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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá studiem znečišťujících látek v Praze, které je potřeba sledovat 

a hodnotit vzhledem k prokazatelně škodlivým účinkům na zdraví populace. Hlavními 

monitorovanými znečišťujícími látkami, u kterých se vyskytují nadlimitní koncentrace, 

jsou prachové částice PM10, oxid dusičitý a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), 

v zastoupení benzo[a]pyrenem. Pokud jde o zdroje emisí, které tuto situaci způsobují, 

velmi podstatnou roli hraje automobilová doprava.  

Ze šestnácti automatizovaných měřících stanic byly pro účely vyhodnocení vlivu 

znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v Praze vybrány dvě měřící stanice. Konkrétně se jedná 

o měřící stanici Praha 5-Smíchov a jako srovnávací stanice byla zvolena Praha 4-Libuš. 

Hodnoceny byly koncentrace imisí jednotlivých látek za posledních deset let tj. v letech 

2004 - 2013.V práci jsou zpracovány grafy pro jednotlivé znečišťující látky, jako jsou 

PAHs (zastoupené benzo[a]pyrenem), VOCs (zejména vyhodnocení pro látku benzen), 

prachové částice PM2,5 a PM10 a oxidy dusíků. Tyto látky byly vybrány na základě 

dlouhodobého pozorování kvality ovzduší v Praze. U některých polutantů byly na základě 

průměrných měsíčních hodnot vyhodnoceny koncentrace pro rok 2013.V závěru práce 

byly navrţeny moţné postupy pro zlepšení kvality ovzduší v hlavním městě.  

Klíčové slova: zdroje znečištění, monitorování ovzduší, znečištění ovzduší, polycyklické 

aromatické uhlovodíky, prachové částice, dusíky, ozon, ochrana ovzduší, automobilová 

doprava 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

The Bachelor Paper deals with research into the pollutants in Prague which need to 

be observed and assessed due to provable detrimental impacts on the health of the 

population. 

The main pollutants containing an excess of concentration and are about to 

bemonitored are substances fraction PM 10, nitrogen dioxide and polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) represented benzo[a]pyrene. When it comes to the emissions sources 

that are giving rise to this situation, vehicular traffic plays an important role. 

For the purposes of the assessment of pollutants‘ influence on air quality in Prague, 

two automated measuring stations were selected out of sixteen. Specifically the measuring 

station Praha 5-Smíchov and then Praha-Libuš was picked as comparative station. Target 

resided in evaluation of concentrations of emissions of individual substances in the past ten 

years, i.e.2004-2013. This thesis elaborates charts for individual pollutants such as PAHs 

(represented by benzo[a]pyrene), VOCs (particularly an assessement for benzen), powdery 

particles PM2,5 and PM10 and nitrogenoxides. These substances were chosen on the basis of 

long-term observation of air quality in Prague. The rewereassesed concetrations for some 

pollutants from average monthly values for the year 2013. 

The concluding part suggests possible methods that could prove air quality in the 

capital city. 

 

Keywords: sources of pollution, air monitoring, air pollution, polycyclic aromatic carbons, 

particulate matter, nitrogen, ozone, air protection, vehicle traffic 

 

 

 

 

  



 
 

SEZNAM ZKRATEK 

AIM  Automatizovaný imisní monitoring 

AMS  Automatizovaný měřící systém 

BaP  benzoapyren 

BbF  benzo[b]fluoranthen 

BghiPRL benzo[ghi]perylen 

BkF  benzo[k]fluoranthen 

BZN   benzen 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

DBahA dibenzo[a,h]anthracen 

EBZN  ethylbenzen 

ENVIS  Informační servis o ţivotním prostředí v Praze 

I123-cdP indeno[123-cd]pyren 

ISKO  Informační systém kvality ovzduší 

MMS   Manuální monitorovací systém 

NOx   Oxidy dusíku 

OXY  o-xylen 

PAHs   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PM2,5  Prachové částice frakce 2,5 µm 

PM10  Prachové částice frakce 10 µm 

POPs  Persistentní organické polutanty 

PREMIS Praţský ekologický monitorovací a informační systém 

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

SPOPs  Semivolatilní perzistentní organické polutanty  

TLN  toluen 

US EPA United StatesEnvironmentalProtectionAgency 

VOCs   VolatileOrganicCompounds, těkavé organické látky 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

„Velké nebezpečí pro planetu jsou lidé: je jich příliš, daří se jim dobře po 

ekonomické stránce a spalují příliš mnoho petroleje.“Sir James Lovelock, BBC Interview 

Úvodní citát trochu ironicky, ale zato pravdivě charakterizuje dnešní industriální 

společnost. O tom, ţe společnosti ve vyspělých částech našeho světa jsou konzumní, není 

třeba dlouze diskutovat. Tyto společnosti produkují více, neţ je nezbytně potřeba, co můţe 

mít spíše negativní vliv na ţivotní prostředí.  

Čisté ovzduší je pro člověka jednou z nejdůleţitějších sloţek ţivotního prostředí, 

bez které se nemůţe obejít. Vzduch, který dýcháme a vše co obsahuje, se dostává do 

našeho nitra a přímo působí na naše zdraví. Proto je v současnosti kvalitě ovzduší 

věnovaná velká pozornost na národní, evropské i mezinárodní úrovni.  

Znečišťující látky jsou po vypuštění ze zdroje přenášeny v atmosféře a mohou tak 

ovlivňovat kvalitu ovzduší jak v nejbliţším okolí od samotného zdroje znečištění, tak i ve 

vzdálenějších oblastech. Kvalita vnějšího ovzduší je na území České republiky zajišťovaná 

prostřednictvím imisního monitoringu. Ve vývoji ochrany ovzduší se značně změnily 

priority. Dnes za jednu z nejváţnějších příčin znečišťování ovzduší je povaţována 

automobilová doprava. Dříve toto prvenství patřilo velkým elektrárnám, které však uţ dnes 

splňují i přísné emisní limity. V současné době jsou tak ve středu pozornosti především 

organické látky a oxid uhličitý (CO2), který spolu s oxidem dusným (NO) a methanem 

(CH4) přispívají k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. skleníkovému efektu. 

Zdroje znečištění ovzduší můţou mít charakter přírodní (sopečná aktivita, poţáry) 

a antropogenní (lidská činnost).  

Jak uţ název předloţené závěrečné práce napovídá, hlavním cílem bude zjistit zdroj 

znečištění v Praze a škodlivé látky, které znepříjemňují obyvatelům hlavního města ţivotní 

podmínky a způsobují značné zdravotní problémy. Zaměřila jsem se na antropogenní 

příčiny resp. zdroje vzniku škodlivých látek na území Prahy.  

Cílem mé bakalářské práce je najít odpověď na níţe uvedené otázky.  

 Jaký je největší zdroj znečištění, a které škodlivé látky nejvíce ovlivňují ţivot 

a zdraví Praţanů?  

 Jaké opatření a zlepšení je potřeba udělat, aby se kvalita ovzduší postupně zlepšila?  
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PRAHY 

Praha je hlavním a také největším městem České republiky.Rozkládá se na území 

496 km
2
 a má necelých 1 250 000 obyvatel. Je rozdělená na padesát sedm městských částí, 

které mají různý charakter. Jsou zde městské částí s charakterem městského centra, 

průmyslovým charakterem, městské částí sídlištního charakteru s typickou panelovou 

zástavbou nebo městské částí příměstského charakteru. (ročenka Praha, 2012) 

Z hlediska kvality prostředí musí Praha řešit obdobné otázky jako jiná velká města ve 

světě. Jde především o vliv automobilové dopravy, hluk, hospodaření s vodou a energiemi, 

nakládaní s odpady, ale také udrţitelné vyuţívání území. Kvalita praţského ţivotního 

prostředí je ovlivněná řadou faktorů, z nichţ nejvýznamnější je koncentrace ekonomických 

aktivit na relativně malém území. Praţané se s touto zátěţí musí kaţdodenně vypořádávat. 

(ročenka Praha, 2011)Praha patří z hlediska kvality ovzduší, i přes výrazné zlepšení 

v 90. letech, k nejvíce postiţeným regionům státu. Čistota ovzduší je v Praze nejvíce 

ovlivněna jiţ zmíněnou dopravou a výrobou elektřiny a tepla.(Český statistický úřad, 2012) 

Praha je centrálním bodem všech dálničních tras, i kdyţ na území města se nachází 

jen 11 km. Území města Prahy je zatíţeno dopravou jak vnitroměstskou, tak i dopravou 

zdrojovou a cílovou a rovněţ dopravou tranzitní. Zde se projevuje několik skutečností: 

 vysoká míra automobilizace a mobilita obyvatel se přes rozvinutý systém veřejné 

dopravy projevuje velkým počtem vnitroměstských jízd, 

 význam Prahy jako centra regionu se odráţí odpovídající míře zdrojové a cílové 

dopravy. 

Uzlová poloha hlavního města jako křiţovatky rozhodujících tras v ČR (zejména 

dálnice D1, D5, D8, D11 a rychlostní komunikace R10) je spojena s vysokou zátěţí města 

tranzitní dopravou (zejména Jiţní spojka a Severojiţní magistrála). V současné době 

představují nejfrekventovanější komunikace v ČR.  

V následující Tabulce 1 jsou popsány a shrnuty základní informace o Praze. 
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Tabulka 1: Praha - základní charakteristika (Ročenka 2011) 

Rozloha[km
2
] 496 

Zeměpisná šířka (s.š.) 50
o
05´ 

Zeměpisná délka (v. d.) 14
o
26´ 

Nadmořská výška  - maximální(m n. m.) 399 Zličín 

Nadmořská výška  - minimální(m n. m.) 177 Suchdol 

Průměrná roční teplota vzduchu (
o
C) 7,9 

Roční úhrn sráţek (mm) 459,7 

Emise NOx do ovzduší t/obyv./rok 0,010 (rok 2011) 

Emise SO2 do ovzduší t/obyv./rok 0,0007 (rok 2011) 

Nejvyšší počet případů překročení limitu PM10 

dopravní stanice 
33 Smíchov 

Pozaďové stanice 30 Řeporyje 

2.1 Přírodní podmínky 

Území Prahy se nachází ve střední části České Vysočiny, převáţně v oblasti 

Poberounské soustavy. Menší část na severovýchodě je součástí České tabule. 

Zjednodušeně ji lze charakterizovat jako přibliţně kruhovou oblast, kterou obklopuje 

Středočeský kraj a její průměrný poloměr je cca 13 km. Pro rozhodující část území, více 

neţ 4/5, je typický plochý aţ mírně zvlněný reliéf, který svými malými výškovými rozdíly 

dodává většině území celkově plošinný ráz. Město je situováno v členitém terénu údolí 

řeky Vltavy. Na území Prahy se nacházejí cenné přírodní lokality. Od roku 1992 je 

historické centrum města zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

Zvýšení obsahu znečišťujících látek v určitých oblastech je sníţení přirozené 

ventilace způsobené nevhodným tvarem reliéfu. Jedná se především o závětrné strany 

kopců. Naopak lepší ventilací vzniká oblast kolem řeky Vltavy, díky přirozené ventilaci 

způsobené kaňonovitým rázem reliéfu Prahy. (Magistrát hlavního města Praha, 2011) 
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Morfologie terénu (výškové poměry a členitost terénu) patří mezi rozhodující 

faktory ovlivňující proudění vzduchu, a tím rozptyl znečišťujících  látek v ovzduší. 

Údaje o geomorfologii představují nezbytný podklad pro hodnocení imisní situace. 

Největší členitost vykazuje oblast podél Vltavy, odkud se členitost reliéfu od západu 

k východu sniţuje. Výšková členitost dosahuje na většině území poměrně vysokých 

hodnot (50 - 200 m) na relativně krátkých vzdálenostech, coţ je typické spíše pro 

pahorkatinu. Maximální členitost na území Prahy je 225 m. Naopak charakteristickým 

typem terénu ve východní části Prahy jsou rozsáhlé plochy s poměrně malými výškovými 

rozdíly, jimiţ protékají praţské přítoky Vltavy – Botič a Rokytka. (Pretel, 2000) 

2.2 Klimatické poměry 

Změna klimatu je v současnosti povaţována za jeden z nejzávaţnějších globálních 

problémů. Klimatický systém je ovlivňován celou řadou lidských aktivit. S ohledem na 

globální působení je však změna klimatu celosvětový problém. Mezi největší dopady 

postupující klimatické změny patří rostoucí četnost extrémních klimatických jevů 

(povodně, sucha, vichřice), zvyšování hladiny oceánů, klesající dostupnost pitné vody, 

desertifikace, redukce biodiverzity atd. (Braniš, Hůnová et al., 2009) 

Chemické sloţení atmosférických sráţek je na území Prahy dlouhodobě sledováno 

na lokalitě Praha 4 (Libuš), kde měření zajišťuje Český hydrometeorologický ústav, a na 

lokalitě Podbaba, kde měření provádí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. 

Na stanici Praha4 (Libuš) se sledují koncentrace hlavních sloţek v čistých sráţkách 

(tzv. wetonly) a to v týdenním intervalu. Jedná se o odběr pouze v době sráţkové události 

bez příměsi prašného spádu. Hlavní sloţkou sráţek jsou sírany a dusičnany, jejichţ obsah 

především určuje kyselost sráţkové vody. Atmosférická depozice síry a dusíku na území 

Prahy je dlouhodobě vyšší, neţ je průměrná depozice na území Česka, jak je typické pro 

všechny oblasti s vyšším emisním zatíţením. Ze srovnání hodnot mokré a suché depozice 

síry a oxidovaných forem dusíku vyplývá, ţe mokrá depozice je přibliţně 1,5× vyšší neţ 

depozice suchá v průměru pro Českou republiku. Na území s vyššími emisemi (především 

NOx z dopravy) a tedy následně i imisemi, jakým je i Praha, lze předpokládat nárůst 

významu podílu suché depozice. Naměřené výsledky potvrzují pokles koncentrací síranů 

ve sráţkách a s tím související pokles depozice síry aţ na polovinu ve srovnání s koncem 

osmdesátých let. (Magistrát hlavního města Praha, 2011) 
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Střed České kotliny zaujímá teplá podoblast T2. Pouze jihovýchodní část Prahy 

spadá do oblasti mírně teplé, tedy MT10.Praţské klima je ovlivněno také tak zvaným 

tepelným ostrovem velkoměsta. V centru města je například průměrná teplota vzduchu při 

stejné nadmořské výšce o 1 °C vyšší neţ ve volné krajině. Dlouhodobý roční průměr 

teploty vzduchu (1951-1990) se tak pohybuje od 9,9 °C v centru Prahy (Klementinum) do 

7,9 °C v nejvyšších polohách na okrajích města (Ruzyně).(Bubník, Koldovský, 1974) 

Další základní teplotní a sráţkové charakteristiky jsou uvedeny v tabulce č. 2.  

Tabulka 2:Klimatické charakteristiky Prahy(Krajský program na sniţování emisí) 

 Oblast T2 Oblast MT10 

Průměrná roční teplota vzduchu 7,9 °C 9,2 °C 

Teplota vzduchu 

Leden -2 aţ -3 °C -2 aţ -3 °C 

Duben 8 aţ 9 °C 7 aţ 8 °C 

Červenec 18 aţ 19 °C 17 aţ 18 °C 

Říjen 7 aţ 9 °C 7 aţ 8 °C 

Počet mrazových dnů v roce 100 aţ 110 100 aţ 130 

Počet letních dnů v roce 50 aţ 60 40 aţ 50 

Roční počet dnů se sráţkami1 mm 90 aţ 100 110 aţ 120 

Roční počet dnů se sněhovou přikrývkou 40 aţ 50 50 aţ 60 

Úhrn sráţek v letním období 350 aţ 400 mm 400 aţ 450 mm 

Úhrn sráţek v zimním období 200 aţ 300 mm 200 aţ 250 mm 

Počet zamračených dnů 120 aţ 140 120 aţ 150 

Počet jasných dnů 40 aţ 50 40 aţ 50 

Praha má velké problémy také s rozptylovými podmínkami, které přispívají ke 

zhoršení kvality ovzduší a vzniku smogových situací, hlavně v zimních měsících. 

Rozptylové podmínky jsou pouze jednou charakteristikou, která má vliv na prostorové 

rozloţení úrovně znečištění ovzduší na území města. Druhou sloţkou, která ovlivňuje pole 

koncentrací, je rozloţení a zdroje znečištění. Někdy nastávají situace, kdy se v místech 

s poměrně dobrými rozptylovými podmínkami mohou vyskytovat vysoké koncentrace 

znečišťujících látek. Z meteorologických parametrů jsou charakterem terénu nejvíce 
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ovlivněny směr a rychlost větru, které představují jeden z rozhodujících látek v ovzduší. 

Převládajícím směrem větrů pro Prahu je jihozápadní, nejméně časté jsou směry ze 

severovýchodu a z jihovýchodu. (Pretel, 2000) 

  



Lucia Slaničková                                     Látky znečišťující ovzduší a jejich zdroje v Praze 

2014  7 

3 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V PRAZE 

Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťovaná monitorováním koncentrací 

znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřících stanic. Při hodnocení kvality 

ovzduší jsou především pozorovány neměřené a agregované hodnoty koncentrací imisí 

s příslušnými hodnotami imisních limitů, případně s přípustnými četnostmi překročení 

těchto hodnot.  

Imisní limity by neměly být nadále překračovány od data stanoveného legislativou. 

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2012. Dalším dokumentem je „imisní 

vyhláška“ č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 

rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění při smogových situacích, jeţ nabyla 

účinnosti dne 15. 10. 2012. 

Česká legislativa zahrnuje poţadavky Evropské unie stanovené směrnicemi pro 

kvalitu venkovního ovzduší. V roce 2008 Evropský parlament přijal směrnici 2008/50/ES 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 

3.1 Vývoj znečištění ovzduší v Praze 

Bývalé Československo patřilo k nejvíce zatíţením územím emisemi SO2. 

V osmdesátých letech znečištění ovzduší kulminovalo a Česká republika patřila k třetímu 

nejznečištěnějšímu státu v Evropě. Hlavními zdroji byly průmysl a energetika (vyuţívání 

uhlí pro výrobu elektřiny a tepla). Na začátku devadesátých let došlo k likvidaci řady 

průmyslových zdrojů znečišťování (těţké strojírenství). Z toho důvodu došlo mezi roky 

1992 - 1999 k výraznému poklesu SO2, aţ o 80% t/rok. Vývoj znečištění tak nabyl 

exponenciálního charakteru. Bylo tomu tak z důvodu plošného odsíření uhelných 

elektráren a také ve změně pouţívaní paliv, hlavně u velkých a zvláště velkých 

stacionárních zdrojů. V roce 2000 se prudkým tempem začala rozvíjet plynofikace, která 

rychle vytěsnila z území města masívní pouţívání tuhých paliv. V současné době 

k největšímu producentovi oxidu siřičitého (SO2) v Praze patří Praţská teplárenská 

a teplárna Malešice. V budoucnu lze očekávat také výrazný pokles aplikací niţších 

emisních limitů v domácnostech, kde je sledován jen mírný trend poklesu spalování 

pevných paliv. (Praha-ţivotní prostředí, 2011) 
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Dopravní zátěţ na území města výrazně narůstá. Za posledních dvacet let je zhruba 

dvojnásobná. V současnosti přetrvává negativní vliv automobilové dopravy. Do ovzduší se 

dostávají především oxidy dusíků (Nox), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) 

a oxid uhelnatý (CO). Na zvýšené zatíţení ovzduší emisemi má dopad také relativně 

vysoký podíl starších vozidel nesplňujících limity EURO (tzv. konvenční vozidla). 

Obměna vozového parku probíhá v České republice velmi pomalu zejména u nákladní 

dopravy, vzhledem k vysokým pořizovacím cenám nových vozidel. (Kurfürst, 2008) 

Na sniţování dopravní zátěţe se podílí také tzv. „parkovací politika“, která patří 

v rámci hlavního města Prahy mezi nejvíce uplatňované nástroje regulace automobilové 

dopravy a to zejména v centru města. Omezováním moţnosti zaparkovat u cíle cesty 

dochází ke sníţení atraktivity vyuţití individuální dopravy, a tím k sníţení počtu jízd do 

centra města. Tato výše uvedená opatření mohou v budoucnu významněpřispět k zlepšení 

kvality ovzduší v Praze.  

Prašný aerosol přestavuje v současné době jednu z nejvýznamnějších znečišťujících 

příměsí v ovzduší hlavního města Prahy. Lze předpokládat, ţe významná část imisní zátěţe 

prašného aerosolu je způsobena sekundární prašností, tj. zvířením jiţ usazených 

prachových částic. Automobilová doprava se na znečištění ovzduší prašným aerosolem 

podílí přímo emisemi sazí produkovaných při spalování pohonných látek, zvířením prachu 

uloţeného na povrchu komunikací a uvolněním částic vzniklých obrusem pneumatik 

alei povrchového materiálu vozovky. (Vach, 2004) 

Dalším zdrojem prašného aerosolu je stavební činnost. Stavební plochy představují 

v současné době hlavní skupinu zdrojů prašnosti, vzhledem k jejich počtu. Oproti jiným 

zdrojům je moţné v případě výstavby definovat počátek a konec působení daného zdroje. 

Mnoţství prachu zvířeného při stavební činnosti je závislé především na rozsahu výstavby. 

Momentálně největší stavbou v Praze je bezpochyby tunelový komplex Blanka. Tato 

rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, 

který má za úkol odklonit větší část dopravy z centra města. Druhou významnou stavbou, 

která probíhá je prodlouţení trasy metra A z Dejvic do Nemocnice Motol. Zasaţená 

výstavbou je územní část Prahy 5 a Prahy 6.  

Podíl plochy města s nadlimitní úrovní znečištění ovzduší je ještě více ovlivňován 

koncentracemi polycyklických aromatických uhlovodíků, reprezentovaných především 
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benzo[a]pyrenem. Jeho koncentrace jsou stále ještě na většině plochy města nad imisním 

limitem. V tabulce č. 3 jsou uvedena procenta plochy území zasaţené jednotlivými 

znečišťujícími látkami, konkrétně PM10, NO2, benzo[a]pyren (BaP). 

Tabulka 3: Překročení hodnot imisních limitů pro ochranu zdraví pro rok 2010 (v % plochy aglomerace) 

(Ročenka Praha, 2011) 

AglomeracePraha 

PM10 

(d IL) 
NO2 

(r IL) 
BaP 

(CIL) 

27,90 1,61 98,25 

Vysvětlivky:d IL - 24. h imisní limit; r IL - roční imisní limit;CIL - cílový imisní limit  

3.2 Základní zdroje znečištění ovzduší v Praze 

Zdroje znečištění ovzduší lze dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

rozdělit na stacionární a mobilní.  

Stacionární zdroj představuje ucelenou, technicky nedělitelnou stacionární 

technickou jednotku nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla znečišťovat, nejde-li 

o stacionární technickou jednotku pouţívanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení 

nových výrobků a procesů. (Holoubek, 1995) 

Zdroje stacionární jsou dále členěny podle technologického určení na spalovací 

zdroje, spalovny a jiné zdroje. Mezi hromadně sledované zdroje patří především vytápění 

domácností, doprava, provoz nesilničních vozidel, chovy zvířat a pouţití organických 

rozpouštědel. (EPA, 1999) 

Stacionární zdroje se dále dělí na dvě kategorie - bodové a plošné.  

Bodové zdroje jsou hodnoceny samostatně po jednotlivých komínech (emisně 

i imisně).  

Plošné zdroje představují komplex emisí na územních jednotkách o velikosti 

500 × 500 m. (Pretel, 2000). 

Rozmístění nejvýznamnějších zdrojů emisí v hlavním městě Praha je 

nerovnoměrné. Zdroje znečišťování ovzduší jsou celostátně sledovány v rámci 

tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Zdroje jsou členěny do 

jednotlivých kategorií podle míry vlivu na kvalitu ovzduší. V Tabulce č. 4 jsou podrobněji 

charakterizovány jednotlivé skupiny stacionárních zdrojů.  
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Tabulka 4:Kategorizace zdrojů znečištění ovzduší (Zdroj: Informační servis o ţivotním prostředí) 

Typ Kategorie Popis 

Stacionární zdroje 

REZZO I. 

zvláště velké a velké zdroje, 

spalování s teplením výkonem 

nad 5 MW a zvlášť významné 

technologie 

REZZO II. 

střední zdroje, spalování 

s výkonem 0,2 – 5 MW 

a významné technologie 

REZZO III. 

malé zdroje, spalování 

s výkonem do 0,2 MW, lokální 

vytápění, méně významné 

technologie 

Mobilní zdroje REZZO IV. doprava 

Významně velké zdroje emisí (REZZO I.) mají vysoké komíny, projevuje se jejich 

podíl na znečištění ovzduší často mimo území Prahy. Naopak je tomu u středních a malých 

zdrojů, které svým provozem často zatěţují bezprostřední okolí. Hlavní podíl emisí 

znečišťujících látek na území hlavního města Prahy připadá na cementárnu Radotín 

(Českomoravský cement, a.s.), Teplárnu Malešice, ZEVO Malešice (Praţské sluţby, a.s.), 

několik průmyslových zdrojů s menšími emisemi a další provozy PT, a.s. (Praha-ţivotní 

prostředí, 2011) 

Na Obrázku č. 1 jsou znázorněny stacionární zdroje skupiny REZZO I. na území 

hlavního města Prahy v období 2004-2012. V době psaní práce nebyly ještě k dispozici 

data kategorie REZZO I. pro rok 2013 Největší počet evidovaných zdrojů v kategorii 

REZZO I. bylo v roce 2006 (258 zdrojů) a nejniţší počet byl v roce 2012 (211 zdrojů). 

Měrné emise stacionárních zdrojů na území Prahy převyšují průměr celé ČR jiţ pouze 

u emisí NOx (téměř trojnásobně).  

Důsledkem realizace nejrozsáhlejšího teplárenského projektu s kogenerační 

výrobou (propojení teplárenské soustavy Mělník-Praha), byl pokles počtu velkých 

a středních zdrojů. Prostřednictvím Praţské teplárenské soustavy (PTS) je zásobována 

většina objektů na pravém břehu hlavního města Prahy. Postupný rozvoj soustavy umoţnil 

odstavení samostatných zdrojů a lokálních kotelen spalujících uhlí, topné oleje a zemní 

plyn např. na Jiţním Městě, v oblasti Petrovic, Lhotky-Libuš atd. V průběhu roku 2012 byl 
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vybudován tepelný napáječ Libeň-Holešovice a na základě tohoto projektu se podařilo 

rozšířit PTS na levý břeh Vltavy. (EPA, 1999) 

 

Obrázek 1:Evidovaný počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v Praze od 2004-2012 

(Zdroj: ČHMÚ) 

Na Obrázku č. 2 jsou znázorněny významné stacionární zdroje na území hlavního 

města Praha z kategorie REZZO I. a REZZO II. 

 

Obrázek 2:Významné stacionární zdroje znečištění ovzduší v Praze (Zdroj ČHMÚ) 
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Mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná 

technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouţí k vlastnímu pohonu, 

nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení. (Zákon č. 201/2012 Sb.) 

Na rozdíl od stacionárních zdrojů, u nichţ jsou emisní hodnoty do značné míry 

přímo evidovány v databázích REZZO, je u automobilové dopravy nutno stanovit emise 

pomocí modelových výpočtů. Základním podkladem pro tyto výpočty jsou údaje 

o intenzitě dopravy a její skladbě z hlediska kategorie vozidel (osobní automobily, lehká 

a těţká nákladní vozidla, autobusy). Výpočty emisí vycházejí především z pravidelných 

sčítání dopravy, které provádí Ústav dopravního inţenýrství Praha (resp. Úsek dopravního 

inţenýrství Technické správy komunikací). (Boušková, 2011) 

Vyhodnocení emisní bilance automobilové dopravy je prováděno pravidelně 

v dvouletých cyklech v rámci projektu ATEM – Modelové hodnocení kvality ovzduší na 

území hl. m. Prahy. Výpočet z dopravy je prováděn pro: 

 liniové zdroje (silniční úseky), 

 křiţovatky, 

 speciální zdroje (terminály MHD, autobusová nádraţí, čerpací stanice PHM, 

velká parkoviště a garáţe a komunikace v blízkosti letiště Václava Havla).  

Na celkových emisích PM10 z dopravy se rozhodujícím způsobem podílí 

tzv. sekundární prašnost (přes 90%). V případě částic PM2,5 je to kolem 79%. Celkové 

mnoţství NOx produkovaných automobilovou dopravou činí více neţ 11 kt/rok. Na 

produkci NOx se podílejí cca z 50% osobní automobily, těţké nákladní automobily tvoří 

26 % celkových emisí. (Vach, 2004) 

Mezi nejvíce zatíţené oblasti automobilovou dopravou v Praze patří centrální část 

města (ulice Ţitná, Ječná, Wilsonova, Palackého most), Jiţní spojka (Barrandovský most), 

jihozápadní úsek Praţského okruhu, ulice Spořilovská, Průmyslová. Měřící stanice 

s nejvyššími naměřenými koncentracemi z dopravy jsou ulice „Legerova“ (hot spot) 

a „Smíchov“. 
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3.3 Monitorování ovzduší v Praze 

Měření imisí v přízemní vrstvě atmosféry je realizováno prostřednictvím staničních 

sítí sledování kvality ovzduší. Měření imisí můţe stejně jako v případě emisí probíhat 

automatizovanými monitorovacími stanicemi nebo manuálními monitorovacími stanicemi. 

Hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v imisní databázi Informačního 

systému kvality ovzduší České republiky (ISKO). Vedle údajů ze staničních sítí ČHMÚ 

přispívá do imisní databáze ISKO jiţ řadu několik dalších organizací podílejících se 

rozhodujícím způsobem na sledování znečištění ovzduší v České republice.  

Informace o znečištění ovzduší v hlavním městě poskytuje portál Praţský 

ekologický monitorovací a informační systém (PREMIS), který přebírá a zpracovává data 

a informuje veřejnost např. o „smogových situacích“. Podobným projektem je „Informační 

servis o ţivotním prostředí v Praze“ (ENVIS), který slouţí hlavně pro veřejnost. Na 

webových stránkách ENVIS si občané města mohou najít a zjistit podrobnější informace 

nejen o kvalitě ovzduší, ale také o hluku, odpadech, o vodě a různé další podrobnější údaje 

o ţivotním prostředí v Praze.  

3.3.1 Automatizované monitorovací stanice 

Automatizované monitorovací stanice (AMS) jsou osazeny automatickými 

analyzátory a naměřené krátkodobé koncentrace se přenášejí do střediska sběru dat.  

Do praţského monitorovacího systému je zahrnuto patnáct automatizovaných 

monitorovacích stanic (AMS) na území hl. města Prahy a středočeský Ondřejov. Tyto plně 

automatizované stanice měří koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) 

a respirabilní sloţky prašného aerosolu (PM10). Na vybraných stanicích je měřen oxid 

uhelnatý, ozon a organické látky skupiny BTX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny).  

Třináct stanic tohoto systému AMS (kromě stanic Smíchov a Suchdol) slouţí 

zároveň jako podklad pro vyhodnocování aktuálního stavu kvality ovzduší v rámci 

Smogového regulačního systému hlavního města Prahy. Stanice Smíchov je zřízená na 

dobu několika let a na rozdíl od ostatních stanic má specifickou funkci. Vyhodnocuje vliv 

nových dopravních staveb v oblasti dolního Smíchova na lokální imisní situaci.   
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Seznam automatizovaných monitorovacích stanic (AMS), které měří jednotlivé 

látky v ovzduší v Praze, je uvedeno v následující Tabulce č. 5. 

Tabulka 5:Seznam automatizovaných monitorovacích stanic na území Prahy (Zdroj: ČHMÚ) 

Obvod Název stanice Provozovatel Typ stanice 

P1 Náměstí republiky ČHMÚ B - pozaďová 

P2 Riegrovy sady ČHMÚ B - pozaďová 

P2 Legerova ČHMÚ T - dopravní 

P4 Braník ČHMÚ T - dopravní 

P4 Libuš ČHMÚ B - pozaďová 

P5 Mlynářka ČHMÚ T - dopravní 

P5 Smíchov ČHMÚ T - dopravní 

P5 Stodůlky ČHMÚ B - pozaďová 

P6 Veleslavín ČHMÚ B - pozaďová 

P6 Suchdol AV ČR B - pozaďová 

P8 Karlín ČHMÚ T - dopravní 

P8 Kobylisy ČHMÚ B - pozaďová 

P9 Vysočany  ČHMÚ T - dopravní 

P10 Vršovice ČHMÚ T - dopravní 

P10 Měcholupy ČHMÚ T - dopravní 

 Ondřejov ČHMÚ B - pozaďová 

Na Obrázku č. 3 jsou znázorněny automatizované monitorovací stanice na území 

hlavního města Prahy spolu s Ondřejovem. 

 

Obrázek 3:Rozmístění jednotlivých automatizovaných měřících stanic v Praze (Zdroj: ENVIS, 2012) 
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3.3.2 Manuální monitorovací stanice 

Manuální monitorovací stanice (MMS) jsou stanice, na kterých si odběrové 

aparatury vyţadují kaţdodenní lidskou obsluhu. Odebrané vzorky se pak vyhodnocují 

v příslušné laboratoři. Na jednotlivých MMS se měří: oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku 

(NOx), celkový prašný aerosol (SPM) a těţké kovy. Zdravotní ústav se sídlem v Praze 

(ZÚP) provozuje několik programových aplikací pro pořizování a zpracování dat 

z monitorovacích stanic. V následující Tabulce č. 6 a následně na Obrázku č. 4 jsou 

uvedeny manuální monitorovací stanice (MMS), které se nacházejí v Praze.  

Tabulka 6:Seznam manuálních monitorovacích stanic na území Prahy (Zdroj: ČHMÚ) 

Obvod Název stanice Provozovatel Typ stanice 

P1 Muzeum ZÚP T - dopravní 

P4 Libuš ČHMÚ B – pozaďová 

P5 Řeporyje ZÚP B – pozaďová 

P5 Staropramen ZÚP  

P6 Alţírská  ZÚP T - dopravní 

P6 Ruzyně VÚRV  

P8 Sokolská  ZÚP T - dopravní 

P10 Šrobárova SZÚ B - pozaďová 

P10 Uhříněves ZÚP T - dopravní 

P10 Jasmínová ZÚP T - dopravní 

 

 
Obrázek 4: Rozmístění jednotlivých manuálních měřících stanic v Praze (Zdroj: ENVIS,2012) 
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Stanice Smíchov (Obrázek č. 5) je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu 

na Smíchově. Zastupuje lokalitu s vysokým stupněm zátěţe a dominantním vlivem 

dopravy ve špatně odvětrávané části města s vysokou hustotou obyvatel. Provozovatelem 

je ČHMÚ a provoz stanice byl zahájen v roce 1999. Stanice je určena pro monitorování 

ovzduší v oblasti frekventovaného spojení Strakonické silnice s centrem Prahy a s Prahou 

6. Stanice je klasifikovaná jako dopravní, městská, obytná. Na stanici se nachází 

automatizovaný i manuální měřící program (AIM i MIM). Měří se zde NO (oxid dusnatý), 

NO2 (oxid dusičitý), NOx (oxidy dusíku) metodou chemiluminiscence (CHLM), 

koncentrace prachových částic PM10, PM2,5 metodou radiometrie, benzen (BZN), 

(realizováno v rámci MIM pasivními dozimetry s následnou laboratorní analýzou). 

V minulosti byly na stanici měřeny ještě oxid siřičitý SO2 (UV-fluorescence), oxid 

uhelnatý CO (absorpční spektrometrie), přízemní ozon O3 (UV-absorpce) a BTX látky tj. 

BZN (benzen), TLN (toluen), EBZN (etylbenzen), OXY (o-xylen), MXY (m-xylen) PXY 

(p-xylen), (plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí, která byla od roku 2004 

nahrazena plynovou chromatografií s fotoionizační detekcí). V rámci optimalizace měřící 

sítě a s ohledem na softwarové modelování, byla v průběhu let 2008-2012 tato měření 

ukončena.   

 

Obrázek 5: Automatizovaná měřící stanice Praha 5 – Smíchov (Zdroj: foto- Šilhavý, ČHMÚ) 
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Druhá stanice Praha 4- Libuš (Obrázek č. 6) je pozaďovou, předměstskou 

monitorovací stanicí. Je umístěna v areálu ČHMÚ na Libuši asi 50 m od komunikace. 

V provozu je od roku 1985. Na stanici Libuš se nachází automatizovaný i manuální měřící 

program (AIM i MIM). Zde probíhá měření stejných látek stejnými metodami jako na 

stanici Smíchov, ale s tím rozdílem, ţe na této stanici se v současnosti stále měří i O3 

(přízemní-troposférický ozon), CO (oxid uhelnatý) a SO2 (oxid siřičitý). Měření látek BTX 

automatickými analyzátory (jako na stanici Smíchov, to byla plynová chromatografie 

s plamenoionizační detekcí, která byla od roku 2004 nahrazena plynovou chromatografií 

s fotoionizační detekcí). Provoz byl ukončen v roce 2012 a BZN je nadále měřen v rámci 

MIM pasivními dozimetry s následnou laboratorní analýzou, stejně jako na stanici 

Smíchov. Dále v rámci manuálního měřícího programu jsou na této stanici měřeny 

i koncentrace prachových částic PM10 a PM2,5 metodou gravimetrie s následnou analýzou 

těţkých kovů (např. Pb, Cd, As a další) a látky PAHs (např. benzo[a]pyren). 

 
Obrázek 6: Automatizovaná měřící stanice Praha 4 – Libuš (Zdroj: foto – Šilhavý, ČHMÚ) 
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4 CHARAKTERISTIKA ORGANICKÝCH LÁTEK 

Organické látky jsou dnes rozšířené prakticky po celé planetě, a to i na místech 

tisíce kilometrů vzdálených od místa původního pouţití. Do jednotlivých sloţek prostředí 

se dostávají z různých zdrojů, a to jak z přírodních tak i antropogenních. Organické látky 

se mohou také díky svým vlastnostem kumulovat jak v abiotických sloţkách prostředí, tak 

v ţivých organismech. Nejproblematičtější vlastnosti z hlediska moţného nebezpečí pro 

ţivotní prostředí jsou: toxicita, persistence, schopnost kumulace a bioakumulace, 

schopnost dálkového transportu atd.  

Nejproblémovější skupinu organických sloučenin zastupují látky označované jako 

semivolatilní persistentní organické polutanty (SPOPs). Mezi persistentní organické 

polutanty patří řada organických sloučenin, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky 

(PAHs), chlorované pesticidy, polychlorované bifenyly, naftaleny, terfenyly, 

polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. (Kurfürst, 2008) 

Látek, které se podílejí na znečištění ovzduší na území hlavního města Prahy, je 

velké mnoţství. Z předcházejícího textu je patrné, ţe v Praze mezi hlavní zdroje 

znečišťování ovzduší patří především doprava. V Tabulce č. 7 jsou uvedeny vybrané 

škodlivé látky, jejich charakteristika a vznik v dopravě. V dalších podkapitolách budou 

charakterizovány znečišťující látky, které patří k nejvíce škodlivým a ohroţují nejen 

ţivotní prostředí v Praze, ale mají negativní dopad na zdraví obyvatel hlavního města. 

Tabulka 7:Vybrané zdroje a vlastnosti škodlivin z dopravy (Kurfürst, 2008) 

Škodlivina Vznik v dopravě Charakteristika 

NOx 
Spalování směsi paliva a 

vzduchu. 

Směs oxidů dusnatého a dusičitého, aktivně 

se podílejí na vzniku fotochemického smogu, 

vznik kyselých sráţek 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky (PAHs) 

Nedokonalé spalování 

uhlovodíkových paliv. 

V ovzduší se vyskytuje řada jejich derivátů 

(halogen-, sulfo-, amino-, nitro- deriváty) 

Benzo[a]pyren má prokazatelné mutagenní 

účinky 

Suspendované pevné 

částice  

(PM10 – hrubá 

frakce) 

Prach z vozovek, oděry 

pneumatik. Vyskytují se v podobě sloţité heterogenní 

směsi z hlediska velikosti částic a jejich 

chemického sloţení, čemuţ odpovídá i pestrá 

škála jejich účinků 
Suspendované pevné 

částice  

(PM2,5 – jemná 

frakce) 

Vzniká při chemických 

reakcích, při spalování 

pohonných hmot. 
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4.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jsou poměrně stabilní sloučeniny, 

tvořené dvěma nebo více kondenzovanými jádry. Patří do skupiny POPs a řada z nich jsou 

potenciální karcinogeny a mutageny. Mnohé mají také toxické vlastnosti. Patří mezi 

organické polutanty vznikající při nedokonalém spalování. V ovzduší se vyskytují v pevné 

i plynné formě. Jsou široce rozšířeny v okolním prostředí (bylo identifikováno více neţ sto 

PAHs), a to jak v průmyslových a městských oblastech, tak i v oblastech daleko 

vzdálených od průmyslových center. Do prostředí se dostávají jak z přírodních zdrojů 

(biosyntéza, rozklad půdy), tak i z antropogenních zdrojů. Hlavním zdrojem jsou spalovací 

procesy za vysokých teplot (vysoké pece), ale i doprava a domácí topeniště na tuhá paliva 

jsou významnými zdroji. Mezi další významné zdroje patří i poţáry. (Holoubek, 1995) 

Při odstraňování sloučenin PAHs z atmosféry hrají důleţitou roli jak mechanická 

cesta (suchá a mokrá depozice), tak i řada moţných cest chemického odbourávání. 

Chemické reakce sloučenin PAHs navázaných na částice nejsou dostatečně popsány. Velká 

míra nejistoty vzniká značnou variabilitou ve sloţení vzdušných částic obsahující PAHs, 

které ovlivňuje rychlost chemických reakcí. (Cooper, Alley, 2005) 

Přednostně bývají vázány na povrch atmosférických tuhých častíc. Některé 

publikace uvádějí aţ 75% PAHs vázaných na povrch častíc respirabilní frakce (<1 µm). 

Relativně málo těkavé PAHs jsou převáţně vázány na povrch tuhých častíc o velikosti 

<1 µm. Tato skupina vzniká například během procesu adsorpce. Těkavější PAHs, 

s výjimkou fluoranthenu, jsou vázány na částice >1 µm, coţ je spojeno převáţně 

s procesem kondenzace. (Kurfürst, 2008) 

Jednou z toxicky nejzávaţnějších znečišťujících látek je benzo[a]pyren (BaP). 

U BaP, stejně jako u některých dalších PAHs, jsou prokázány karcinogenní účinky na 

lidský organismus. Příčinou jeho vstupu do ovzduší, stejně jako u ostatních PAHs, je 

jednak nedokonalé spalování fosilních paliv ve stacionárních a mobilních zdrojích, ale také 

některé technologie jako výroba ţeleza a koksu. Ze stacionárních zdrojů jsou to především 

domácí topeniště, které v ČR produkují více neţ 60% celkových emisí BaP, a spalování 

odpadu. Z mobilních zdrojů jsou to hlavně vznětové motory spalující naftu. Z mobilních 

zdrojů je více neţ 20% BaP v ČR. (ročenka Praha, 2012) 
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BaP můţe být z atmosféry odbourán buď tepelnou reakcí s ozonem (doba setrvání 

1,6 - 1,8 dní), reakcí s NO2 (doba setrvání 19 dní) nebo s N2O5 (doba setrvání 5,1 roků). 

Druhou moţností je fotolytická rekce. Za předpokladu bezoblačné oblohy v závislosti na 

sloţení pevné částice, na kterou je BaP navázán, se doba setrvání pohybovala mezi 9 h aţ 

7,5 dny.(Cooper, Alley, 2005) 

Tabulka č. 8 popisuje zdroje, které způsobují koncentrace PAHs v ovzduší. Jedná 

se především o spalovací motory automobilů. 

Tabulka 8:Identifikace zdrojů PAHs (Zdroj: Kurfürst,2008) 

Zdroj Charakter PAHs 

Spalovací motory obecně 
vysoký poměr fluoranthenu k benzo[a]pyrenu, 

poměr benzo[a]pyrenu ku koronenu menší neţ 1 

Záţehové motory dominují fluoranthen, pyren, chrysen, koronen 

Vznětové motory dominuje chrysen 

Spalovací zdroje (domácí topeniště, spalovny 

komunálního odpadu) 

více benzo[a]pyrenu neţ fluoranthenu, poměr 

methylpyren k pyren menší neţ 1, poměr 

benzo[a]pyrenu k koronenu větší neţ 1,7 

Ropa, ropné produkty 

poměr methylpyrenu k pyrenu je větší neţ 2, 

alkylované PAHs, zvláště se 2- 4 aromatickými 

kruhy 

Asfalt 
vyšší mnoţství tricyklických a tetracyklických 

PAHs s dominancí chrysenu 

Jako základ pro hodnocení rizika karcinogenity PAHs je pouţíván karcinogenní 

faktor benzo[a]pyrenu. Imisní limit BaP je vybrán na základě toho, ţe je vhodným 

markérem pro hodnocení celkového zatíţení PAHs. Dle zákona č. 201/2012 Sb. je imisní 

limit pro benzo[a]pyren 1 ng m
-3

. V „imisní vyhlášce č. 330/2012 Sb. příloha č. 4 jsou pro 

BaP stanoveny horní (0,6 ng m
-3

) a dolní mez (0,4ng m
-3

) pro posuzování úrovně 

znečištění. Imisní limit pro BaP je v Praze překračován kaţdoročně. Průměrné měsíční 

koncentrace vykazují charakteristický roční chod. Koncentrace benzo[a]pyrenu 

v jednotlivých letech narůstají se začátkem topné sezóny (září) a dosahují maximálních 

hodnot v zimních měsících. S koncem topné sezóny (květen) klesají aţ na minimum 

v letních měsících, kdy nepůsobí lokální sezónní zdroje a navíc dochází k chemickému či 

fotochemickému rozkladu benzo[a]pyrenu. (Ročenka Praha, 2012) 



Lucia Slaničková                                     Látky znečišťující ovzduší a jejich zdroje v Praze 

2014  21 

4.2 Suspendované pevné částice PM2,5a PM10 

Částice obsaţené ve vzduchu lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice 

jsou emitovány přímo do atmosféry, ať jiţ z přírodních (např. sopečná činnost, pyl nebo 

mořský aerosol) nebo z antropogenních zdrojů (např. spalování fosilních paliv ve 

stacionárních i mobilních zdrojích, otěry pneumatik, brzd a vozovek). Sekundární částice 

jsou převáţně antropogenního původu a vznikají v atmosféře ze svých plynných 

prekursorů SO2, NOx, NH3 procesem nazývaným konverze plyn-částice. Na celkových 

emisích částic se v Česku prekursory podílí cca z 90%. (Praha-ţivotní prostředí, 2011) 

Částice PM2,5vznikají chemickými reakcemi plynů, nukleací, kondenzací par za 

vysokých teplot během spalovacích procesů (např. spalování benzínu a nafty, spalování uhlí, 

olejů, dřeva, emisními zdroji jsou spalovny, průmysl, samozřejmě lokální topeniště (při 

nedokonalém hoření v kamnech dochází k významnému úniku sazí bohatých na PAHs), 

koagulací a evaporací kapek, v nichţ jsou plyny rozpuštěné. Vzhledem k mechanismu 

vzniku mají tyto částice kulový tvar. Přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou dobu (dny aţ 

týdny), coţ umoţňuje jejich transport na velké vzdálenosti, udává se stovky aţ tisíce 

kilometrů. (Domasová, 2007) 

Suspendované částice PM10 mají významně zdravotní důsledky, které se projevují 

jiţ při velmi nízkých koncentracích bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace.  

Městské a předměstské stanice (jak dopravní, tak pozaďové) ukazují poměrně 

výrazný denní chod prašného aerosolu se špičkami v ranních hodinách, poklesem přes den 

a nárůstem večer. Tato variabilita je způsobena zřejmě jednak změnami v emisích 

(doprava, lokální topeniště), jednak rozptylovými podmínkami (které bývají lepší přes 

den). (Horálek et al., 2011) 

V současnosti je část obyvatel Prahy nucena v důsledku silné automobilové 

dopravy dýchat vzduch zamořený prachem častěji, neţ odpovídá stanovené roční hranici 

třicet pět dnů, v nichţ je denní limit pro znečištění prachem překročen (Pretel, 2000). 

Zdrojem suspendovaných částic frakce PM10 je v Praze především automobilová doprava. 

Vedle přímých emisí sazí z výfuků automobilů (zejména dieselových) jsou emitovány také 

částice z obrusu pneumatik, brzd či povrchu vozovky, dalším velmi významným zdrojem 

je tzv. sekundární prašnost zvíření prachových částic usazených na povrchu komunikací. 
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Vedle těchto emisí, které jsou alespoň částečně zahrnuty do celkové emisní bilance TZL, je 

doprava významným zdrojem prekursorů, tzv. sekundárních aerosolů.  

Imisní limity pro prachové částice frakce PM10 a PM2,5 jsou uvedeny v zákoně 

o ovzduší č. 201/2012 Sb.  Roční imisní limit PM10 resp. PM2,5 mají hodnoty 40 µg m
-

3
resp. 25 µg m

-3
. Nejčastěji v Praze bývají překročeny 24 h limity na dopravních stanicích 

„Legerova“ a „Smíchov“. 

4.3 Těkavé organické látky 

Těkavé organické sloučeniny (VOCs –VolatileOrganicCompounds) tvoří 

významnou skupinu polutantů ovzduší, které byly nalezeny v niţších vrstvách atmosféry 

všech velkých měst a průmyslových center. VOCsmohou být definovány několika 

způsoby. Mezi hlavní biogenní zdroje VOCs patří emise z vegetace, emise z volně ţijících 

ţivočichů, přírodní lesní poţáry, anaerobní procesy v močárech. K antropogenním zdrojům 

patří např. pouţití rozpouštědel, výfukové plyny z dopravních prostředků, petrochemický 

průmysl, skládky odpadů apod. (Kurfürst, 2008) 

Těkavé organické látky mají důleţitý úkol v chemii zemské atmosféry. Jsou 

převáţně bezbarvé, některé silně zapáchají (areny), jiné jsou bez zápachu. Látky VOCs 

tvoří obecně následující skupiny: alkoholy, aldehydy, alkeny, alkany, areny, ketony 

a halogenové deriváty těchto látek. Některé jsou známě pod triviálními názvy „ředidla“ 

nebo „rozpouštědla“. (Holoubek, 2005)V Tabulce č. 9 je uveden seznam jednotlivých 

VOCs dle US EPA.  

Tabulka 9:Seznam těkavých organických látek (VOCs), (Kurfürst, 2008) 

Skupina organických 

látek 

Maximální počet 

atomů uhlíků 

Skupina organických 

látek 

Maximální počet 

atomů uhlíků 

Alkany 10-11 
Monokarbonické 

kyseliny 
4-5 

Alkeny 10-11 Estery 8-9 

Aromáty 10 Ethery 9 

Alkoholy 5-6 Amíny 9 

Aldehydy 7-8 
Heterocyklické N - 

sloučeniny 
10-11 

Ketony 8 - - 
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Doba ţivotnosti většiny VOCs je v rozmezí od 1 h aţ po 10 let (pokud se jedná 

o reakci s •OH radikály a s O3). 

Aromatické uhlovodíky jsou významné pro chemii spodní troposféry měst 

vzhledem k jejich hojnému zastoupení v emisích motorových vozidel a jejich reaktivitě 

vzhledem k tvorbě ozonu a organického aerosolu. Ve městech se nejhojněji vyskytují 

benzen, toluen, styren a xyleny. Z hlediska karcinogenních účinků je nejnebezpečnější 

benzen (C6H6).Způsobuje zejména leukemii.Je nejvýznamnější uhlovodík znečišťující 

ovzduší. Je to organická sloučenina se sladkým zápachem. Při pokojové teplotě je to 

bezbarvá a hořlavá kapalina. Pouţívá se v průmyslu jako důleţité rozpouštědlo a jako 

výchozí látka např. pro výrobu léčiv, kompaktních disků, výbušnin, ale i kosmetiky. 

(Ostatnická et al., 2011)Zdroje benzenu v ovzduší jsou např. cigaretový kouř, spalovací 

procesy, petrochemie a odpařování benzenu, který je obsaţený v benzínu. (v minulosti 5 % 

a někdy aţ 10 %, dnes 1 %). (Godish, 2003) 

Hodnoty horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění pro benzen uvádí 

vyhláška č. 330/2012 Sb. Horní mez pro benzen má hodnotu 3,5 µg m
-3

 a dolní mez je 

stanovena na 2µg m
-3

(Vyhláška č. 330/2012 Sb.). V Praze byla v roce 2012 naměřena 

nejvyšší koncentrace benzenu na stanici „Smíchov“,kde se její hodnota pohybovala pod 

dolní mezí pro posuzování kvality ovzduší (1 µg m
-3

). 

Imisní limit pro benzen (BZN) uvádí zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a má 

stanovenou hodnotu 5µg m
-3

.  

4.4 Oxidy dusíku 

Emise NOx vznikají převáţně z antropogenních spalovacích procesů, především se 

jedná o emise ze silniční dopravy a ze spalovacích procesů ve stacionárních zdrojích. Při 

sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod termínem oxidy dusíku (NOx) 

rozumí převáţně směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). (Pretel, 2000) 

Přirozeným zdrojem oxidů dusíku je vulkanická činnost, bouřky a půdní procesy, 

oxidace atmosférického amoniaku, mikrobiální denitrifikace a elektrické výboje 

v atmosféře. Dalším neméně podstatným zdrojem emisí NOx jsou průmyslová výroba 

a degradace dusíkatých hnojiv. (Godish, 2003) 
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Více neţ 90% všech emisí oxidů dusíku (NOx) tvoří oxid dusnatý (NO), který dále 

za působení troposférického ozonu a různých radikálů reaguje na oxid dusičitý (NO2). 

Propadem oxidů dusíku(NOx) v atmosféře je jeho oxidace za vzniku dusičnanů, které se 

podílejí na okyselování sráţek a ţivotního prostředí. Jako bylo uvedeno v úvodě práce 

„praţské sráţky“ obsahují nejvíce příměsí právě dusičnanů. Průměrná doba zdrţení dusíku 

v atmosféře je asi dvacet milionů let. (Braniš et al., 2009) 

Nejmenší vznik emisí dusíku v malých zdrojích je při pouţití zemního plynu jako 

paliva. O cca 20% aţ 35% vyšší emise oxidů dusíku (NOx) vzniknou, pouţije-li se 

k vytápění propan-butan, černé uhlí nebo koks. Pouţitím hnědého uhlí je mnoţství 

vyprodukovaných emisí oxidů dusíku (NOx) vyšší o přibliţně 350%. Nejhoršími druhy 

paliva pro vytápění bytů je pak lehký topný olej a dřevo. (Stehlík, 2007) 

Roční imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven jen pro oxid dusičitý (NO2) 

dle zákona č. 201/2012 Sb. o ovzduší a má hodnotu 40 µg m
-3

. Z dlouhodobého hlediska 

byl zaznamenán mírný pokles naměřených koncentrací oxidu dusičitého(NO2) a oxidů 

dusíku (NOx) v hl. městě Praha. Koncentrace klesají jak na dopravních, tak i pozaďových 

stanicích. Naměřené koncentrace pro rok 2012 byly překročené na dvou lokalitách a to na 

stanici „Legerova“ (57,7 µg m
-3

) a „Smíchov“ (42,4 µg m
-3

). Je to způsobené zejména 

obrovským dopravním zatíţením, protoţe obě dvě stanice představují v Praze významné 

dopravní uzly. Z dat poskytnutých ČHMÚ pro rok 2013 byly koncentrace oxidu dusičitého 

(NO2) na stanici „ Smíchov“ pod úrovní imisního limitu (39,7 µg m
-3

).  

Při velkém poměru koncentrací [VOCs] k [NOx] bude •OH radikál reagovat 

zejména s VOCs. Při nízkém poměru [VOCs] k [NOx] bude převládat reakce k NOx. Při 

stejném poměru [VOCs] k [NOx] reagují •OH radikály s VOCs i NOx srovnatelnými 

rychlostmi. Hodnota poměru závisí taky na sloţení VOCs. (Kurfürst, 2008) 

Odhaduje se, ţe v létě jsou NOx prakticky oxidovány na kyselinu dusičnou v dosti 

krátkém čase, v průběhu dne. U VOCs je situace sloţitější, protoţe některé oxidují rychleji 

neţ jiné. (WHO, 2000) 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části je jednak uvedena metodika, která byla pouţita pro hodnocení 

obsahu organických látek v ovzduší a ve výsledcích jsou graficky zpracovány a také 

vyhodnoceny údaje, které byly poskytnuty pracovnicí Informačního systému kvality 

ovzduší (ISKO) se sídlem v Praze 4, Komořanech. 

5.1 Metodika hodnocení organických látek 

Základním právním předpisem, zabývajícím se znečišťováním ovzduší, platném na 

území České republiky je zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 13. června 2012. 

Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády č. 42/2011 Sb. o sledování 

a vyhodnocování kvality ovzduší ze dne 15. března 2011 a „imisní“ vyhláška č. 330/2013 Sb. 

o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti 

o úrovni znečištění a při smogových situacích, která nabyla účinnost dne 8. října 2012. 

V příloze č. 4 k této vyhlášce jsou stanoveny horní a dolní meze pro posuzování úrovně 

znečištění a povolený počet překročení. Česká legislativa plní předpisy Evropské unie na 

základě směrnic Evropského parlamentu. Mezi hlavní dokument patří Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Směrnice věnuje pozornost hlavně sníţení 

znečištění ovzduší jako celku. Vyhodnocení kvality ovzduší v hlavním městě se opírá 

o data archivovaná v imisní databázi ISKO (Informační systém kvality ovzduší) se sídlem 

v Praze – Komořanech, které jsou poskytovány z měřících stanic provozovanými ČHMÚ 

nebo Zdravotním ústavem. Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro částice, 

které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem vykazujícím aerodynamický průměr 

2,5 a 10 µm a benzen. Cílový imisní limit je stanoven pro organické sloučeniny sestávající 

z nejméně dvou kondenzovaných benzenových jader tvořených výhradně uhlíkem 

a vodíkem (PAHs), vyjádřené jako benzo[a]pyren. 

Kvalita ovzduší v Praze je v bakalářské práci vyhodnocovaná za období deseti let, 

tj. od 2004 do 2013 pro sledované znečišťující látky. Pro hodnocení kvality ovzduší byla 

pouţita data měsíční a roční za příslušné sledované období. Pro grafy a tabulky této 

bakalářské práce se jedná o aritmetické průměry. Všechny uvedené úrovně znečištění pro 

plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky – objem přepočtený na 
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teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. Dle nařízení vlády č. 42/2011 Sb. jsou při 

jednotlivých škodlivých látkách uvedeny jejich imisní limity. 

Při zjišťování vztahu mezi stanovenými organickými polutanty byly pouţity 

statistické a grafické metody programu Microsoft Office Excel 2007. V následujícíkapitole 

„Výsledky a diskuse“ je pouţit aritmetický průměr, který se pouţívá v současné legislativě.  

V kapitole „Výsledky a diskuse“ jsou sledované lokality Smíchov a Libuš graficky 

zpracovány dle ročních i měsíčních hodnot pro rok 2013 (pokud dané látky byly změřeny).  
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V bakalářské práci byly hodnoceny údaje, které poskytli pracovníci Informačního 

systému kvality ovzduší (ISKO) se sídlem v Praze 4, Komořanech. Tato data jim 

kaţdoročně posílá na vyhodnocení Český hydrometeorologický ústav. Ten zodpovídá 

za kvalitu a úplnost údajů pouze na stanicích, které sám spravuje.Získaná data byla 

hodnocenaze dvou vybraných stanic v aglomeraci Praha. Jmenovitě se jedná o dopravní 

měřící stanici Praha 5, Smíchov. Z dlouhodobého hlediska patří „Smíchov“ k stanicím, 

které patří mezi nejvíce zatíţené a znečištěné oblasti v  hlavním městě Praze. 

„Smíchov“ se řadí jako stanice obytná. Patří k oblíbeným a vyhledávaným lokalitám na 

bydlení, zejména kvůli dostupnosti do centra města. K porovnání byla zvolena 

pozaďová stanicePraha 4, Libuš. Pro zjednodušení byly názvy stanic zkrácené, kdy Praha 

5, Smíchov je označována jako Smíchov a Praha 4, Libuš jako Libuš.  

6.1 Těkavé organické látky 

V rámci skupiny těkavé organické látky byly hodnoceny následující látky: benzen, 

toluen, ethylbenzen a o-xylen. Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je stanoven 

imisní limit pouze pro benzen (5 µg m
-3

). Ostatní látky nemají v zákoně č. 201/2012 Sb. 

stanovenou ţádnou mez tolerance. 

V následující částí této kapitoly bude, na základě průměrných ročních hodnot 

v období posledních deseti let, tj. 2004 - 2013, zhodnocen vývoj znečištění těkavými 

organickými látkami (VOCs). Jedná se o látky: benzen (BZN), toluen (TLN), ethylbenzen 

(EBZN) a o-xylen (OXY). Ze sledovaného období 2004 - 2013 však byla k dispozici pouze 

data pro benzen (BZN).Pro toluen (TLN) je proto vyhodnoceno jen období 2004 - 2012, 

protoţe v roce 2013 se jiţ přestal toluen na stanici Smíchov měřit.Pro ethylbenzen (EBZN) 

a o-xylen (OXY) byla poskytnuta data jen za období 2005-2009. V roce 2009 bylo na 

stanici Smíchov měření ukončeno pro ethylbenzen (EBZN) a o-xylen (OXY) kvůli 

optimalizaci měřící sítě. Nejúplnější data jsou k dispozici u benzenu (BZN), který 

představuje významní karcinogen škodlivý pro lidský organismus. Pro jediný benzen 

(BZN) je v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. určen imisní limit (5µg m
-3

). Na 

následujícím Obrázku č. 7 je uveden vývoj sledovaných VOCs na stanici Smíchov a Libuš 

vobdobí 2004 – 2013. 
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Obrázek 7: Vývoj sledovaných VOCs na stanici Smíchov a Libuš pro roky 2004-2013 

Z grafů na Obrázku 7 je zřejmé, ţe mnohem vyšší koncentrace monitorovaných 

VOCs byly naměřeny na stanici Smíchov. Na stanici Smíchov byla zaznamenána nejvyšší 

koncentrace především benzenu (BZN) a to v roce 2006 a také 2010. V roce 2006 dosáhl 

benzen (BZN) maximální výše, (2,53 µg m
-3

).Tím byla převýšená dolní mez pro 

posuzování kvality ovzduší (2 µg m
-3

). Stejná situace nastala také v roce 2010. Převýšení 

dolní meze pro posuzování kvality ovzduší nebylo však tak výrazné jako v roce 2006 

(2,1 µg m
-3

). Na stanici Smíchov můţe být vyšší koncentrace benzenu 

způsobenapředevším vysokou dopravní vytíţeností. Přestoţe v roce 2012 hodnota benzenu 
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na stanici Smíchov klesla o více neţ 50% (1 µg m
-3

) tato hodnota představovala nejvyšší 

roční koncentraci na území hlavního města Prahy ze všech monitorovacích stanic. Červená 

přerušovaná čára (Obrázek č. 7) znázorňuje imisní limit pro benzen (5 µg m
-3

). Je teda 

zřejmé, ţe hodnoty benzenu na obou lokalitách jsou hluboce pod úrovní imisního limitu 

(5 µg m
-3

). 

Vývoj dalších sledovaných VOCs na stanici Smíchov a Libuš období 2004 - 2013 je 

graficky vyhodnocen na následujícím Obrázku č. 8. Hodnoty ethylbenzenu i o-xylenu na 

Smíchově i Libuši měly klesající tendenci.  

 

Obrázek 8: Vývoj sledovaných VOCs na stanici Smíchov a Libuš pro roky 2005-2009 
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Z grafů, které jsou uvedeny na Obrázku č. 7 a doplněny na Obrázku č. 8 lze 

konstatovat pouze jediný poznatek a to, ţe hodnoty na stanici Smíchov jsou mnohonásobně 

vyšší jako hodnoty na stanici Libuš. Na stanici Libuš od roku 2007 byl mírný nárůst 

průměrné roční koncentrace toluenu (TLN), který mohl být způsoben stavební činností, 

kde se do ovzduší dostály znečišťující látky z asfaltu. 

Kvůli nedostatku dat způsobených ukončením měření v roce 2009 pro látky: toluen 

(TLN), ethylbenzen (EBZN) a o-xylen (OXY) na obou lokalitách bude následující část této 

kapitoly věnována pouze benzenu (BZN).  

Další graf na Obrázku č. 9, kde je znázorněn vývoj průměrných měsíčních koncentrací 

benzenu (BZN) pro rok 2013 vypovídá o výrazné sezonní závislosti, kdy největší nárůst 

polutantu byl zaznamenán hlavně v zimních měsících. Období leden, únor, listopad prosinec 

jsou hodnoty výrazně vyšší. Zdrojem benzenu (BZN) bude na obou stanicích hlavně 

spalování fosilních paliv, způsobené převáţně vytápěním rodinných domků. 

 

Obrázek 9: Průměrné měsíční koncentrace benzenu za rok 2013 pro Smíchov a Libuš 

6.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

V teoretické části bakalářské práce jiţ bylo zmíněno, jaké nebezpečné vlastnosti 

představuji polycyklické aromatické uhlovodíky nejen pro ţivotní prostředí, ekosystém 
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a vegetaci, ale hlavně pro lidské zdraví. Do ovzduší je emitováno kolem sta PAHs. Dle 

Agentury pro ochranu ţivotního prostředí (US EPA) je doporučeno sledovat šestnáct látek, 

které mají největší vliv na lidské zdraví.  

Pro účely hodnocení byly vybrány tyto zástupci ze skupiny PAHs: benzo[a]pyren, 

benzo[k]fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[ghi]perylen,indeno[123-cd]pyren 

a dibenzo[a,h]anthracen. Z uvedených látek je imisní limit stanoven dle zákona 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší jen pro benzo[a]pyren(1 ng m
-3

). Na stanici Smíchov se 

PAHs měřili do 2009. Bylo to způsobeno tím, ţe PAHs se na Smíchově měřili jenom 

v rámci projektu s Akademií věd v období 2005-2009. Po skončení projektu se přestali 

PAHs měřit. Na stanici Libuš měření pokračuje i v současnosti. Měří tam celkem čtrnáct 

zástupců PAHs. 

Na Obrázku č. 10 a č. 11 jsou graficky srovnányvybrané polycyklické aromatické 

uhlovodíky na stanici SmíchovaLibuš. Z grafů jepatrné, ţe pro celé desetileté 

(období 2004 – 2013) byl sledován pouze obsah benzo[a]pyrenu. Pro další látky jako BbF 

a BkF na stanici Smíchov bylo měření pro období 2006-2009, pro Libuš 2006-2013. 

U polutantů BghiPRL, DbahA a I123-cdP na stanici Smíchov mají data od 2005-2009 a na 

Libuši 2005-2013.  

Jednou z toxikologicky nejzávaţnějších znečišťujících látek je benzo[a]pyren. 

U něho, stejně jako u některých dalších PAHs, jsou prokázány karcinogenní účinky na 

lidský organismus. Příčinou vnosu do ovzduší, stejně jako ostatních PAHs, je například 

nedokonalé spalování fosilních paliv ve stacionárních a mobilních zdrojích. Mezi 

nejvýznamnější zdroje emisí benzo[a]pyrenu patří mobilní zdroje (zejména vznětové 

motory spalující naftu). Obsah benzo[a]pyrenu, v období od roku 2004, dosáhl nejvyšší 

hodnoty (1,913 ng m
-3

) v roce 2006 co znamená skoro dvojnásobně překročení imisního 

limitu (1 ng m
-3

). Od té doby nevykazuje výrazný rostoucí trend a hodnoty kolísají kolem 

limitní hodnoty imisního limitu (1 ng m
-3

). Imisní limit pro BaP byl v Praze překračován 

kaţdoročně. Za období od 2004 do 2009 nebyl na Smíchově překročen jenom v roce 2009. 

Na lokalitě Libuš bylo překročení zaznamenáno od 2004-2013 sedmkrát. Výjimkou 

jsouroky 2009, 2010 a 2011, kdy se hodnoty nacházeli pod imisním limitem.  
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Obrázek 10: Vývoj jednotlivých PAHs na Smíchově (2006 – 2009) a Libuši (2006-2013), (s výjimkou BaP) 
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Obrázek 11: Vývoj jednotlivých PAHs na Smíchově (2005- 2009) a Libuši (2005-2013) 
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U zbylých polutantů není stanoven roční imisní limit, proto se nedá určit, jestli byly 

koncentrace nad nebo pod limitem. Opět lze jenom konstatovat, ţe hodnoty na stanici 

Smíchov jsou o poznání vyšší jako hodnoty na stanici Libuš. Příčinou vyšších koncentrací 

na Smíchově je značná dopravní zátěţ.  

Na Obrázku 12 je vytvořen graf na základě průměrných měsíčních hodnot pro BaP 

za rok 2013 jen pro stanici Libuš. Na dopravní stanici Smíchov se data přestala měřit 

v roce 2009.  

 

Obrázek 12:Vývoj průměrných měsíčních koncentrací pro BaP na stanici Libuš (2013) 

Průměrné měsíční koncentrace opět vykazují charakteristický průběh. Měsíční 

koncentrace BaP narůstají se začátkem topné sezóny (září) a dosahují maximálních hodnot 

v zimních měsících. S koncem topné sezóny (květen) klesají aţ na minimum v letních 

měsících, kdy nepůsobí lokální sezónní zdroje a navíc dochází k chemickému či 

fotochemickému rozkladu benzo[a]pyrenu.  

V rámci modelů prováděných v evropském měřítku se ukázalo, ţe sloučeniny 

PAHs (BaP byl pouţit jako markér) mohou být přenášeny na velké vzdálenosti. Výzkumy 

potvrdily, ţe přibliţně 30% celkového BaP emitovaného na určitém území je 

transportováno mimo geografické území. Zbývajících 70% je rozděleno mezi různé části 

ţivotního prostředí, kde je odbouráván. Rychlost odbourávání v atmosféře je poměrně 
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vysoká. Při odstraňování sloučenin PAHs z atmosféry hrají důleţitou roli jak mechanická 

cesta (suchá a mokrá depozice), tak i řada moţných cest chemického odbourávání. 

Chemické reakce sloučenin PAHs navázaných na prachové částice nejsou dostatečně 

popsány. Domasová uvádí, ţe velká míra nejistoty vzniká značnou variabilitou ve sloţení 

vzdušných částic obsahujících PAHs.To pak ovlivňuje rychlost chemických reakcí. 

(Domasová, 2007) 

6.3 Suspendované prachové částice frakce PM2,5 a PM10 

Z hlediska plošného překročení limitu (bez ozonu) zůstávají hlavním problémem 

Prahy suspendované částice PM2,5, PM10. U těchto polutantů se překročení týká řádově 

stovek tisíc obyvatel. Překročení limitu zasahuje především hustěji osídlené oblasti.  

Na stanici Smíchov, která patří mezi nejzatíţenější dopravní stanice, docházelo 

kaţdoročně k překračování imisního limitu v počtu překročení (pLV) limitní hodnoty 

(povoleno max. 35× v kalendářním roce). Údaje za rok 2013 se momentálně zpracovávají, 

ale v roce 2012 nebyl imisní limit pLV na stanici Smíchov překročen, i kdyţ to bylo jenom 

o nepatrný kousek(pLV = 34×). Libuš dokonce zaznamenala pokles imisních charakteristik 

PM2,5 a PM10. Vysokých koncentrací suspendovaných částic PM2,5 a PM10 a nejčastější 

překračování hodnoty 24 h imisního limitu (50µg m
-3

) PM10 je obecně dosahováno 

v chladném období roku, kdy dochází k vyšším emisím tuhých látek v důsledku vyšší 

intenzity vytápění (včetně lokálních topenišť) a vyšším emisím z dopravy, tak i k méně 

příznivým meteorologickým podmínkám pro rozptyl znečišťujících látek. V Praze byla 

hodnota 24 h imisního limitu nejčastěji překračována v měsících leden - březen a listopad -

 prosinec a to jak na dopravních, tak i pozaďových stanicích. 

Na Obrázku 13 jsou uvedeny koncentrace prachových částic PM2,5 a PM10 pro obě 

sledované stanice Smíchov i Libuš.Pro částice PM2,5 dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší je imisní limit stanoven na hodnotu 25 µg m
-3

. Červená přerušovaná čára na grafu 

znázorňuje roční imisní limit pro částice PM2,5. Překročení imisního limitu nastalo v roce 

2005 (31,89 µg m
-3

) a 2006 (28,39µg m
-3

) na stanici Smíchov. Tento jev mohla způsobit 

nepříznivá meteorologická situace na začátku roku 2005 a delší topná sezona. Koncentrace 

PM2,5 se na Libuši drţí pod imisním limitem. Vyšší hodnota na Libuši byla neměřena 

v roce 2005 (24,50 µg m
-3

) co má pravděpodobně za následek podobně jako na stanici 

Smíchov nepříznivé počasí v roce 2005.  
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Dle směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 

je v článku 15 věnován odstavec celostátnímu sníţení expozice PM2,5 částic pro ochranu 

lidského zdraví. V příloze XIV. oddílu A je stanovena maximální expoziční koncentrace na 

20 µg m
-3

, která má být splněna do roku 2015.  

 

Obrázek 13: Vývoj prachových částic PM 2,5 a PM10 (2004-2013) pro stanice Smíchov a Libuš 

V druhé polovině na Obrázku 13 se nachází další graf, kde jsou zaznamenány 

hodnoty častíc PM10. Roční imisní limit (40 µg m
-3

) byl výrazně překročen na Smíchově 

v roce 2004 (57,84 µg m
-3

) a podruhé, i kdyţ jen nepatrně v roce 2006 (40,55 µg m
-3

).Je 

moţné konstatovat, ţe mnoţství a podíl frakcí vykazuje uţší vazbu na sezonnost a aktuální 

meteorologické podmínky. (2004- suchý rok, 2006- nepříznivé počasí v první polovině 
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roku). Lokalita Libuš se nevyznačuje zvýšenými ročními koncentracemi PM10. V grafu 

nejsou znázorněny data pro rok 2006 a 2007. Způsobila to porucha analyzátorů. 

6.4 Oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) 

Poslední látkou, která patří mezi velké „znečišťovatele“ praţského ovzduší, je oxid 

dusičitý (NO2), popřípadě oxidy dusíku (NOx). Pozornost se věnuje především NO2 

z důvodu negativního vlivu na lidské zdraví. Způsobuje dráţdění očí a dýchacích cest 

a methemoglobinémii. Můţe nastat i otrava při koncentraci kolem 90 mg m
-3

. NO2 má 

vyšší dráţdivější účinek jako NO. (Horák et al., 2004)  

K překročení imisního limitu (40µg m
-3

) dochází na území Prahy zpravidla na 

dopravně vytíţených lokalitácha kriţovatkách v centru města. Jako uţ bylo zmíněno 

„Smíchovská“ monitorovací stanice patří do kategorie dopravní a nachází se přímo nad 

Strahovským tunelem. Denně tady přejíţdí přibliţně 45 000 automobilů. Vysoké 

koncentrace NOx a NO2 v Praze připisujeme zejména automobilové dopravě, ale také 

nemůţeme zapomínat i na leteckou a vodní dopravu. 

Stanice Libuš dosahuje podlimitní hodnoty, co je zapříčiněno hlavně umístněním 

lokality. Libuš se nachází daleko od frekventovaných dopravních křiţovatek, které jsou 

hlavní příčinou vzniku NO2 a NOx. 

Na následujícím Obrázku 14 jsou znázorněny průměrné roční koncentrace oxidu 

dusičitého (NO2) a oxidů dusíku (NOx)  na lokalitách Smíchov a Libuš pro celé hodnocené 

období 2004-2013. Hned na první pohled je vidět překročení imisního limitu 

NO2(40 µg m
-3

), který je znázorněn červenou přerušovanou čárouna stanici Smíchov. 

Kromě let 2013 (39,74 µg m
-3

) a let 2005 a 2006 (kdy nastal výpadek měření) byly 

koncentrace NO2 na Smíchově nad imisním limitem. Pro NOx je stanoven roční imisní 

limit pro ochranu ekosystému a vegetace (30µg m
-3

) dle přílohy č. 1 zákona 201/2012 Sb. 

o ochraně ovzduší. Za sledované období 2004-2013 (na Smíchově nebyly změřeny data 

pro rok 2005 a 2006) byly koncentrace NOx překročené na obou lokalitách. Konkrétně na 

Libuši byla nejvyšší roční koncentrace změřena v roce 2004 (37,70µg m
-3

). Překročení 

nastalo také v letech 2005 (36,12µg m
-3

), 2006 (36,43µg m
-3

), 2010 (34,50µg m
-3

), 2011 

(30,40 µg m
-3

) a naposled i v roce 2013 (30,67µg m
-3

). Kdyţ se zaměříme na Smíchov 

hned zpozorujeme výrazné překročení ročního imisního limitu (30µg m
-3

) pro celé 
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sledované období. Nejvyšší hodnota byla zaznamenáná v roce 2008 (107,27µg m
-3

), kdy 

byl imisní limit překročen 3,5×. V nadcházejících letech byla koncentrace vţdy vyšší vice 

neţ dvojnásobně. Rozhodujícím zdrojem emisí NOx v Praze je hlavně doprava. 

Z průměrných měsíčních hodnot pro NO2 byl sestaven graf na Obrázku 15, kde je 

zaznamenán vývoj NO2  za jednotlivé měsíce v roce 2013 na obou lokalitách. 

 

Obrázek 14: Vývoj NO2 a NOx (2004-2013) na lokalitách Smíchov a Libuš 
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Obrázek 15: Měsíční koncentrace NO2  pro rok 2013 na lokalitách Smíchov a Libuš 

Na stanici Libuš je vývoj plynulý a vykazuje vyšší koncentrace na začátku roku 

v zimních měsících a pak ještě druhý nárůst nastal na konci roku (topná sezona, horší 

meteorologická situace, inverze). Na Smíchově v březnu nebyla změřena průměrná 

měsíční hodnota, proto je v grafu vyobrazen velký výkyv. Taky lze konstatovat, ţe na 

Smíchově byly nejvyšší koncentrace v zimním období. V létě od května do září jsou 

hodnoty podstatně niţší.  
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7 ZÁVĚR 

Na stav znečištění ovzduší má vliv mnoho faktorů. Překračování limitů v Praze 

souvisí především se značným dopravním zatíţením. Nezanedbatelným faktorem je určitě 

příznivá či nepříznivá meteorologická situace především v zimním období, která ovlivňuje 

koncentrace jednotlivých látek. Výsledky vyšších koncentrací PM2,5 PM10, 

NO2a benzo[a]pyrenu jsou podnětem k řešení zcela nevyhovující dopravní situace 

v aglomeraci Praha.Ze všech monitorovacích stanic, které jsou na území hlavního města 

Prahy, byly pro účely sledování jednotlivých polutantů zvoleny stanice Smíchov a 

srovnávací pozaďová stanice Libuš. „Smíchovská“ monitorovací stanice, ale celkově i 

lokalita Smíchov patří k nejvíce zatíţeným oblastem nejenom z hlediska dopravy, ale taky 

co se počtu obyvatel týče. Hustá obytná zástavba se projevuje i na kvalitě zdejšího ovzduší.  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zodpovědět na dvě otázky, které byly 

poloţeny v úvodu bakalářské práce:  

 Jaký je největší zdroj znečištění, a které škodlivé látky nejvíce ovlivňují život 

a zdraví Pražanů?  

Mezi hlavní stacionární zdroje znečištění ovzduší v aglomeraci Praha patří teplárna 

Malešice, ZEVO – Malešická spalovna (zařízení na spalování odpadů) a cementárna 

Radotín, které jsou největšími producenty škodlivých látek ze skupin VOCs, PAHs 

a suspendovaných prachových částic. U ZEVO – Malešice dochází k překračování 

imisního limitu pro oxidy dusíku (NOx). 

Z mobilních zdrojů k nejvýznamnějšímu „znečišťovateli“ patří jiţ zmíněná 

doprava. Vliv dopravy pořád stoupá a je předpoklad, ţe bude stoupat i v budoucnu. Emise 

z dopravy výrazně přispívají k tvorbě fotochemického smogu. Průvodním jevem jsou 

především vysoké koncentrace přízemního ozonu. V okolí dopravně zatíţených oblastí 

(Smíchov, Legerova, Náměstí republiky) rovněţ dochází k výraznému nárůstu zátěţe 

prašným aerosolem v důsledku zvýšení sekundární prašnosti. Ke sníţení vlivu dopravy na 

ovzduší také výrazně pomůţe dostavba silničního obchvatu kolem Prahy. Tento obchvat je 

jiţ z části postaven, ale stále chybí významný kus na severu a západě Prahy.  

Mezi nejškodlivější látky, které znepříjemňují ţivot značnému mnoţství Praţanů, 

patří z kategorie PAHs benzo[a]pyren. Benzo[a]pyren je nebezpečný pro člověka hlavně 
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kvůli svým karcinogenním účinkům. Příčina jeho vnosu do atmosféry je převáţně 

nedokonalé spalování fosilních paliv jak u stacionárních (domácí topeniště), tak 

i u mobilních zdrojů (vznětové motory spalující naftu).  

K dalším znečišťujícím látkám v aglomeraci Praha patří suspendované prachové 

částice frakce PM2,5 a PM10. V současnosti je v Praze velké mnoţství stavebních prací, 

které jsou jedním ze zdrojů prachových částic. Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí části, 

v Prazepořád probíhá stavba tunelového komplexu Blanka, výstavba nové trasy linky 

metra A nebo různé rekonstrukce cestních komunikací.   

Vysoké koncentrace (NO2) a oxidů dusíku (NOx) a překračování ročního imisního 

limitu(40µg m
-3

 pro NO2a 30µg m
-3 

pro NOx) řadí oxidy dusíku k závaţným znečišťujícím 

látkám. Stanice Smíchov patří v Praze k nejznečištěnějším oblastem právě oxidem 

dusičitým (NO2).V roce 2012 byl tento limit na stanici Smíchov překročen (42,4 µg m
-3

), 

avšak v roce 2013 byl zaznamenán nepatrný pokles na 39,74 µg m
-3

. Naopak stanice Libuš 

patří ze všech měřících stanic na území Prahy na poslední místo v znečištění oxidem 

dusičitým (NO2).  

 Jaké opatření a zlepšení je potřeba udělat, aby se kvalita ovzduší postupně 

zlepšila? 

Praha jako velkoměsto se denně musí vypořádat s obrovským mnoţstvím 

znečišťujících škodlivých látek. Eliminovat znečištění ovzduší v Praze lze jedním 

způsobem a to sníţením mnoţství vypouštění znečišťujících látek do ovzduší. Jedním 

z klíčových faktorů bude najít řešení současné dopravní situace. Tato problematika je 

v centru zájmu z hlediska ochrany ovzduší. 

První řešení můţe být sníţení veškeré automobilové dopravy. To se dá docílit 

například nahrazením kvalitní městskou hromadnou dopravou. Městské dopravní podniky 

by měly nakupovat vozidla bezbariérová a autobusy na alternativní paliva. Hlavní město 

Praha patří k městům, které podporují rozvoj městské hromadné dopravy. Jak jiţ bylo 

uvedeno, momentálně probíhá výstavba nových stanic na trase metra linky A z Dejvic do 

Nemocnice Motol. V budoucnu se plánuje vytvoření čtvrté trasy D a prodlouţení trasy 

metra A aţ na letiště Václava Havla. Je to z důvodů, ţe metro představuje nejmíň 

zatěţující druh dopravy.  
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Jiným navrhovaným řešením je změnit pohonné hmotya začít s vyuţíváním 

alternativních paliv, jako jsou LPG, CNG a bionafta. Dopravní prostředky v současné době 

vyuţívají pro svůj pohon paliva prakticky výhradně fosilního původu.  

Nejekologičtějším druhem dopravy je bez pochyby chůze a cyklistika. V současnosti 

Magistrát hlavního města Prahy věnuje pozornost výstavbě cyklostezek. Na území 

hlavního města se nachází několik desítek kilometrů značených stezek. 

K opatřením v dopravě lze ještě zařadit například: placené vjezdy do vybraných částí 

města (mýto), zavedení zón sníţené rychlosti ve vybraných částech města, omezení vjezdu 

nákladních automobilů do center (v Praze uţ platí), popřípadě zavedení nízkoemisních zón. 

v současné době pro Prahu zavedení nízkoemisních zón představuje prioritu. Má v plánu 

tak učinit v roce 2015. Zóny by pravděpodobně zahrnuly území zhruba od Jiţní spojky po 

Stromovku a od Hradčan, Malé Strany a Smíchova na západě po Staré, Nové Město, Nusle 

a Krč na východě. Zóny budou omezovat vjezd neekologických vozidlům. Nízkoemisní 

zóny fungují například v Berlíně. V německé metropoli se podařilo sníţit znečištění 

ovzduší jemnými prachovými částicemi a oxidů dusíku. Pro praţské ovzduší to můţe 

znamenat pozitivní přínos k lepšímu v oblasti kvality ovzduší. 
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