980 

Hradecko-pardubická oblasť patrila v minulosti medzi menej znečistenú oblasť z 

ôsmich sídelno-priemyselných oblastí v ČSSR, kde sa napriek tomu negatívne prejavovali 

dopady jednak faktorov hygienických a faktorov nepohody prostredia. Vplyv oboch faktorov 

bol tak výrazne nepriaznivý v pôsobení na krajinu, že oblasť bola obecne považovaná za 

„postihnutú“ (Hrdá et al., 1983). Podľa hodnotenia životného prostredia z hľadiska 

pôsobenia polietavého prachu sa prostredie v tejto oblasť považovalo sa narušené (Hrdá et 

al., 1982b). Najviac postihnutými oblasťami boli. Pardubice a Trutnov so sústredením 

výroby elektrickej energie a rozvojom chemického a papierenského priemyslu (Hrdá et al., 

1983). Merné emisie znečisťujúcich látok radili sledovanú oblasť svojou výškou k najviac 

znečisťovaným oblastiam v ČSSR za hlavným mestom Prahou, severočeským krajom 

a ostravskou aglomeráciou (Hrdá et al., 1982b). 
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7.4.3. Stanovenie polietavého prachu  

V sledovanom období v hradecko-pardubickej oblasti boli k dispozícii iba údaje, 

ktoré namerala organizácia ORGREZ metódou SF (soufre-fumée), čo je aspiračná metóda, 

ktorou sa čerpadlom nasáva vzduch. Ten je vedený cez papierový filter, na ktorom sa zachytí 

polietavý prach do impigneru so slabým roztokom peroxidu vodíka, ktorého pH má po 

okyslení kyselinou sírovou hodnotu 4,5. Potom sa vypočíta koncentrácia škodlivín a to 

z množstva zachyteného odberom a zo známeho objemu prefiltrovaného vzduchu. 

Koncentrácia polietavého prachu sa následne stanoví reflektometricky, kde sa po expozícii 

filtru meria zmena odrazivosti svetla vzhľadom k filtru čistému. Správnosť metódy je teda 

závislá na kolísaní farby zachyteného prachu a na veľkosti pórov papierového filtra (Hrdá et 

al., 1982b). Veľká nevýhoda tejto metódy bola okolnosť, že súčasne sa stanovovali všetky 

kyslo reagujúce škodliviny vo vzduchu, ale aj amoniak, ktorý znižoval výsledky. Jednalo sa 

teda o metódu zastaranú a neodporúčaná. Aj napriek tomu, že neboli k dispozícii výsledky 

iných meraní v tejto oblasti, boli v správe uvedené s vedomím, že ich hodnoty budú nižšie, 

než údaje získané metódou gravimetrickou (Hrdá et al., 1982b).  

7.4.4. Merania polietavého prachu v rokoch 1975–1980  

V 70. a 80. rokoch minulého storočia prevádzalo v hradecko-pardubickej oblasti 

merania polietavého prachu celkom 16 staníc spadajúcich do piatich okresov: Hradec 

Králové, Kolín, Kutná Hora, Pardubice a Rychnov nad Sněžkou (Hrdá et al., 1982b). 

Hodnoty koncentrácií polietavého prachu, ktoré sú k dispozícii vo výskumných správach, sú 

už spriemerované hodnoty koncentrácií polietavého prachu za sledované obdobie šiestich 

rokov. Hodnoty koncentrácie polietavého prachu pre každý rok zvlášť k dispozícii neboli. 

7.4.4.1. Zhodnotenie stavu znečistenia ovzdušia 

V hradecko-pardubickej oblasti dosahovali koncentrácie polietavého prachu za rok 

pre aritmetický priemer hodnôt 34–40 µg.m
-3

. Oblasť s maximálnymi koncentráciami 

polietavého prachu sa rozkladala pri hlavných zdrojoch znečistenia ovzdušia, a to v priestore 

Chvaletice, Prelouč, Pardubice, smerom k Hvozdniciam. Maximálne hodnoty  boli počas 

rokov 1975–1980 namerané v Pardubiciach-Tyršovy sady, 47 µg.m
-3

. Naopak najnižšie 

hodnoty koncentrácie polietavého prachu boli namerané v okrese Kolín, v obci Tři Dvory 

a v okrese Pardubice v Sovoluskách, 23 µg.m
-3 

(Hrdá et al., 1982b). Vzhľadom 

k skutočnosti, že použitie reflektometrickej metódy mohlo znížiť výsledky meraní, a teda 
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reálne by výsledky boli omnoho vyššie, možno usúdiť časté prekračovanie ročnej limitnej 

hodnoty počas sledovaných rokov. 

Zo šesťročného obdobia, ktoré bolo k dispozícii nemožno spoľahlivo zhodnotiť 

tendenciu vývoja v oblasti. Možno jedine predpokladať rast imisií v okolí elektráreň 

(Chvaletice, Opatovice), zatiaľ čo po okrajoch oblasti bude viditeľný pokles znečistenia 

(Weiss et al., 1986).  

7.4.5. Porovnanie so súčasnými meraniami 

Pardubický kraj možno charakterizovať ako oblasť priemyslovo-poľnohospodársku. 

Najväčším zdrojom emisií tuhých znečisťujúcich látok je doprava a lokálne vykurovanie. 

Královohradecký kraj je oblasť poľnohospodársko-priemyslová, a navyše je tu dobre 

rozvinutý cestovný ruch. Najväčším zdrojom emisií znečisťujúcich látok sú taktiež stále 

narastajúca doprava, lokálne vykurovanie a veľký vplyv má aj prenos škodlivín 

z Pardubického kraja (ČHMÚ, 2012c). 

Zo všetkých 16 staníc merajúcich polietavý prach v minulom storočí, iba 2 stanice 

prevádzajú merania PM10 aj v súčasnosti. Konkrétne v mestách Hradec Králové a Pardubice. 

Ostatné stanice v súčasnosti merania neprevádzajú, alebo údaje o ročných aritmetických 

priemeroch koncentrácie PM10 chýbajú.  

Hodnoty zo stanice Hradec Králové, ktorá prevádzala merania polietavého prachu 

v 70. a 80. rokoch minulého storočia, boli porovnané so stanicou v Hradci Králové–

Brněnská, ktorá jediná merala koncentráciu PM10 vo všetkých štyroch rokov 

reprezentujúcich súčasnosť. Jedná sa o stanicu dopravnú. V Pardubiciach sa v minulom 

storočí meral polietavý prach na troch staniciach: Hůrka, Svítkov a Tyršovy sady. Hodnoty 

z týchto staníc boli porovnané s jedinou stanicou prevádzajúcou merania PM10 v meste 

Pardubice počas posledných štyroch rokov, s pozaďovou stanicou Dukla. V Tabuľke 6 sú 

uvedené hodnoty koncentrácie PM10 z rokov minulých a súčasných meraní pre spomínané 

mestá. 
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Tab. 7  Aritmetický priemer koncentrácie PM10 v µg.m
-3

 v hradecko-pardubickej 

oblasti za obdobie 1975–1980 a v rokoch 2011–2014 

 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM10 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011a, 

2012a, 2013a, 2014a. 

Ako možno vidieť v Tabuľke 7, najvyššie hodnoty koncentrácie PM10 dosahovala v 

minulosti stanica Tyršovy sady v Pardubiciach, 38 µg.m
-3

, spriemerovaná za obdobie 1975–

1980. Naopak najnižšia hodnota bola nameraná v Hradci Králové, 24 µg.m
-3

. Na žiadnej zo 

staníc hodnota koncentrácie PM10 za posledné štyri roky nepresiahla limitnú hodnotu 40 

µg.m
-3

. Z Tab. 7 je ďalej zrejmé, že v Hradci Králové majú imisie PM10 v súčasnosti síce 

mierny klesajúci trend, avšak oproti minulým meraniam sú hodnoty PM10 vyššie. Táto 

skutočnosť môže byť spôsobená už spomínaným nevhodným výberom použitej metódy 

k stanoveniu koncentrácie polietavého prachu. Podobne je tomu aj v Pardubiciach. Taktiež je 

veľmi nepresné porovnávať hodnoty spriemerované zo šiestich rokov s hodnotou ročného 

priemeru. Rovnako nevieme predpovedať, či mali hodnoty koncentrácie PM10 počas 

minulých rokov klesajúci trend alebo koncentrácia stagnovala na približne rovnakých 

hodnotách. Aj napriek tomu, že táto oblasť je zo všetkých sídelno-priemyselných oblastí 

menej znečistená, a tak isto tu dochádzalo k najmenej prekročeniam najvyššej dennej 

prípustnej koncentrácie (Weiss et al., 1986), nemožno vylúčiť, že oblasť mala počas rokov 

1975–1980 hodnoty koncentrácií PM10 podstatne vyššie.  

Pokiaľ by sme brali do úvahy všetky tieto možnosti, dospeli by sme k záveru, že 

hradecko-pardubickú oblasť charakterizuje len mierny pokles imisií PM10 oproti minulým 

meraniam, dokonca podľa hodnoty PM10 v Hradci Králové mohli koncentrácie mierne 

narásť. Najvýraznejší pokles koncentrácie PM10 bol v roku 2012, kde oproti 

predchádzajúcemu roku poklesli hodnoty až o 2,4–3,5 µg.m
-3. V posledných troch rokoch má 

trend znečistenia ovzdušia PM10 v obidvoch mestách skôr stagnujúci charakter.  

 

 

stanica 1975-1980 stanica 2011 2012 2013 2014

Pardubice Hůrka 29 Pardubice

Pardubice Svítkov 27 Dukla 30 27 28 28

Pardubice Tyršovy sady 38

Hradec Králové 1975-1980 Hradec Králové 2011 2012 2013 2014

24 Brněnská 31 28 28 27
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8. PM2,5 

Z dôvodov vypísaných v kapitole 6. Prevod dát jasne vyplýva, že nemožno jednoznačne 

určiť hodnotu pomeru PM2,5/PM10 a teda ani spoľahlivo vypočítať hodnoty koncentrácie 

PM2,5 v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Preto tieto nepublikované údaje nemožno použiť 

ako porovnávací materiál so súčasnými hodnotami koncentrácie PM2,5. No aj napriek tomu, 

v nasledujúcich riadkoch sú znázornené koncentrácie PM2,5 v posledných štyroch rokov, 

a taktiež v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Tieto výsledky sú uvedené len ako hrubý 

odhad, preto spracovanie slúži len pre najzákladnejšiu orientáciu. 

 

8.1. Ostravsko–karvinská oblasť 

Tab. 8  Aritmetické priemery koncentrácie PM2,5 v ostravskej oblasti za obdobie 1972–

1982 a v rokoch 2011–2014 

 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM2,5 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011b, 

2012b, 2013b, 2014b. 

Červeným písmom sú označené koncentrácie PM2,5, ktoré prekročili imisný limit pre ochranu 

zdravia – 25 µg.m
-3

 (Nařízení vlády ČR 350/2002 Sb.). 

8.2. Severočeská oblasť 

Tab. 9 Aritmetické priemery koncentrácie PM2,5 v severočeskej oblasti za obdobie 

1971–1980 a v rokoch 2011–2014 

 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM2,5 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011b, 

2012b, 2013b, 2014b. 

stanica sledované obdobie

Třinec 1973-1982 2011 2012 2013 2014

53 32 32 31 28

Ostrava - Poruba/ČHMÚ 1972-1982 2011 2012 2013 2014

67 28 27 28 26

Ostrava - Zábřeh 1977-1982 2011 2012 2013 2014

77 32 30 34 31

stanica sledované obdobie

1971-1980 2011 2012 2013 2014

Most 93 25 23 22 22

Teplice 77 24 20 19 21

Výsluní 15 15 14 15 13
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 Červeným písmom sú označené koncentrácie PM2,5, ktoré prekročili imisný limit pre ochranu 

zdravia – 25 µg.m
-3

 (Nařízení vlády ČR 350/2002 Sb.). 

8.3. Brnianska aglomerácia 

 

Obr. 3  Priemerné ročné imisné koncentrácie PM2,5 a ich porovnanie s limitnou 

hodnotou pre PM10 v aglomerácii Brno za obdobie 1972–1980 a v rokoch 2011–

2014 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM2,5 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011b, 

2012b, 2013b, 2014b. 

 Červená čiara znázorňuje hodnotu imisného limitu pre ochranu zdravia pre PM2,5 – 25 µg.m
-3

 

(Nařízení vlády ČR 350/2002 Sb.). 

8.4. Hradecko–pardubická oblasť 

Tab. 10  Aritmetické priemery koncentrácie PM2,5 v hradecko–pardubickej oblasti za 

obdobie 1975–1980 a v rokoch 2011–2014 

 

Poznámka: Údaje o hodnotách koncentrácie PM2,5 za obdobie 2011–2014 sú prevzaté z ČHMÚ, 2011b, 

2012b, 2013b, 2014b. 
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stanica 1975-1980 stanica 2011 2012 2013 2014

Pardubice Hůrka 23 Pardubice

Pardubice Svítkov 22 Dukla 23 22 22 21

Pardubice Tyršovy sady 30

Hradec Králové 1975-1980 Hradec Králové 2011 2012 2013 2014

16 Brněnská 23 - 22 22
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9. DISKUSIA 

Pri riešení tejto bakalárskej práce som sa stretla s viacerými problémami, ktoré mali 

veľký vplyv na presnosť výsledkov.  

Prvým z nich bol fakt, že väčšina  staníc meracích koncentrácie PM10 a PM2,5 vznikali až 

v 90. rokoch 20. storočia, niektoré dokonca až po roku 2000 a teda stanice ktoré sa 

porovnávali sa nemuseli zhodovať. Veľa staníc meracích koncentrácie polietavého prachu 

v minulosti, už v súčasnosti merania neprevádza, alebo zastaraný názov stanice neodpovedal 

názvu staníc zo súčasnosti. Kvôli tomu musela byť väčšina staníc s porovnania vylúčená 

a preto z približne 100 staníc meracích polietavý prach v minulosti, len cca 15 ich mohlo byť 

porovnaných so stanicami meracími frakcie PM10 a PM2,5 v súčasnosti. Ďalší fakt, ktorý 

mohol ovplyvniť presnosť výsledkov bol výber metódy stanovenia polietavého prachu. 

Použitie reflektometrickej metódy v niektorých oblastiach mohlo výrazne znížiť výsledky 

meraní. Ďalším z nich bolo aj to, že z minulosti boli dispozícii len hodnoty koncentrácie 

polietavého prachu spriemerované za sledované obdobie niekoľkých rokov. Hodnoty 

koncentrácie polietavého prachu pre každý rok k dispozícii neboli, a preto nebolo možné 

vyvodiť charakter vývoja imisií. Okrem toho, pre každú oblasť boli výsledky za iné časové 

obdobie a teda nebolo možné ich porovnať navzájom. Ďalší problém nastal pri prepočte 

koncentrácie polietavého prachu na koncentráciu frakcie PM2,5 z dôvodu premenlivosti 

pomeru PM2,5/PM10. Neexistuje presná hodnota tohto pomeru, preto sa reálne hodnoty 

koncentrácie PM2,5 mohli v minulosti výrazné líšiť od výsledkov v tejto práci.  

Je teda potrebné brať do úvahy, že všetky tieto nepresnosti vedú k tomu, že údaje 

o koncentráciách aerosólov sú len približné. I napriek tomu však môžu poslúžiť ako 

porovnávací materiál pre súčasné merania.  

Pri porovnaní svojich výsledkov s výsledkami od iných autorov som našla radu prác 

zaoberajúcich sa meraniami polietavého prachu v minulom storočí v rôznych oblastiach 

sveta. Avšak prevažná väčšina prác obsahovala hodnoty koncentrácií TSP až po roku 1980. 

Existuje niekoľko článkov zaoberajúcich sa dopadmi znečistenia ovzdušia polietavým 

prachom na zdravotný stav populácie aj počas 70. a 80. rokov 20. storočia. Ako príklad 

uvediem článok, ktorého autori uvádzajú hodnotu koncentrácie TSP spriemerovanú za 

obdobie 1973–1980 nameranú v americkom meste Filadelfia, 76,9 µg.m
-3

 (Samet et al., 

1998). Jedna epidemiologická štúdia popisujúca vplyv znečistenia ovzdušia TSP na 

respiračné ochorenia uviedla, že za rok 1976 boli v anglickom meste Birmingham namerané 
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priemerné hodnoty koncentrácie TSP od 180–220 µg.m
-3

 (Lebowitz, 1996). Ďalší článok 

uvádza hodnoty TSP namerané v mestských oblastiach Fínska počas rokov 1976–1980,  

koncentrácie 60–105 µg.m
-3

 (Hämekoski and Koskentalo, 1998).   

V Českej republike v ostravsko–karvinskej oblasti bolo za obdobie 1972–1982 namerané 

maximum koncentrácie polietavého prachu, 151 µg.m
-3

 (Hrdá et al., 1984b). 

V Severočeskom kraji dosahovali priemerné ročné koncentrácie polietavého prachu 111–427 

µg.m
-3

, na niektorých miestach dokonca až 500 µg.m
-3

. Denné maximá sa tam pohybovali od 

790–1660 µg.m
-3

 (Hrdá et al., 1982a). V Brnianskej aglomerácii bolo za celé sledované 

obdobie namerané maximum v roku 1978, hodnota 135 μg.m
-3

 (Hrdá et al., 1985).  

Keď teda porovnáme výsledky od iných autorov s hodnotami koncentrácie polietavého 

prachu nameranými v Českej republike približne v tom istom období, zistíme, že Česká 

republika patrila medzi krajiny, kde znečistenie ovzdušia polietavým prachom dosahovalo 

omnoho vyšších hodnôt. V 70. a 80. rokoch 20. storočia  patrila Česká republika a najmä jej 

severná časť, medzi jednu z najviac znečistených oblastí Európy (Worobiec et al., 2008).  
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10.  ZÁVER 

Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberala koncentráciami polietavého prachu 

nameranými počas 70. a 80. rokov minulého storočia. Tieto hodnoty, merané v štyroch 

postihnutých oblastiach ČSSR, bolo potrebné prepočítať na frakcie PM10 a PM2,5 merané 

v súčasnosti. Ako porovnávacie roky predstavujúce súčasné merania boli zvolené posledné 

štyri roky – 2011, 2012, 2013 a 2014. Následne som sa snažila na základe získaných údajov 

oblasti porovnať z hľadiska znečistenia ovzdušia polietavým prachom. Aj napriek tomu, že 

som pri prepočtoch polietavého prachu na PM10 a PM2,5 a pri porovnávaní oblastí narazila na 

pár zmienených prekážok, som nakoniec dospela k nasledujúcim výsledkom: 

Aj napriek tomu, že hodnoty koncentrácie polietavého prachu boli v každej oblasti 

spriemerované za iné obdobie, možno skonštatovať, že najväčším znečistením ovzdušia 

polietavým prachom trpela počas 70. a 80. rokov minulého storočia ostravsko-karvinská 

oblasť, za ktorou nasledoval Ústecký kraj. Naopak najnižšie hodnoty polietavého prachu boli 

namerané v hradecko-pardubickej oblasti počas rokov 1975–1980.  

Po prepočte koncentrácie polietavého prachu na frakciu PM10 bolo potrebné hodnoty 

minulých a súčasných meraní porovnať. Keďže nemožno porovnať hodnoty spriemerované 

za časové obdobie šesť a viac rokov s ročným aritmetickým priemerom, snažila som sa 

aspoň približne popísať, ako sa znečistenie ovzdušia prašným aerosólom zmenilo za takmer 

50 rokov. Hodnoty namerané počas 70. a 80. rokov minulého storočia dosahovali 

v niektorých oblastiach až trojnásobok hodnôt nameraných počas posledných štyroch rokov.  

Najvýraznejší pokles koncentrácie PM10 zaznamenali stanice v meste Ostrava a Most. 

V Ostrave na stanici Radvanice ZÚ poklesli hodnoty PM10 spriemerované za obdobie 1972–

1982 zo 121 µg.m
-3

 na hodnotu 43 µg.m
-3 

nameranú za rok 2014. V Moste bola počas rokov 

1971–1980 hodnota aritmetického priemeru koncentrácie PM10 116 µg.m
-3

, zatiaľ čo 

v súčasnosti sa hodnoty ročného priemeru pohybujú okolo hodnoty 32 µg.m
-3

 PM10. Navyše 

použitie reflektometrickej metódy pre stanovenie polietavého prachu mohlo výrazné znížiť 

výsledky meraní a reálne hodnoty mohli byť podstatne vyššie. Rovnako aj brnianska 

aglomerácia trpela v minulosti silným znečistením ovzdušia, kde súčasné hodnoty 

oproti minulým rokom sú takmer 3krát nižšie. Najmenej výrazná zmena nastala v hradecko-

pardubickej oblasti, kde podľa výsledkov hodnoty koncentrácie PM10 v Hradci Králové 

vzrástli. Ako bolo spomenuté, táto skutočnosť môže byť spôsobená nevhodne použitou 

metódou pri stanovení polietavého prachu.  
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V prípade koncentrácie PM2,5 nevieme presne určiť jej hodnoty v minulosti, a tiež 

nevieme odhadnúť charakter znižovania imisií. Pokiaľ by sme zanedbali všetky zmienené 

prekážky s ktorými som sa stretla pri prepočte polietavého prachu na frakciu PM2,5, dospeli 

by sme k rovnakým záverom ako v prípade frakcie PM10.  
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