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ANOTACE 

          Předloţená práce pojednává o výskytu prachových částic v ovzduší, zejména 

v regionu Ústeckého kraje. V jednotlivých kapitolách této práce jsou shrnuty poznatky      

o základních charakteristikách prachových částic, jejich zdrojích, emisních a imisních 

limitech, stručně je přiblíţena problematika výskytu prachových částic v ovzduší                 

z hlediska České republiky a Evropy. Rovněţ jsou v této práci uvedeny vlivy zvýšené 

prašnosti na ţivotní prostředí a zdraví člověka. Na modelu virtuální rodiny je propočtena 

předpokládaná produkce prachových částic touto rodinou ve vazbě na ostatní ekonomické 

souvislosti. Závěrem jsou definovány moţné návrhy a doporučení vedoucí ke sníţení 

prašnosti v ovzduší.    

Klíčová slova: prach, prašnost, prachové částice, ovzduší, imisní limity, lokální vytápění, 

automobilová doprava, zdraví, průmysl  

 

 

ANNOTATION 

The presented work deals with dust particle occurrence in the air atmosphere, especially 

in the Usti Region. The individual chapters of this work summarize the knowledge on 

basic characteristics of dust particles, their sources, emission and air pollution limits, in 

brief there are presented problems of air dust particle occurrence from the point of the 

Czech Republic and Europe. This work provides influences of increased dust factor impact 

on the environment and human health. A model of a virtual family shows the calculation of 

the assumed dust production by this family in connection to other economic circumstances. 

Possible suggestions and recommendations aimed at the air dust reduction are summarized 

as a conclusion of this work. 

 

Key words: dust, dust factor, dust particles, air atmosphere, air pollution limits, local 

heating, motor vehicle transport, health, industry 

 

 



 

OBSAH 

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

1.1 HISTORIE REGIONU ............................................................................................................ 2 

1.2 OD HISTORIE PO SOUČASNOST (70. LÉTA 20. STOLETÍ AŢ POČÁTEK 21. STOLETÍ) .. 4 

1.3 AKTUÁLNÍ PROBLÉM – PRACH .......................................................................................... 6 

1.4 SHRNUTÍ ÚVODNÍ KAPITOLY ............................................................................................. 6 

2 AKTUÁLNÍ STAV VÝSKYTU PRACHU V ÚSTECKÉM KRAJI A ČESKÉ 
REPUBLICE ....................................................................................................... 8 

2.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ................................................................................................. 8 

2.1.1 PRACH OBECNĚ ......................................................................................................... 8 

2.1.2 ZDROJE PRACHU A VELIKOST ČÁSTIC ................................................................. 10 

2.1.3 LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ PODLE MÍSTA DEFINOVÁNÍ ............................. 12 

2.1.4 IMISNÍ A EMISNÍ LIMITY ........................................................................................... 13 

2.1.5 REGISTRY EMISÍ A ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ........................................................ 16 

2.1.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ ............................................................ 17 

2.2 VÝSKYT PRACHU – EVROPA ........................................................................................... 18 

2.3 VÝSKYT PRACHU – ČESKÁ REPUBLIKA ......................................................................... 19 

2.4 VÝSKYT PRACHU – ÚSTECKÝ KRAJ ............................................................................... 21 

2.5 SHRNUTÍ – VÝSKYT PRACHU .......................................................................................... 22 

3 ANALÝZA – VLIV PRAŠNOSTI NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ 
ČLOVĚKA ........................................................................................................ 23 

3.1. VLIV ZVÝŠENÉ PRAŠNOSTI NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................. 23 

3.1.1 ÚČINKY NA ŢIVÉ ORGANISMY ................................................................................ 24 

3.1.2 ÚČINKY NA NEORGANICKÉ OBJEKTY ................................................................... 26 

3.2. VLIV ZVÝŠENÉ PRAŠNOSTI NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA ....................................................... 26 

3.2.1 ZDRAVOTNÍ RIZIKA PRO OBYVATELSTVO ........................................................... 27 

3.2.2 MONITORING SZÚ .................................................................................................... 31 

3.3. SHRNUTÍ – VLIVY PRAŠNOSTI NA ŢP A ZDRAVÍ ČLOVĚKA .......................................... 32 

4 VYTVOŘENÍ MODELU VIRTUÁLNÍ DOMÁCNOSTI VE VAZBĚ NA JEJÍ 
PRODUKCI PRACHU ...................................................................................... 34 

4.1 VIRTUÁLNÍ RODINA ........................................................................................................... 34 

4.2 PRODUKCE PRACHU Z LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ ................................... 36 

4.2.1 VARIANTA I. – KOTEL NA HNĚDÉ UHLÍ .................................................................. 36 

4.2.2 VARIANTA II. – KOTEL NA ZEMNÍ PLYN ................................................................. 37 

4.2.3 SUMARIZACE – DOMÁCNOSTI V ÚSTECKÉM KRAJI ............................................ 37 

4.3 PRODUKCE PRACHU Z PROVOZU OSOBNÍHO AUTOMOBILU ..................................... 38 

4.3.1 VARIANTA I. – OSOBNÍ AUTOMOBIL (r. v. 1999) .................................................... 39 

4.3.2 VARIANTA II. – OSOBNÍ AUTOMOBIL (r. v. 2010) ................................................... 39 



 

4.3.3 SUMARIZACE – OSOBNÍ AUTOMOBILY V ÚSTECKÉM KRAJI ............................. 39 

4.4 SHRNUTÍ MODELOVÉ SITUACE ...................................................................................... 41 

5 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI ........................................................................ 42 

5.1 DOMÁCNOSTI .................................................................................................................... 42 

5.1.1 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI – LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ............................................ 43 

5.1.2 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI – OSOBNÍ AUTOMOBIL .......................................... 44 

5.2 PRŦMYSL ........................................................................................................................... 45 

5.2.1 ELEKTRÁRNA LEDVICE ........................................................................................... 45 

5.3 SHRNUTÍ EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTÍ ..................................................................... 47 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ .............................................................................. 48 

6.1 PRŦMYSLOVÝ SEKTOR .................................................................................................... 48 

6.1.1 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ........................................................................................ 48 

6.2 SOUKROMÝ SEKTOR – DOMÁCNOSTI ........................................................................... 50 

6.2.1 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ........................................................................................ 51 

6.3 EKONOMICKÉ POBÍDKY ................................................................................................... 52 

6.3.1 PRŦMYSLOVÝ SEKTOR ........................................................................................... 52 

6.3.2 DOMÁCNOSTI – LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ..................................................................... 53 

6.3.3 DOMÁCNOSTI – OSOBNÍ DOPRAVA ...................................................................... 54 

6.4 ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI OBYVATELSTVA ............................................................ 54 

6.5 SHRNUTÍ ............................................................................................................................ 56 

7 ZÁVĚR .............................................................................................................. 57 

LITERATURA ....................................................................................................... 59 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................ 64 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................. 64 

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

CO   oxid uhelnatý 

ČHMÚ                        Český hydrometeorologický ústav  

ČR    Česká republika 

ČSSR   Československá socialistická republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ES   Evropské společenství 

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

FŢP   Fakulta ţivotního prostředí 

ISKO   Informační systém kvality ovzduší 

MHD   městská hromadná doprava 

MŢP ČR  Ministerstvo ţivotního prostředí ČR 

MT   mez tolerance 

MS kraj  Moravskoslezský kraj 

MUS   Mostecká uhelná společnost a.s. 

NOx    oxidy dusíku 

PAU   polycyklické aromatické uhlovodíky 

RD   rodinný dům 

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 

SO2   oxid siřičitý 

SD   Severočeské doly Chomutov, a.s.  

SHR   Severočeský hnědouhelný revír 

SZÚ   Státní zdravotní ústav 

TZL tuhé znečišťující látky  

UnL kraj, ÚK Ústecký kraj 

ŢP   ţivotní prostředí 

 
Cizojazyčné zkratky  
(vysvětlivky v textu) 

LAT   Lower Assessment Threshold   

LV   Limit Value   

MT   Margin of Tolerance 

PM   Particulate Matter  

SMS Short Message Service 

TSP Total Suspended Particles  



 

UAT Upper Assessment Threshold    

U.S. EPA U.S. Environmental Protection Agency 

  (Agentura pro ochranu ţivotního prostředí) 

WHO World Health Organization  

 (Světová zdravotnická organizace) 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html
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1 ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma prach v Ústeckém kraji z několika 

důvodů. Tím hlavním je skutečnost, ţe jsem se v tomto kraji narodila, ţiji zde a pracuji. 

Povaţuji se za patriotku a mám svůj kraj ráda. Není mi proto lhostejný stav ovzduší ani 

ţivotního prostředí, které mě a moje blízké obklopuje.  

V letech 2009–2010 jsem měla moţnost se zúčastnit konferencí protiprašného projektu 

STOP PRACH, společné iniciativy Severočeských dolů Chomutov, a.s., obcí a měst 

dotčených těţbou hnědého uhlí na Bílinsku, zástupců Českého hydrometeorologického 

ústavu Praha (ČHMÚ), Státního zdravotního ústavu Praha (SZÚ), Ministerstva ţivotního 

prostředí ČR (MŢP ČR) a Technologického centra Akademie věd České republiky. Při 

těchto konferencích byla řešena problematika prachu nejen na Bílinsku, ale v celém 

Ústeckém kraji. Tato iniciativa a snaha o řešení celé problematiky byla zaštítěna nejen 

starosty dotčených obcí a měst, odborníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, včetně 

hejtmanky Jany Vaňhové, ale také pracovníky Ministerstva ţivotního prostředí ČR. 

Poznatky, které jsem k dané problematice získala při těchto konferencích, a také příkladná 

spolupráce a snaha všech zúčastněných na projektu STOP PRACH
1
, byla jedním 

z posledních impulzů, vedoucích k výběru tématu mé diplomové práce.  

Ústecký kraj patří z hlediska mnoţství prachu v ovzduší k nejzatíţenějším regionům 

České republiky. Svou prací jsem chtěla nejen provést porovnání aktuálního výskytu 

prachu v Ústeckém kraji s jinými regiony České republiky, ale také objasnit příčiny vzniku 

prachu, specifikaci vlastností prachových částic a shrnutí negativního vlivu vysokého 

výskytu prachových částic v ovzduší na zdraví člověka a ţivotní prostředí. Objasněním 

dalších skutečností, např. porovnáním ekonomických souvislostí při provozu různých 

druhů kotlů a osobních automobilů pouţívaných v domácnostech, bych ráda poukázala na 

to, ţe bude-li výskyt prachu v ovzduší i v budoucnu stále jen plošně monitorován neţ řešen 

                                                 
1
 Aktivita STOP PRACH je v České republice pilotním projektem. Ještě nikdy v historii ČR 

neučinili představitelé komerční společnosti, zástupci veřejné správy, odborná veřejnost i vládní 

instituce na úrovni ministerstev společné kroky k řešení „prachové“ problematiky, které vyústily k 

podepsání tzv. Dobrovolné dohody mezi aktéry této aktivity a Ministerstvem ţivotního prostředí 

ČR, které přislíbilo svoji pomoc formou realizace akčních plánů, čerpáním financí z dotačního 

programu Operační program Ţivotní prostředí (konkrétně prioritní osa 2) a z programu Zelená 

úsporám.  
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konkrétními opatřeními, bude se situace stále zhoršovat, a to v globálním měřítku se všemi 

důsledky z toho vycházejícími.  

Výstupem této práce by mělo být navrţení moţných řešení a postupů vedoucích 

k diskuzi o sníţení mnoţství prachu v ovzduší a minimalizaci jeho vzniku v závislosti na 

zhodnocení ekonomických, společenských a legislativních zákonitostí, které vznik, 

mnoţství, moţnosti sníţení, regulaci a postihy za jeho produkci ovlivňují. Součástí práce je 

i vytvoření modelu virtuální rodiny, na jejímţ příkladě bych ráda stanovila předpokládanou 

výši roční prachové produkce vznikající v domácnostech a s tím související fiktivní 

produkci prachu části obyvatel Ústeckého kraje, kteří vyuţívají lokálního vytápění 

rodinných domů a osobní automobilové dopravy.  Právě emise z komínů rodinných domů, 

výfuků automobilů a víření prachu na povrchu dopravních komunikací se totiţ nejvíce 

podílejí na zvýšených koncentracích prachu v ovzduší.  

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem povaţuji dané téma za velice aktuální 

a zajímavé.  

1.1 Historie regionu  

Charakter severních Čech je jiţ z historického hlediska ovlivněn těţbou hnědého uhlí, 

která je prováděna v tomto regionu stovky let. První historická zpráva o těţbě uhlí se 

zachovala jiţ v městské knize duchcovské z roku 1403 [6]. Tehdy bylo hnědé uhlí 

vyuţíváno pro potřeby lazebníků, alchymistů a lékařů, nikoliv k topení. Jako zdroj energie 

začíná být uhlí vyuţíváno v 16. století [6]. Záznamy o prvních malých uhelných dolech se 

objevují na Chomutovsku a Kadaňsku jiţ v 1. polovině 16. století, na Bílinsku pak v první 

polovině 18. století – údaje dostupné z [6].   

Vydatná naleziště uhlí v Podkrušnohoří dala v důsledku vzniknout i dalším odvětvím 

průmyslu celých severních Čech. Na těţební průmysl navázal zejména průmysl 

energetický (stavby elektráren v blízkosti dolů), chemický (výroba ropy a chemických 

produktů) nebo metalurgický.  

Za dominantní oblast současného Ústeckého kraje z pohledu průmyslové činnosti lze 

povaţovat tak zvané Podkrušnohoří, tzn. území okresů Most, Chomutov, Teplice a Ústí 

nad Labem. Podle údajů dostupných z [6] zaujímá Podkrušnohorská oblast rozlohu 2 276 

km
2
, coţ je necelých 43 % rozlohy Ústeckého kraje (5 335 km

2
) a necelá 3 % území ČR 
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(78 887 km
2
). Plošně největší je oblast Chomutovska (936 km

2
), která představuje více jak 

40 % daného území. Dalšími významnými oblastmi Podkrušnohoří jsou Most (467 km
2
), 

Teplice (469 km
2
) a Ústí nad Labem (404 km

2
).   

 
 

Obrázek č. 1 – Základní geomorfologické jednotky, zpracováno dle zdroje [6]  

Po druhé světové válce byl průmysl v celé  České republice ovlivněn vzrůstající 

industrializací, snahou o obnovu válkou zničené krajiny a hlavně změnou vlastnických 

práv souvisejících se zaváděním kolektivního vlastnictví a vyvlastňováním majetku ve 

prospěch státu. Tato situace se zásadně podepsala na charakteru krajiny celých severních 

Čech. Postupně došlo pod „dohledem státu“ k intenzivnímu nárůstu těţebních aktivit, které 

byly zaměřeny především na plnění plánů práce a dosahování dlouhodobých cílů, tzv. 

pětiletek.  To vedlo v důsledku nejen k totální devastaci krajiny severozápadních Čech, ale 

zároveň i ke změně sloţení a struktury obyvatelstva, ekonomiky regionu, zániku řady obcí, 

a tím související změnou osídlení regionu.  

Nejpodstatnější změnou však bylo především ovlivnění a poškození ţivotního prostředí 

zdejší krajiny na celá dlouhá desetiletí, které trvá v podstatě dodnes.    
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1.2 Od historie po současnost (70. léta 20. století aţ počátek 21. 
století)  

ČSSR se postupně zařadila na přední místa ve světě v oblasti znečištění ovzduší. Toto 

bylo způsobeno, jak se uvádí v [4] nebo např. v [6], zejména energeticky náročnou 

strukturou průmyslového odvětví a získáváním energie spalováním hnědého uhlí, které 

obsahovalo vysoký obsah popela a síry. Dle výše zmíněných zdrojů dosahovala povrchová 

těţba hnědého uhlí svého maxima v období 70. - 90. let 20. století, kdy roční těţba 

hnědého uhlí v ČR se blíţila aţ 100 milionům tun, z toho v SHR 75 milionům tun. 

Severočeská hnědouhelná pánev v rozsahu 250 km
2
 s navazujícími elektrárnami tvořila 

součást tzv. Černého trojúhelníku
2
 a patřila na konci 80. a začátku 90. let k nejvíce 

devastovaným oblastem ve střední Evropě.  

 
Graf č. 1 – Historický vývoj těţby v Podkrušnohoří za období 1860 aţ 2007, zpracováno dle zdroje[7] 

 
 

Důsledkem průmyslového charakteru zdejšího kraje byly, kromě výše uvedené 

devastace krajiny, i vlivy na ţivotní prostředí a ovzduší. Všudypřítomný prach, kouř          

a smog patřily v 70. – 90. letech 20. století k běţnému charakteru zdejšího kraje. O prachu 

se však příliš nemluvilo. Prach nebyl v ovzduší patrný a obyvatele průmyslových 

aglomerací více obtěţovaly jiné nebezpečné zplodiny, které byly více vidět a cítit. 

Exhalace z provozů chemických závodů, neekologicky pracujících elektráren a spaloven, 

                                                 
2
 Černý trojúhelník zahrnuje severní část České republiky (kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký  

a Královéhradecký), jiţní část Saska (SRN) a jihozápadní část Dolního Slezska (PL). Toto 

označení dostala oblast podle zásob hnědého uhlí a poškození ţivotního prostředí, ke kterému došlo 

v souvislosti s těţbou uhlí. Celková plocha Černého trojúhelníku zahrnuje cca 34 500 km
2
 s 6,25 

mil. obyvatel [1].  
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škodliviny vznikající hořením uhelných skládek, těţbou a úpravou uhlí v  povrchových 

dolech a úpravnách byly jen některými příčinami smogových mlh na Ústecku. Prach tehdy 

málokdo povaţoval za něco jiného, neţ za jakousi daň průmyslové prosperitě republiky     

a společně s ostatními škodlivinami byl vnímán jako nutné zlo. 

Pozitivní vývoj v přístupu k ţivotnímu prostředí obecně a tím i k ţivotnímu prostředí 

severních Čech byl zaznamenán po roce 1989. V souvislosti se změnou politického 

systému došlo ke změně v přístupu státu i obyvatel k politice ţivotního prostředí. 

Ekonomické reformy, změny vlastnických vztahů, odpovědnost vlastníků za škody na 

ţivotním prostředí, zavádění externalit, uplatňování principů trvale udrţitelného rozvoje    

a samozřejmě reformy zákonodárných norem, to vše přispělo v 90. letech 20. století 

k pozvolnému zlepšování stavu ţivotního prostředí. Svoji roli sehrálo i plánované členství 

ČR v EU, kdy i z tohoto důvodu probíhaly v letech 1999–2003 podstatné změny národní 

legislativy v oblasti ochrany ţivotního prostředí, jimiţ byla do národního práva 

transportována evropská legislativa [17]. 

V této „porevoluční“ době byly realizovány projekty nahrazování tuhých paliv 

v domácnostech ekologičtějšími způsoby, hlavně na bázi plynu. Proto byly dotovány 

plynofikace obcí a jednotlivých domácností formou rozvodů plynu, i kdyţ se později 

bohuţel ukázalo, ţe tato myšlenka zvýhodňování některých druhů paliv neměla dlouhého 

trvání. Právě neucelená koncepce energetiky a postupné zdraţování plynu vedlo 

k opětovnému návratu komerčních společností i obyvatel k levnějšímu, a o to více 

neekologickému vytápění tuhými palivy spalovanými v původních, mnohdy zastaralých 

kotlích a kamnech budov a rodinných domů. 

Přesto, oproti předchozím létům, znatelně ubylo exhalací, mlh a smogových dnů, 

rekultivovaná krajina začala měnit svůj ráz a lesní porosty v Krušných horách                     

a Podkrušnohoří se začaly postupně obměňovat a regenerovat. Lidé začali být s tak 

viditelnou změnou stavu ovzduší spokojeni a mohli si daleko více neţ dřív všímat i jiných 

druhů znečištění, neţ na která byli po celá léta zvyklí.  

 A tak byl v nedávné době, na přelomu 20. a 21. století, nepřítel jménem PRACH opět 

objeven… 
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1.3 Aktuální problém – prach 

Důvodů, proč se o prachu v současné době opět začalo hovořit, je několik.  

Pozitivní trend ozdravění ţivotního prostředí trval jen do konce 20. století. Od této doby 

míra znečištění ovzduší varovně stagnuje a zároveň není vhodně řešena legislativní otázka 

postihů pro jednotlivé znečišťovatele a domácnosti. Jsou uváděny do provozu nové 

průmyslové podniky produkující další exhalace, které společně se stávajícím průmyslem 

zapříčiňují, ţe nebývají výjimkou aţ několikanásobně překročené imisní limity prachových 

částic v ovzduší. Společně s neustálým nárůstem automobilové, letecké a lodní dopravy,    

a především další výstavbou silniční sítě a zvyšováním počtu osobních i nákladních 

vozidel v silniční dopravě dochází zároveň k nárůstu podílu jemných a ultrajemných 

(submikrometrických) prachových částic, vznikajících spalováním pohonných hmot 

v ovzduší. Mezi nejvíce postiţené oblasti patří velká města, kde je značná koncentrace 

automobilové dopravy a  rozsáhlé průmyslové oblasti.   

Průmysl však není jediným viníkem neradostného stavu ovzduší v těchto regionech       

u nás, v Evropě i ve světě. Pro domácnosti, vyuţívající lokální topení, i pro všechny 

občany řešící nákup vhodného typu automobilu pro osobní dopravu byla dosud vţdy 

prvotním a základním stimulem pro výběr především ekonomická stránka věci. Prostý 

výběr co moţná nejlevnějšího systému vytápění i prostředků dopravy je v dnešní době 

ekonomických krizí v podstatě základním způsobem jak přeţít. Je zcela evidentní, ţe 

chceme-li tento trend změnit, nejsou pouhé termíny osvěta nebo represe bez doprovodných 

ekonomických pobídek z tohoto neutěšeného stavu východiskem.  

1.4 Shrnutí úvodní kapitoly 

V této úvodní kapitole jsem se pokusila připomenout historii severních Čech                  

a Podkrušnohoří a stručně shrnout důvody, které souvisejí s prachem a jeho historickým     

i současným výskytem ve zdejším kraji. Jednalo se o základní, stručné a zjednodušené 

přiblíţení dané problematiky s tím, ţe vzhledem k moţnému rozsahu této práce povaţuji 

tento nástin za dostačující.  

Z dosud popsaných, výše uvedených skutečností je zřejmé, ţe ţivotní prostředí 

v Ústeckém kraji je nejvíce zatěţováno škodlivinami z průmyslové činnosti, silniční 

dopravy, dálkového transportu z velkých těţebních, energetických a průmyslových zdrojů, 
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ale i neekologického vytápění rodinných domů a menších kotelen. S tím vším pak souvisí 

problém prach.  

 

 

 
 

Obrázek č. 2 – Ilustrační snímek, foto P. Matějka 
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2 AKTUÁLNÍ STAV VÝSKYTU PRACHU V ÚSTECKÉM 
KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE 

2.1 Úvod do problematiky  

Chceme-li se prachem zabývat podrobněji, je nutné se seznámit se všemi souvislostmi, 

pojmy a názvoslovím, které jsou v případě této problematiky velmi rozmanité a ne vţdy 

jednotné. Například sám pojem „prach“ je pojmem velmi širokým, který jde nahradit řadou 

jiných termínů obdobného významu. Ale k tomu se podrobněji dostanu v následujících 

kapitolách.  

K pochopení dané problematiky jsou rovněţ podstatné ekonomické souvislosti ve 

vztahu ke koncepci energetiky, průmyslu, dopravy nebo například bydlení.  

Rozvoj všech těchto odvětví lidské činnosti má za následek, ţe se přes vyuţívání nových 

technologií nedaří mnoţství prachu v ovzduší nijak výrazně sniţovat. Tato skutečnost platí 

zejména v průmyslových aglomeracích a velkých městech. Prach i s dalšími škodlivinami, 

které na sebe váţe, vdechují lidé i zvířata, spadem a sráţkami je odváděn do půdy i do 

vodních ploch. Ovlivňuje tedy mj. i kvalitu ekosystémů a potravinových řetězců, genetické 

změny a nemocnost obyvatel. 

Neutěšený stav produkce a mnoţství prachu v ovzduší je alarmující. Vysoké 

koncentrace částic v ovzduší představují velký problém ve světě, státech Evropské unie     

a také v České republice, která patří mezi státy, jeţ neplní legislativní poţadavky 

Evropského společenství. Prašnost však není jen evropským, nýbrţ celosvětovým 

problémem především v dopravně kolabujících metropolích, čítajících neuvěřitelné 

mnoţství obyvatel a dopravních prostředků… 

2.1.1 Prach obecně 

Laicky a velmi zjednodušeně lze říci, ţe prach tvoří částice různého sloţení, velikosti, 

skupenství a původu. Prachové částice jsou běţnou sloţkou atmosféry a podílí se na 

důleţitých dějích, které v atmosféře probíhají, jako je například vznik sráţek nebo 

ovlivňování termoregulace biosféry (např. skleníkový efekt). 

Pro odbornější charakterizování pojmu prach lze vyuţít například údaje dostupné 

z internetové encyklopedie [47], kde je prach definován jako obecný pojem pro tuhé 
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částice s průměrem menším neţ 500 mikrometrů
3
. Jak se dále v [47] uvádí, je vzdušný 

prach označován termínem aerosol a podle způsobu vzniku rozdělujeme aerosoly na 

disperzní (prachové), vzniklé rozpadem tuhých látek, a kondenzační (mlhy), vzniklé 

kondenzací např. vodní páry. 

Pojem aerosol lze dále přiblíţit např. s pouţitím zdroje [2], ve kterém se uvádí, cituji: 

„Termín aerosol byl poprvé pouţit v roce 1920 v odborné meteorologické literatuře a je 

obdobou termínu hydrosol, označujícího suspenzi pevné hmoty v kapalině. Atmosférický 

aerosol je obecně definován jako soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic              

o velikosti v rozsahu 1 nanometr
4
-100 mikrometrů, suspendovaných v atmosféře minimálně 

po dobu umoţňující jejich detekci. Jedním z nejdůleţitějších parametrů ovlivňujících 

chování aerosolu v atmosféře je velikost částic aerosolu. Aerosolové částice s největší 

hustotou pravděpodobnosti výskytu v atmosféře mají velikost kolem 0,3 µm, jsou tedy 

prostým okem nerozlišitelné (nejmenší jednoduše viditelné částice mají velikost větší neţ 

50 µm). Naopak soubor hrubých částic, větších neţ 0,6 µm, vzniklých působením 

mechanických sil na mateřskou pevnou hmotu, označujeme jako prach.“  

     Terminologie týkající se prachu je velmi široká a nejednotná včetně terminologie 

vycházející z platné legislativy. V případě prachu, neboli směsi anorganických či 

organických částic v atmosféře, se můţeme rovněţ setkat s pojmy např. pevný aerosol, 

tuhé prachové částice, polétavý prach, suspendované částice, tuhé znečišťující látky aj. 

Dále, dle zdroje [34], můţeme rozlišovat velikostní skupiny částic, tzv. PMx  (Particulate 

Matter)
5
, jeţ obsahují částice o velikosti menší neţ x µm – tyto částice potom nazýváme 

PM10, PM2,5 apod.  Definice PM10 a PM2,5, dle současné legislativy, vychází z nařízení 

vlády [8], kde se uvádí: „Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem 

vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen PM10)“ 

a obdobně „Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro 

aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen PM2,5)“. Vzhledem 

k výše uvedenému, pro potřeby jednotného označování v této diplomové práci, budu 

                                                 
3
 mikrometr (značka µm) je délková jednotka; 10

-6
 neboli 1 miliontina metru [48]  

4
 nanometr (značka nm) je délková jednotka; 10

-9
 neboli 1 miliardtina metru [48]  

5
 lze do češtiny přeloţit jako aerosolové částice (všechny částice v daném objemu vzduchu) [33]  
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nadále pouţívat obecného označení „prach“, „částice“ nebo „prachové částice“ či 

konkrétního označení dle dané velikosti částic „PM10 a PM2,5“.  

2.1.2 Zdroje prachu a velikost částic 

Zdroje znečištění dělíme na přirozené a antropogenní (vzniklé lidskou činností) a podle 

původu zdroje můţeme dělit i prach. Přírodním prachem je např. kosmický prach, 

geologický nebo sopečný prach. Jedná se o prach, který vzniká z přirozených zdrojů, jako 

jsou sopečná činnost, lesní poţáry nebo eroze půdy. Za antropogenní zdroje lze naopak 

povaţovat ty, které vznikají v důsledku lidské činnosti. Je jich velké mnoţství a díky 

neustálému technologickému pokroku, novým výrobním technologiím a zvyšování 

průmyslové produkce těchto zdrojů neustále přibývá. Za nejproblematičtější zdroje lze 

povaţovat především spalovací, hutnické, metalurgické nebo chemické procesy, které 

produkují velké mnoţství látek znečišťujících ovzduší, mezi nimi také prachu. 

Nejčastějším prachem vzniklým lidskou činností je převáţně prach vzniklý ze spalovacích 

procesů, tj. ten, který vzniká hořením a spalováním tuhých paliv v průmyslu (elektrárny, 

hutě aj.), dopravě (všechny typy dopravy – převáţně silniční včetně abraze a koroze 

materiálu) nebo např. při vytápění domů, budov a objektů. Dále pak prach např. z obrábění 

materiálů, jakékoliv průmyslové a zemědělské výroby nebo prach vznikající při těţbě rud  

a uhlí. Tento výčet je však pouze orientační a kaţdý den můţe vznikat další nový zdroj 

znečištění, který můţe produkovat znečišťující látky a mezi nimi i prachové částice.  

 
Graf č. 2 – Emise primárních částic PM10 v ČR dle sektorů v roce 2005,  

   publikováno na [43] dle zdroje ČHMÚ 
 

 

Jak jsem jiţ zmínila v bodu 2.1.1 této práce, rozdělujeme částice na různé velikostní 

skupiny, přičemţ velikost patří mezi nejdůleţitější veličiny, které udávají charakteristiku 
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částice. Podle odlišných velikostí můţeme částice zjednodušeně rozdělit na hrubé a jemné. 

Příkladem hrubých částic je zvířený prach nebo prach obsahující bakterie a pylová zrna, 

tzv. bioaerosoly. Typickými jemnými částicemi je například prach vznikající při spalování 

paliva dieselových motorů. Podle velikosti prachových částic můţeme při měření 

specifikovat způsob jejich vzniku, a tím i původce jejich vypouštění do ovzduší – zdroj 

znečištění.  

Na velikosti a zrnitosti částice závisí i její pohybové vlastnosti s tím, ţe čím je částice 

menší (jemnější) tím déle zůstává v ovzduší (hrubé částice se mohou usadit na zemský 

povrch v průběhu několika hodin, zatímco jemné mohou přetrvávat týdny v ovzduší, neţ 

dojde k jejich odloučení a usazení). Například hrubý prach z dolů většinou pro velkou 

velikost zrna v dole zůstává a do okolí uniká jen jeho malá část. Ta navíc není tak 

nebezpečná, protoţe lidské tělo je schopno se tohoto druhu prachu bez problémů zbavit, 

neboť je na něj člověk po tisíciletí geneticky adaptován. Jiným způsobem se šíří například 

prach z elektrárny, která svými vysokými komíny rozptyluje emise do velké výšky a tím    

i prostoru, který svým spadem zasahuje. Automobily a komíny lokálního topení mohou 

uvolňovat jemné částice prachu přímo do dýchací zóny lidí a můţeme je tedy z hlediska 

jejich vlivu na lidské zdraví povaţovat za nejvíce nebezpečné.  

 

 
 

Obrázek č. 3 – Velikost částic PM10 a PM2,5, publikováno na [44] dle zdroje U.S. EPA 
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Prachové částice mají i různé chemické sloţení. Mohou obsahovat sírany, těţké kovy, 

dusičnany či jiné chemické látky, které v některých případech mohou mít toxické 

vlastnosti. Šíření prachu závisí ve velké míře na klimatických podmínkách, síle směru 

větru, tlaku vzduchu, sráţkách a teplotě. Malé částice jsou schopny se šířit na velké 

vzdálenosti a po dlouhou dobu zůstávat v ovzduší. Příkladem je spad sopečného popela 

nebo jemného písečného prachu z pouští, vířených větrnými víry a proudy na velké 

vzdálenosti. 

2.1.3 Látky znečišťující ovzduší podle místa definování 

Prach i ostatní látky znečišťující ovzduší se mohou vyskytovat všude kolem nás, 

přestoţe je někdy pouhým okem nevidíme. Dle zdroje [3] rozdělujeme látky znečišťující 

ovzduší podle místa definování na imise, emise, transmise a depozice.  

Transmisí lze nazvat škodlivou látku, která je přítomna v ovzduší, ale ještě nepůsobí 

ţádným způsobem na zemský povrch, naopak depozice je škodlivá látka v okamţiku, kdy 

jiţ na zem dopadla a působí na ţivotní prostředí.  

Emise jsou škodlivé látky v místě, kde jsou vypouštěny do ovzduší zdroji jejich původu 

(rovněţ se jedná o samotný proces vypouštění). Jsou měřitelné na výstupu, kde mají 

největší koncentraci, která se mísením se vzduchem postupně sniţuje. Zdroji původu 

mohou být komíny či jiná výstupní zařízení velkých a středních průmyslových subjektů při 

jejich technologické činnosti nebo lokální topeniště domácností či malých kotelen. To 

samé se týká výstupních škodlivin mobilních spalovacích zařízení, vyuţívaných 

v automobilové, ţelezniční, lodní a letecké dopravě.  

Imise jsou látky, které se vyskytují v ovzduší a působí na zemský povrch a ţivotní 

prostředí (rovněţ se jedná o proces působení na receptor). Imise jsou důsledkem emisí, 

vyskytují se v ovzduší a u zemského povrchu. Mnoţství imisních látek se měří na 

konkrétních místech při jejich výskytu v ovzduší. 



Šárka Zvonařová: Prach – analýza jeho vlivu na ŢP, zdraví člověka a ekonomiku  

 

2011  13 

 

 
Obrázek č. 4 – Znečišťující látky v různých místech a stádiích vývoje, zdroj [3] 

2.1.4 Imisní a emisní limity 

V případě emisí i imisí jsou legislativními normami stanoveny jejich limity. Emisní 

limit je, zjednodušeně řečeno, nejvyšší přípustné mnoţství znečišťující látky vypouštěné 

do ovzduší z daného zdroje znečištění [11]. Imisní limit je hodnota nejvýše přípustné 

úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při 

normální teplotě a tlaku [11]. 

Při měření koncentrací se tak logicky imisní hodnoty liší od emisních. Tento poměr je 

ovlivňován nejen odlišností, zda se na znečišťující látky díváme z pohledu zdroje (emise) 

či cíle (imise), ale rovněţ vzdáleností od zdroje, charakterem dané oblasti (zda se jedná     

o městskou nebo venkovskou oblast), eventuálním mnoţstvím dalších zdrojů, ale i dalšími 

důleţitými faktory, např. ročním obdobím nebo klimatickými podmínkami (vlhkost, vítr, 

tlak, teplota vzduchu). Především částice malých velikostí, mezi které patří i prachové 

částice, jsou do ovzduší rozptylovány v závislosti na těchto podmínkách.   

Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky (mj. i pro prachové částice) 

vychází z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. [10]. Zde jsou stanoveny limity do       

31. 12. 2014 (viz tabulka č. 1) a zároveň limity platné od 1. 1. 2015 (viz tabulka č. 2). 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, ţe v případě prachu (v tabulkách uváděno jako TZL) má 

od roku 2015 dojít ke sníţení přípustných emisních limitů. Provozovatelé stacionárních 

zdrojů znečištění platí v souladu se zákonem [11] poplatky za znečišťování ovzduší a 

v případě porušování povinností stanovených tímto zákonem se vystavují i moţnosti 

uloţení sankce.  
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Tabulka č. 1 – Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky platné do 31. 12. 2014,  

 zdroj [10] 

 

Název znečišťující látky 
Hmotnostní tok 

(v g/h) 

Hmotnostní 
koncentrace 

(v mg/m3) 

Tuhé znečišťující látky     

tuhé znečišťující látky 

≤ 2 500 200 

> 2 500 150 

Plynné anorganické sloučeniny     

oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý > 20 000 2 500 

oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý > 10 000 500 

 
 

 

Tabulka č. 2 – Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky platné od 1. 1. 2015,  

 zdroj [10]  

 

Název znečišťující látky 
Hmotnostní tok 

(v g/h) 

Hmotnostní 
koncentrace 

(v mg/m3) 

Tuhé znečišťující látky     

tuhé znečišťující látky 

≤ 500 150 

> 500 100 

Plynné anorganické sloučeniny     

oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý > 1 800 600 

oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý > 1 800 500 

 

 

Imisní limity vychází z nařízení vlády č. 597/2006 Sb. [8], kde jsou zároveň stanoveny 

podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnocení kvality ovzduší. Tyto limity jsou 

uváděny zvlášť pro ochranu zdraví (viz tabulka č. 3) a zvlášť pro ochranu vegetace            

a ekosystémů. Jak je z tabulky č. 3 zřejmé, například limit pro částice PM10 je v České 

republice stanoven hodnotou 50 µg.m
-3

 za 24 hodin, v mnohých případech je ale 

dosahována hodnota přes 200 µg.m
-3

[20].  

 
 

 

 

 

 

 



Šárka Zvonařová: Prach – analýza jeho vlivu na ŢP, zdraví člověka a ekonomiku  

 

2011  15 

 

Tabulka č. 3 – Imisní limity pro vybrané znečišťující látky vyhlášené pro ochranu zdraví dle nařízení vlády 

597/2006 Sb. [8], zdroj [21]  

 

Znečišťující 
látka 

Doba 
prŧměrování 

Mez pro 
posuzování 

[µg.m
-3

] 
Imisní 
limit 

 [µg.m
-3

] 
LV

6
 

Mez 
tolerance 

(pro r. 2009)  
[µg.m

-3
] 

MT
7
 

Mez 
tolerance 

(pro r. 2010)  
[µg.m

-3
] 

MT 

Termín 
dosaţení  

LV 
Dolní 
LAT

8
 

Horní 
UAT

9
 

PM10 

24 hodin 

20 
max. 
7x za 
rok 

30 
max. 
7x za 
rok 

50 
max. 

35x za 
rok 

— — — 

kalendářní 
rok 

10 14 40 — — — 

 

Tabulka č. 4 – Imisní limity pro PM2,5 vycházející ze směrnice 2008/50/ES [9], zdroj [21] 

 

 Znečišťující 
látka 

Doba 
prŧměrování 

Mez pro 
posuzování  

[µg.m
-3

] 
Imisní 
limit 

[µg.m
-3

] 
LV 

Mez tolerance  
[µg.m

-3
] 

MT 

Termín 
dosaţení 

LV 
Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

PM2,5 
kalendářní 

rok 
12 17 

25 
cílová 

hodnota 
– 1. 1. 2010 

25 
mezní 

hodnota 

20 % k 11. 6. 2008, sníţení 
následujícího 1. ledna a 

poté  kaţdých 12 měsíců o 
stejné roční % aţ na 0 %  

dne 1. ledna 2015 

1. 1. 2015 

                                                 
Zkratky pod body 6–9 vychází z koncepce limitních hodnot stanovených Evropskou komisí a jejími 

směrnicemi pro kvalitu ovzduší. K jejich vysvětlení byly vyuţity údaje dostupné dle zdroje [25].  

6
 Limit Value (imisní limit) – úroveň znečištění, jejímţ cílem je ochránit lidské zdraví nebo ţivotní 

prostředí před škodlivými účinky. Po dosaţení této hodnoty, v souladu se stanoveným časovým 

harmonogramem, nesmí jiţ dojít k jejímu překročení. 

7
 Margin of Tolerance (mez tolerance) – podíl imisního limitu, o který můţe být imisní limit 

překročen podle předem stanovených podmínek. Jedná se o změkčení imisního limitu, který je pro 

jednotlivé roky přesně specifikován a postupně dochází k jeho sniţování, aţ na úroveň stanoveného 

imisního limitu. 

8
 Lower Assessment Threshold (spodní mez stanovení) – úroveň, pod níţ je pro stanovení kvality 

ovzduší postačujcí modelování nebo odborný odhad. V oblasti mezi horní a spodní mezí lze kvalitu 

ovzduší stanovit kombinací měření a modelových výpočtů.  

9
 Upper Assessment Threshold (horní mez stanovení) – úroveň, nad níţ je pro stanovení kvality 

ovzduší povinné měření. 
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Zatímco u emisních limitů je vţdy zřejmé, kdo je provozovatelem daného zdroje 

znečištění, a kdo tedy zodpovídá za nedodrţování podmínek stanovených zákonem,           

u imisních limitů je situace odlišná. Imisní limity nejsou adresné, nic nikomu nenařizují, 

jsou pouze indikátorem toho, ţe došlo k překročení stanovených hodnot. Význam imisních 

limitů je mj. spojen s danou lokální situací a při správném monitorování přispívají 

k informovanosti veřejnosti a následným opatřením při nepříznivých imisních podmínkách. 

Zároveň jsou imisní limity také podkladem pro analýzy, řízení a komplexní vyhodnocování 

znečištění ovzduší v rámci celé ČR.   

2.1.5 Registry emisí a zdrojů znečišťování  

Podle § 4 zákona o ochraně ovzduší [11], se zdroje znečišťování dělí na stacionární       

a mobilní. Zdroje stacionární jsou dále členěny podle rozsahu znečišťování, míry vlivu 

technologického procesu na znečišťování ovzduší nebo tepelného výkonu. V souladu 

s tímto zákonem jsou zdroje, které uvolňují do ovzduší znečišťující látky, evidovány 

v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování, neboli REZZO. Data do těchto registrů 

jsou poskytována přímo od provozovatelů jednotlivých zdrojů znečištění. U malých zdrojů 

se vychází z údajů poskytovaných obcemi popř. z dostupných statistických údajů. Registry 

jsou celostátně vedeny ČHMÚ a jsou rozděleny na čtyři kategorie zdrojů znečišťujících 

ovzduší (pouţito rozdělení dle [30]) s tím, ţe stacionární zdroje jsou vedeny v registrech 

REZZO 1-3, mobilní zdroje jsou vedeny v registru REZZO 4:   

 REZZO 1 - zvláště velké a velké zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke 

spalování paliv o tepelném výkonu vyšším neţ 5 MW a zařízení zvlášť závaţných 

technologických procesů,  

 REZZO 2 - střední zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke spalování paliv      

o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závaţných technologických procesů, 

uhelné lomy a plochy s moţností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek,  

 REZZO 3 - malé zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke spalování paliv         

o tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW, zařízení technologických procesů, 

nespadající do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou 

prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, 
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surovin, produktů, odpadů, zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, 

výrazně znečišťující ovzduší,  

 REZZO 4 - mobilní zdroje znečišťování - pohyblivá zařízení se spalovacími nebo 

jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, ţelezniční kolejová vozidla, 

plavidla a letadla. 

2.1.6 Informační systém kvality ovzduší 

V důsledku nárůstu znečištění ovzduší v ČR vznikla potřeba systematického sběru, 

třídění, ukládání a správy velkého mnoţství naměřených dat (imisních a emisních). Jak se 

uvádí v knize [2], byla tato data v rámci ČR monitorována a evidována cca od roku 1970, 

kolem roku 1992 byly zahájeny přípravy na vytvoření komplexního Informačního systému 

ochrany ovzduší, který byl následně v roce 1993 přijat a řešen jako jeden z řady projektů 

MŢP ČR. V rámci tohoto projektu byla převedena starší archivovaná data do nových 

datových bází Informačního systému kvality ovzduší, tzv. systému ISKO.   

V rámci databází ISKO jsou v současné době vedena mj. data z imisních a emisních 

agend, která pomáhají vytvářet podklady pro komplexní databázi údajů o kvalitě ovzduší 

v ČR:  

 imisní agenda zahrnuje databáze imisních měřicích stanic a údaje poskytnuté 

z těchto stanic, např. o počtu a druhu provedených měření, 

 emisní agenda zahrnuje databáze z registrů REZZO, kdy skupiny REZZO 1            

a REZZO 2 jsou sledovány samostatně, ostatní (REZZO 3 a REZZO 4) jsou 

sledovány hromadně – údaje vychází převáţně ze statistik.  

Údaje z imisních databází ISKO jsou pravidelně zveřejňovány v tabelárních přehledech 

(tabulková forma dat) a grafických ročenkách (grafické znázornění včetně mapových 

podkladů navazující na tabelární přehledy) vydávaných ČHMÚ. V tabelárních přehledech 

jsou uváděny nejen souhrnné imisní roční přehledy, ale i podrobnější denní údaje, včetně 

hodnot měření pro PM2,5, a to vzhledem k imisnímu limitu, který je stanoven směrnicí EU 

[9]. Dále jsou součástí tabelárních přehledů i data o chemickém sloţení sráţkových vod, 

která jsou rovněţ nedílnou součástí databáze ISKO.  
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2.2 Výskyt prachu – Evropa   

Z globálního hlediska lze konstatovat, ţe kvalita ovzduší v ČR je závislá na míře 

lokálního znečištění v rámci krajů ČR, dále na úrovni kvality ovzduší sousedních států       

a v neposlední řadě i na úrovni znečištění ovzduší celé Evropy či zbývajících kontinentů. 

Škodlivé látky v ovzduší mohou být při příznivých klimatických podmínkách přenášeny na 

velké vzdálenosti, přes hranice států i kontinentů. V dnešní moderní době tak mohou být 

škodlivinami z ovzduší ovlivňovány i lokality bez významnějšího průmyslového 

charakteru nebo bez osídlení.  

Jak jiţ jsem uvedla, je prach jednou z řady škodlivých látek přítomných v ovzduší.  

Zvýšené koncentrace prachových částic v ovzduší představují celosvětový problém. Kromě 

částic z průmyslové výroby se v současné době zvyšují lokální koncentrace především 

jemnějších částic PM2,5 a niţších, které vznikají zejména při spalovacích procesech, kdy 

největšími znečišťovateli jsou především doprava a vytápění domácností.  

Na obrázku číslo 5 jsou znázorněny roční průměrné koncentrace PM10 za rok 2007 

zveřejněné v grafických ročenkách ČHMÚ za rok 2009 [23].  Jak se v [23] uvádí, jedná se 

o nejnovější publikované evropské mapy, vytvořené pro Evropskou agenturu pro ţivotní 

prostředí, ze kterých je zřejmé, ţe Ostravsko spolu s Pádskou níţinou v Itálii a některými 

oblastmi Balkánu patří k nejvíce znečištěným oblastem Evropy.  

Z této mapy je zároveň patrné, ţe problém s prachem nemají v tak velké míře například 

severské země, kde je otázka trvalého udrţení čistoty ţivotního prostředí prvotní                

a nadřazená nad ekonomickými zájmy různých komerčních společností, jak je tomu 

například v České republice. Tyto země vyuţívají své legislativy postavené na historických 

základech i zhodnocení energeticky nezávadných přírodních zdrojů s pouţitím nových 

technologií dotovaných státem, přičemţ podobný stav platí i v tradičních zemědělských 

oblastech, nezatíţených průmyslem. Ani tyto lokality však nejsou zcela ušetřeny působení 

prachových imisí, vznikajících při úpravě zemědělské půdy, dopravě, skladování                

a překládce zemědělských materiálů a hnojiv. Prach vzniká i při moderních lidských 

činnostech např. při spalování biomasy, kde je nepříjemnou součástí ekologického způsobu 

výroby energie. Tyto činnosti jsou však zcela logicky zanedbatelné v porovnání s imisním 

zatíţením evropských a světových aglomerací.  
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Obrázek č. 5 – Roční průměrné koncentrace PM10 – Evropa, zpracováno dle zdroje [23]  

2.3 Výskyt prachu – Česká republika 

Současná legislativa ČR na úseku ochrany ţivotního prostředí, především zákon            

o ochraně ovzduší [11], zavádí v § 7 pojmy jako zóna
10

, aglomerace
11

 a oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší
12

 s tím, ţe konkrétní vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 

ovzduší provádí ministerstvo ţivotního prostředí 1x za rok a zveřejňuje je ve Věstníku 

Ministerstva ţivotního prostředí ČR, ve kterém je rovněţ zveřejněn seznam zón                  

a aglomerací. Dále je zákonem o ochraně ovzduší stanovena povinnost orgánů ochrany 

ovzduší na udrţení koncentrací znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů v těch 

zónách či aglomeracích, na jejichţ území se nenacházejí oblasti se zhoršenou kvalitou 

                                                 
10

 území vymezené MŢP ČR pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, zdroj [11]  

11
 sídelní  seskupení,  na  němţ  ţije  nejméně  350 000  obyvatel,  vymezené  MŢP  ČR  pro  účely 

sledování a řízení kvality ovzduší, zdroj [11]  

12
 území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo 

více znečišťujících látek, zdroj [11]  
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ovzduší. Naopak tam, kde se oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší nacházejí, je stanoven 

způsob sledování koncentrací znečišťujících látek včetně metod měření a vyhodnocování 

v souladu s Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. [8]. 

Ve Věstníku MŢP ČR [36] byly vymezeny jednotlivé zóny a aglomerace na území ČR 

s tím, ţe byly stanoveny tři aglomerace – hlavní město Praha a město Brno (zde je dle 

zdroje [24] problém znečištění ovzduší spojen zejména s vysokou hustotou osídlení)           

a Moravskoslezský kraj (zahrnující mj. města Ostrava, Karviná, Havířov, Český Těšín       

a Třinec, kde je dle zdroje [24] problém znečištění ovzduší vedle velké hustoty osídlení 

spojen rovněţ s vysokou koncentrací průmyslu). Ostatní kraje ČR byly stanoveny jako 

zóny – celkem byla ČR rozdělena na 12 zón.   

V rámci České republiky lze pro srovnání hodnocení kvality ovzduší jednotlivých zón    

a aglomerací vyuţít údajů z databází ISKO, zpracovaných ČHMÚ v  tabelárních 

přehledech a grafických ročenkách za jednotlivá období [20], ze kterých vyplývá, ţe 

v České republice stále dochází k překračování imisních limitů nejen u prachových částic 

PM10 a PM2,5, ale i u jiných látek jako např. oxidu siřičitého, oxidů dusíku, benzenu nebo 

arsenu.  

Níţe uvedené grafy č. 3 a 4 srovnávají naměřené imisní hodnoty ve sledovaných 

aglomeracích (Praha, Brno, Moravskoslezský kraj), ale zároveň i v zóně Ústeckého kraje, 

které je v rámci sledování kvality ovzduší ČR věnována zvýšená pozornost, a to zejména 

z důvodů vyššího osídlení a zároveň vysoké koncentrace průmyslu.  

 

Graf č. 3 – Srovnání naměřených imisních hodnot PM10, zdroj [24] 
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Z grafu č. 3 je zřejmé, ţe imisní limity u PM10 jsou skutečně v největší míře 

překračovány v Moravskoslezském kraji. Ostatní regiony jsou na zhruba stejné úrovni, kdy 

k poslednímu překročení imisních limitů došlo v roce 2003 a od té doby naměřené hodnoty 

klesají aţ do roku 2008 s tím, ţe v roce 2009 byl stav shodný s rokem 2008.   

U grafu č. 4, který zachycuje naměřené hodnoty u PM2,5, je opět zřejmé překročení 

imisních limitů v Moravskoslezském kraji, a to stabilně od roku 2004 (před tímto rokem 

nebyly hodnoty PM2,5 v rámci ČR měřeny). Dále je patrný stoupající trend od roku 2004 do 

roku 2006. Od roku 2007 se naměřené hodnoty opět zvyšují. V ostatních aglomeracích      

a Ústeckém kraji je vývoj obdobný s tím, ţe zde od roku 2006 jiţ v průměru nedochází 

k překračování imisních limitů.  

 

Graf č. 4 – Srovnání naměřených imisních hodnot PM2,5, zdroj [24] 

 

2.4 Výskyt prachu – Ústecký kraj  

Situace v Ústeckém kraji není, z hlediska koncentrací PM10 a PM2,5, zdaleka tak 

negativní jako v Moravskoslezském kraji, kde dochází k překračování imisních limitů 

dlouhodobě a trvale (viz grafy č. 3 a č. 4).   

Pro zmapování imisní situace Ústeckého kraje v současné době i v letech minulých jsem 

vycházela rovněţ z databází ISKO, zpracovaných ČHMÚ v  tabelárních přehledech           

a grafických ročenkách za jednotlivá období [20].  Z těchto zdrojů vyplývá, ţe roční imisní 

limity PM10 na stanicích Ústeckého kraje byly překročeny naposledy v roce 2006. Od té 

doby do roku 2009 (poslední zveřejněné údaje) nebyly jiţ roční imisní limity 

překračovány. Průměrné roční imisní limity PM2,5 nebyly v roce 2009, stejně jako v letech 

předchozích, rovněţ překročeny. Poslední překročení ročního průměrného imisního limitu 

pro PM2,5 bylo v Ústeckém kraji zaznamenáno v roce 2006 na stanici Teplice, hodnotou 

26,8 µg.m
-3

. 
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Pravidelně však dochází v Ústeckém kraji k překračování 24 hodinového imisního 

limitu PM10, který je stanoven limitem 50 µg.m
-3

 – viz graf č. 5.  Dle údajů [24] vyplývá, 

ţe překročení bylo naměřeno v 7 lokalitách Ústeckého kraje s tím, ţe číslo v závorce 

udává, kolikrát byl imisní limit překročen: Lom (63x), Děčín (54x), Lovosice (47x), Ústí 

nad Labem-město (47x), Most (46x), Ústí nad Labem-Všebořická (44x) a Litoměřice 

(36x). Vzhledem k tomu, ţe naměřené hodnoty i počet překročení znatelně překračují 

povolené imisní limity, povaţuji tuto situaci za velmi alarmující.  

 

Graf č. 5 – Nejvyšší 24 hod. koncentrace PM10, Ústecký kraj, 2009, 

zdroj [24]  

 

 
 

2.5 Shrnutí – výskyt prachu 

Z hlediska výskytu prachových částic PM10 a PM2,5 lze konstatovat, ţe naměřené 

hodnoty jsou vyšší v exponovaných lokalitách, jako jsou průmyslové oblasti nebo místa se 

zvýšeným podílem dopravy či osídlení. Přesto mohou naměřené údaje v konkrétních 

místech zdánlivě a poněkud nelogicky kolísat. Důvodem je především závislost na 

klimatických podmínkách a na druzích zdrojů emisí, jak jsem jiţ uváděla v kapitole 2.1.2. 

Především teplota ovzduší, mnoţství a druh sráţek, tlak vzduchu, směr a rychlost větru       

a další důleţité faktory způsobují nelogické a ve svých důsledcích zavádějící skutečnosti 

ve vyhodnocování sledovaných údajů. Naskýtá se tedy myšlenka, nakolik jsou výsledky 

měření reprezentativní ve vztahu jak ke statistikám, tak hlavně k utváření koncepcí, 

snaţících se prachovou problematiku řešit. 
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3 ANALÝZA – VLIV PRAŠNOSTI NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A ZDRAVÍ ČLOVĚKA 

Za jednu z největších hrozeb pro další ţivot na Zemi lze obecně povaţovat znečištění 

ţivotního prostředí. Dlouhotrvající a plošné negativní účinky na jednotlivé ekosystémy 

vedou v důsledku k trvalému působení na celou planetu, a to různými způsoby. Můţe se 

jednat o znečištění ovzduší nebo vod, trvalé zániky ekosystémů nebo třeba ovlivňování 

tepelné a radiační bilance biosféry (rovnováha povrchu planety), které ve svém důsledku 

mohou způsobovat např. změnu klimatu, narušování ozonové vrstvy, změnu termoregulace 

planety (skleníkový efekt) nebo trvalou změnu jednotlivých ekosystémů. 

 Z hlediska znečišťování ovzduší lze konstatovat, ţe k němu dochází především 

v souvislosti s ekonomickým rozvojem dané oblasti a technologickým pokrokem, kdy 

hlavními zdroji znečišťování jsou výrobní procesy, zemědělství, doprava, ale i ostatní 

faktory související s běţnou činností člověka (dojíţdění do školy, zaměstnání, rekreace, 

vytápění, provoz technologií). Uvedenými činnostmi se mohou do ovzduší uvolňovat řady 

škodlivin různého chemického sloţení, skupenství (kapalné, plynné, pevné) a účinku. Míra 

účinku je závislá na délce působení, mnoţství koncentrace i schopnosti organismů odolávat 

míře zátěţe popř. jejich schopnosti adaptovat se na danou změnu.   

Všechny výše uvedené skutečnosti by bylo moţné samostatně hodnotit, sledovat, 

vyhodnocovat i analyzovat. Z hlediska tématu mé práce se však budu nadále zabývat pouze 

přítomností prachových částic v ovzduší a jejich působením na ţivotní prostředí a zdraví 

člověka.  

3.1. Vliv zvýšené prašnosti na ţivotní prostředí  

Prachové částice se z ovzduší dostávají do ostatních sloţek ţivotního prostředí pomocí 

tzv. atmosférické depozice, kterou můţeme podle způsobu uvolňování částic dělit na 

depozici suchou, nebo mokrou. Jak vyplývá z údajů v [2], lze popsat, ţe při depozici 

dochází k přesunu látek z ovzduší na zemský povrch a to buď suchou cestou (přímý 

přestup látek na vegetaci, zemský povrch, vody – takto se uvolňují především plyny a tuhé 

látky), nebo mokrou cestou (tento proces je spojen s atmosférickými sráţkami v podobě 

deště, sněhu, mlhy, námrazy apod.). Jak dále z [2] vyplývá, při mokré depozici dochází 

k rychlému přenosu prachových částic do ostatních sloţek ŢP, jedná se však o děj 

epizodický, spojený s výskytem sráţek. Naproti tomu suchá depozice probíhá neustále, 



Šárka Zvonařová: Prach – analýza jeho vlivu na ŢP, zdraví člověka a ekonomiku  

 

2011  24 

 

avšak pomaleji neţ depozice mokrá. Na způsob přenosu částic (depozici), jejich usazování 

a působení na ŢP mají vliv především charakteristické vlastnosti částic popsané jiţ 

v kapitole 2.1.2.  

Škodlivé účinky působení prachových částic na ţivotní prostředí můţeme, pro účely mé 

diplomové práce, zjednodušeně rozdělit na účinky působící na ţivé organismy (např. 

rostliny, ţivočichy, mikroorganismy) a neorganické objekty (budovy, předměty, stavby). 

Pro úplnost nutno podotknout, ţe výše uvedené rozdělení je zjednodušené a zahrnuje 

pouze vlivy vnějšího prostředí na ţivou přírodu či neorganické objekty. Nelze se však 

domnívat, ţe je to rozdělení taxativní. Prachové částice ovlivňují i další řadu procesů 

probíhajících v závislosti na antropogenní činnosti v atmosféře, biosféře nebo hydrosféře, 

namátkou jmenuji například ovlivňování tepelné a radiační bilance Země. Dále nesmím 

opomenout zmínit velké mnoţství vlivů vyplývajících z ovlivňování člověka nebo rostlin 

vnitřním prostředím a ţivotním stylem (vířený prach, klimatizace, kouření, výrobní 

prostředí, veřejné instituce, otevřený oheň, vaření aj.), ale to je jiţ téma jiné práce…    

3.1.1 Účinky na ţivé organismy 

Škodlivé účinky prachu na ţivé organismy můţeme dále rozdělit na účinky na: 

- rostliny a mikroorganismy,  

- člověka a ţivočichy,  

s tím, ţe vzhledem k obsáhlosti daného tématu se v této kapitole budu věnovat pouze 

účinkům na rostliny a mikroorganismy. Negativní účinky prašnosti na člověka (myšleno     

i ţivočichy) jsou popsány v samostatné kapitole 3.2 této práce. 

 U rostlin a mikroorganismů (květiny, keře, stromy, půdní mikroorganismy apod.) 

působí prachové částice v prvé řadě především na jehličí a listí, v menší míře pak na 

kořenový systém. Ulpívající částice způsobují usazování na povrchu listu nebo jehličí, 

čímţ sniţují jejich fotosyntetickou funkci (zabraňují působení slunečního záření)                

a znemoţňují dýchání. Vzhledem k výše uvedenému jsou logicky více postiţeny jehličnaté 

stromy, které jsou trvale vystaveny těmto negativním účinkům (neshazují jehličí v zimním 

období). 

 Z hlediska poškozování kořenového systému rostlin a mikroorganismů se především 

jedná o účinky prachových částic obsahující různé chemické látky, které se dostávají do 
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půdy oplachem nebo společně se sněhovou pokrývkou stromů, způsobují její kontaminaci, 

moţný úhyn mikroorganismů a přes kořeny pronikají zpět do těla rostliny. Z dlouhodobého 

hlediska vedou výše uvedené negativní účinky prachových částic u rostlin k jejich 

systematickému oslabování a poškozování s tím, ţe k záhubě rostliny pak postačí běţné 

klimatické výkyvy nebo napadení škůdcem.  

 

    
 
                 Obrázek č. 6 – Kloubnatka smrková,                                 Obrázek č. 7 – Krušné hory r. 2010, 

                              foto Š. Zvonařová                                                                  foto Š. Zvonařová  

 

Příkladem výše uvedeného jsou porosty Krušných hor, kde dochází k jejich 

znečišťování jiţ od konce 19. století. V předválečném období se jednalo především o emise 

z důlních záparů, v období poválečném, kdy docházelo k postupnému navyšování těţby, se 

přidaly i emise SO2 z nově budovaných elektráren. Jak se uvádí v knize [5], první imisní 

těţby v Krušných horách byly zaznamenány v roce 1963, kdy kromě imisí byly porosty 

oslabeny i kůrovcovou kalamitou. Dlouhotrvající zatíţení kyselými dešti a znečišťujícími 

látkami, mezi nimi samozřejmě i prachovými částicemi, vyvrcholilo v 80. letech totální 

devastací velkých ploch smrkových porostů na ploše téměř 12 100 ha (zásoba              

1 880 mil. m
3
), které bylo nutné urychleně vytěţit [5]. Po roce 1989, kdy díky odsíření 

elektráren ubylo mnoţství znečišťujících látek v ovzduší, došlo v Krušných horách k 

dočasnému zlepšení, které však nemělo dlouhého trvání. K jiţ popsaným negativním 

faktorům se  přidaly silné zimy (tvoření námrazy), inverzní situace způsobované vhodnými 

meteorologickými podmínkami pro vznik inverzních stavů či klimatické výkyvy (nárazový 
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pokles či vzestup teplot). Plošný výskyt kloubnatky
13

 v lesních porostech Krušných hor 

vede v současnosti k opětovné masivní těţbě nepůvodních porostů smrku pichlavého.                    

3.1.2 Účinky na neorganické objekty  

Nelze se domnívat, ţe negativní účinky znečištění ţivotního prostředí nepůsobí na 

neorganické objekty.  I zde byly prokázány přímé souvislosti např. působením kyselých 

dešťů doprovázených spadem prachových částic, nazývané také jako mokrá depozice, na 

vápencové nebo pískovcové stavební materiály. Kromě současných staveb jsou však 

v daleko větší míře vystaveny negativním vlivům např. sloupy, kašny, sochy a další 

historické stavby. Jiným příkladem můţe být koroze kovů, která vzniká nejen v důsledku 

kyselých dešťů, ale i působením prachových částic, které na povrchu kovů vytváří 

souvislou vrstvu a při déle trvajících negativních podmínkách tak umoţňují narušení 

materiálu.  

Z ekonomického hlediska je tedy nutné počítat se zvýšenými finančními náklady, které 

jsou nezbytné ke zvyšování odolnosti exponovaných materiálů. Pro tyto účely se pouţívají 

povrchové úpravy materiálů v podobě speciálních nátěrů v případě kovů, další náklady 

souvisejí s údrţbou a nutnými opravami budov a zejména zmíněných historických staveb. 

3.2. Vliv zvýšené prašnosti na zdraví člověka 

Pojem zdraví lze definovat s pomocí zdroje [2], ve kterém je zároveň vycházeno 

z poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO), s tím, ţe zdraví je „...stav sociálního, 

fyzického a psychického zdraví a pohody, nejen jako nepřítomnost nemoci nebo postiţení či 

deformity…“.  

Z řady odborných studií vlivu zhoršeného ovzduší na člověka vyplynula dnes jiţ známá 

fakta, ţe nejvíce postiţenými orgány jsou dýchací ústrojí, pokoţka, sliznice a trávicí trakt. 

Určení míry ohroţení závisí samozřejmě na mnoha dalších faktorech jako např. délce 

působení škodlivé látky, jejímu účinku či fyziologických parametrech kaţdého jedince. 

Z hlediska působení prachových částic na zdraví člověka, jsou pak nejvíce ohroţenými 

                                                 
13

 Gemmamyces piceae – kloubnatka smrková je významný houbový patogen jehličnatých dřevin 

(smrků, méně často jedlí). Vyskytuje se především na lokalitách s vysokými sráţkami a trvale 

vysokou vzdušnou vlhkostí [31].  
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orgány dýchací ústrojí a trávicí trakt (částice mohou být z plic přenášeny aţ do ţaludku), 

nemluvě o řadě moţných onemocnění, které přítomnost prachových částic můţe v těle 

člověka způsobit, přes rozsáhlá chronická onemocnění aţ po smrt.  

 

 
 

Obrázek č. 8 – Pyramida účinků znečištění prostředí na zdraví, zpracováno dle zdroje [2]  

  

Prachové částice jsou dnes, z hlediska dopadů na lidské zdraví, povaţovány za 

nejvýznamnější. Toto potvrzují i údaje Evropské agentury pro ţivotní prostředí [29], kde se 

např. uvádí, ţe: „...od roku 1997 mohlo být aţ 45 % obyvatelstva evropských měst 

vystaveno koncentracím jemných částic ve vnějším ovzduší překračujícím mezní hodnotu, 

kterou EU stanovila pro ochranu lidského zdraví… Odhaduje se, ţe jemné částice 

v ovzduší (PM2,5) zkrátily statistický předpoklad délky ţivota v EU o více neţ osm měsíců”.  

3.2.1 Zdravotní rizika pro obyvatelstvo       

Různé velikosti částic mohou mít různý účinek na lidské zdraví, závisí na jejich 

velikosti, tvaru nebo chemickém sloţení (viz kapitola 2.1.2). Ze zdravotního hlediska, na 

základě poţadavků EU, reflektujícím stanovisko WHO, jsou sledovány částice o velikosti 

PM10 a PM2,5, s tím, ţe pro lidské zdraví mají podstatně větší dopad částice ultrajemné        

o velikosti 0,3–0,7 µm, které v organismu zůstávají déle nebo trvale, a díky své velikosti 

mohou pronikat hlouběji do cílových orgánů. Předpokládá se, ţe částice PM2,5 aţ PM10, 

které jsou při vdechování především usazovány na sliznici v nosní dutině, mohou 
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způsobovat zejména respirační obtíţe. Přesto jejich moţné účinky a působení na zdraví 

člověka nelze bagatelizovat.  

Prachové částice jakékoliv velikosti mohou být nositeli různých látek pro zdraví 

člověka velmi rizikových. Dle zdroje [44] mohou například obsahovat polycyklické 

aromatické uhlovodíky (PAU)
14

 nebo kondenzační organické či kovové páry, z nichţ 

některé mohou být silně karcinogenní nebo toxické. Dle zdroje [3] mohou prachové částice 

dále obsahovat např. částice oxidu křemičitého, které vznikají rozpojováním hornin 

(odstřel, raţení, drcení, mletí), které mají díky způsobu svého vzniku narušenou strukturu, 

coţ znamená, ţe při průchodu plícemi můţe dojít k zaseknutí částice do sliznice, odkud ji 

uţ nelze ţádným způsobem odstranit.   

 
 

Obrázek č. 9 – Velikost částic v závislosti na průnik a ukládání v dýchacím traktu, zdroj SZÚ 

Jak je patrné i z obrázku č. 9, za nejvýznamnější z hlediska účinků na zdraví člověka 

jsou povaţovány submikrometrické částice. Tyto velikostní skupiny však v dnešní době 

                                                 
14

 Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou toxické látky, některé z nich jsou povaţovány za 

karcinogeny např. benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten aj.  Mají mutagenní účinky.  Aţ na výjimky 

se cíleně nevyrábějí (naftalen, antracen, laboratorní účely a výzkum), jsou obsaţeny v celé řadě 

průmyslových produktů – nafta, černouhelný dehet a produkty z něho získané, asfalt apod. [34].   
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nejsou běţnými měřicími přístroji plošně ani dlouhodobě monitorovány, resp. nebyla 

legislativně upravena povinnost jejich monitoringu.  

Jak se uvádí v [41], cituji: „Částice obsaţené ve vdechovaném vzduchu dráţdí sliznici 

dýchacích cest, mohou způsobit změnu struktury i funkce řasinkové tkáně, zvýšit produkci 

hlenu a sníţit samočisticí schopnost dýchacího ústrojí. Tyto změny omezují přirozené 

obranné mechanismy a usnadňují vznik infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění 

mohou vést ke vzniku chronického zánětu průdušek a chronické obstrukční nemoci plic 

s následným přetíţením pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento vývoj je 

současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími individuálními faktory, jako je stav 

imunitního systému organismu, alergická dispozice, expozice látkám v pracovním 

prostředí, kouření apod.“  

Mezi moţné účinky krátkodobě zvýšených denních koncentrací prachových částic 

v ovzduší patří, dle zdroje [41] např.: 

 nárůst celkové nemocnosti a úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, 

 zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro onemocnění dýchacího ústrojí, 

 zvýšení kojenecké úmrtnosti, 

 zvýšení výskytu kašle a ztíţeného dýchání. 

Mezi moţné účinky dlouhodobě zvýšených koncentrací prachových částic v ovzduší 

patří, dle zdroje [41] např.: 

 sníţení plicních funkcí u dětí i dospělých, 

 zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí, 

 výskyt symptomů chronického zánětu průdušek, 

 zkrácení délky ţivota hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév    

a rakovinu plic.  

Hodnocení kvality ovzduší můţe být prováděno způsobem, kdy jsou srovnávány 

naměřené koncentrace na jednotlivých stanicích s imisními limity stanovenými platnou 

legislativou. Tyto výstupy jsou publikovány v tabelárních přehledech a grafických 

ročenkách vydávaných ČHMÚ (viz srovnej kapitola 2.1.6). Výstupem tohoto porovnání je 
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pak informace typu, zda imisní limit byl na dané měřicí stanici překročen či nikoliv (tohoto 

srovnání bylo pouţito např. u grafů č. 3, 4 a 5). Pro potřebu hodnocení moţných 

zdravotních rizik v souvislosti s výskytem prachových částic v ovzduší je však potřeba 

vyuţít jiná data, a to především data dostupná z monitoringu vedeného SZÚ (viz kapitola 

3.2.2), která jsou specificky zaměřená na potenciální účinky na zdraví. Pro potřeby 

hodnocení zdravotních rizik SZÚ jsou posuzovány naměřené koncentrace vzhledem 

k moţným dopadům na zdraví člověka, ve vazbě na charakter dané lokality.   

Nejvýznamnější riziko z hlediska účinků na zdraví člověka představuje úmrtnost. 

V tabulkách č. 5 a č. 6 jsou zaznamenány výstupy zpracované SZÚ za rok 2009 z hlediska 

moţného navýšení celkové úmrtnosti. Ze srovnání  údajů z níţe uvedených tabulek 

vyplývá, ţe procento navýšení celkové úmrtnosti se u PM10 pohybuje v rozmezí 0 aţ 9,9 % 

oproti údajům u PM2,5, kde jsou hodnoty v rozmezí 2,1 % aţ 17,4 %.  Jednoznačně tedy 

vyplývá, ţe účinky menších frakcí prachu jsou pro zdraví člověka nejnebezpečnější. 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, ţe v případě výskytu PM10 existují lokality, kde koncentrace 

nepředstavují zdravotní riziko, oproti  PM2,5 (viz tabulka č. 6), kdy je zdravotní riziko 

zvýšeno jiţ při minimálních naměřených koncentracích.  

 
 

Tabulka č. 5 – Rozpětí ročních průměrů PM10 v roce 2009 v ČR v jednotlivých typech městských lokalit 

a odhad zvýšení celkové úmrtnosti, zpracováno dle zdroje [41]  

 

Roční průměry rok 2009 
PM10 (µg.m-3) 

Procento (%) navýšení 
celkové úmrtnosti 

min. max. min. max. 

ČR 13,5 53,2 0,0 9,9 

města celkem 14,7 53,2 0,0 9,9 

z toho - lokality bez dopravní zátěže 14,7 23,5 0,0 1,0 

z toho - lokality s dopravní zátěží 16,1 40,0 0,0 6,0 

z toho - průmyslové lokality 28,0 53,2 2,4 9,9 
Pozn.:  Za základ je vzata koncentrace PM10 doporučovaná WHO 20 µg.m

-3
, při které by se 

            s  95 % pravděpodobností neměla úmrtnost zvyšovat.  
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Tabulka č. 6 – Rozpětí ročních průměrů PM2,5 v roce 2009 v ČR v jednotlivých typech městských lokalit 

a odhad zvýšení celkové úmrtnosti, zpracováno dle zdroje [41]   

 

Roční průměry rok 2009 
PM2,5 (µg.m-3) 

Procento (%) navýšení 
celkové úmrtnosti 

min. max. min. max. 

ČR 13,5 39,0 2,1 17,4 

města celkem 13,5 39,0 2,1 17,4 

z toho – lokality bez dopravní zátěže nehodnoceno 

z toho – lokality s dopravní zátěží 13,5 30,1 2,1 12,6 

z toho – průmyslové lokality 27,3 39,0 10,4 17,4 
Pozn.:  Za základ je vzata koncentrace PM2,5 doporučovaná WHO 10 µg.m

-3
, při které by se 

                     s  95 % pravděpodobností neměla úmrtnost zvyšovat.  

3.2.2 Monitoring SZÚ 

Z hlediska systematického mapování vlivu zdravotního stavu obyvatelstva v ČR se 

nesmím zapomenout zmínit o systému monitorování, který je provozován zdravotními 

ústavy a Státním zdravotním ústavem (dále spojeno a uváděno je ve zkratce SZÚ)              

v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [12].  

 Jedná se o tzv. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ke vztahu 

k ţivotnímu prostředí (dále jen monitoring), který představuje systematický proces sběru 

údajů o vybraných sloţkách ţivotního prostředí, kdy získaná data následně slouţí               

k hodnocení moţného vlivu jednotlivých sloţek ŢP na zdravotní stav obyvatelstva ČR 

[42]. Při provozování monitoringu jsou SZÚ vyuţívána data z vlastních  měřicích stanic 

umístěných ve vytipovaných lokalitách i z vybraných měřicích stanic spravovaných 

ČHMÚ, které svým umístěním odpovídají poţadavkům monitoringu. Výstupem 

monitoringu jsou kaţdoročně zpracovávané odborné zprávy, které shrnují získané 

poznatky z hlediska vybraných sloţek ţivotního prostředí, např. znečištění ovzduší, 

znečištění vod aj. v kontextu s vybranými ukazateli kvality venkovního ovzduší                   

a komplexním srovnáním a zhodnocením moţných zdravotník rizik.  

V rámci subsystému I (viz zdroj [40]), který monitoruje zdravotní důsledky a rizika 

znečištění ovzduší, je mj. i sledována přítomnost prachových částic v ovzduší a jejich 

moţný vliv na zdraví člověka. Data jsou obdobně, jako u databází vedených ČHMÚ 

(systém ISKO), zaměřena pouze na částice PM10 a PM2,5, a to vzhledem k tomu, ţe data 

pro částice menších velikostí nejsou uváděna, protoţe nedochází k jejich měření. Pro 



Šárka Zvonařová: Prach – analýza jeho vlivu na ŢP, zdraví člověka a ekonomiku  

 

2011  32 

 

kvalifikovanější shrnutí vlivu prachových částic na zdraví člověka jsou v následujícím 

odstavci pouţity právě informace z odborné zprávy SZÚ za rok 2009 [42]:  

 pro působení prachových částic v ovzduší dosud nebyla zjištěna bezpečná prahová 

koncentrace, naopak jiţ krátkodobé zvýšení denních koncentrací se můţe zásadně 

podílet na nárůstu celkové nemocnosti obyvatelstva, 

 na základě průměrné koncentrace PM10, zjištěné v roce 2009 v městském prostředí ČR, 

lze odhadnout, ţe znečištění ovzduší touto škodlivinou se mohlo podílet na zvýšení 

předčasné úmrtnosti v průměru o 2,2 %; obdobně lze odhadnout, ţe v důsledku výskytu 

PM10 bylo v roce 2009 do nemocnic přijato cca 750 pacientů s akutními srdečními 

obtíţemi a 1 200 pacientů pro akutní respirační obtíţe, 

 vzhledem k rozmezí průměrných ročních koncentrací v různých typech lokalit se 

odhaduje podíl předčasně zemřelých v důsledku znečištění ovzduší PM10 na celkovém 

počtu zemřelých v rozmezí od 1 % v městských lokalitách bez dopravní zátěţe aţ po 

8,2 % v nejvíce průmyslem a dopravou zatíţených lokalitách, 

 při celkovém počtu 107 400 zemřelých obyvatel ČR v roce 2009 (zdroj ČSÚ 2010) lze   

z uvedených dat odhadnout, ţe počet předčasných úmrtí způsobených expozicí PM10 se 

pohyboval v rozmezí od 1 063 do 8 139 osob (horní odhad je modelový případ, kdyby 

na celém území ČR bylo znečištění ovzduší jako v ostravsko-karvinské oblasti). 

3.3. Shrnutí – vlivy prašnosti na ŢP a zdraví člověka 

Z výše uvedených poznatků, týkajících se vlivu prachových částic na ţivotní prostředí  

a zdraví člověka, vyplynul závěr, který potvrzují i údaje odborných organizací a to, ţe 

přítomnost prachových částic v ovzduší jednoznačně představuje zdravotní rizika pro 

člověka i ostatní ţivé organismy. Z hlediska České republiky povaţuji zdravotní riziko za 

značné.  

Toto zjištění je znepokojující z několika důvodů. I kdyţ naměřené koncentrace imisních 

hodnot kolísají v závislosti na klimatických podmínkách, průmyslové zátěţi, zvýšené 

dopravě či hustotě osídlení, k jejich překračování v České republice stále dochází a nejedná 

se o ojedinělou či nahodilou skutečnost. Imisní limity jsou překračovány dlouhodobě         

a v některých lokalitách i trvale. Dalším důvodem je skutečnost, ţe dosud nebyl 

jednoznačně prokázán „bezpečný práh“, při kterém by lidské zdraví nebylo ohroţeno. 
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Přestoţe imisní limity, stanovené v ČR platnou legislativou [8] a směrnicí EU [9], 

vycházejí z poznatků odborných studií, nelze konstatovat, ţe pod povolenou imisní 

hodnotou prachových částic v ovzduší nedochází k negativnímu působení na lidské zdraví. 

Naopak je zřejmé, ţe míru závislosti nelze plošně vyjádřit jednotným číslem. Jak jsem jiţ 

uvedla v předchozích kapitolách, míra účinku prachových částic v ovzduší na zdraví 

člověka závisí i na dalších faktorech, např. délce, po kterou je lidský organismus zvýšené 

prachové zátěţi vystaven, charakteristickým vlastnostem částice či na individuálních 

fyziologických parametrech jednotlivce. V neposlední řadě je nutné zmínit i tu skutečnost, 

ţe monitorování podléhají pouze částice PM10 a PM2,5, z toho částice PM2,5 jsou 

vyhodnocovány aţ od roku 2005 a v současné době jsou měřeny jen na 17 stanicích v ČR 

[42], coţ je z hlediska důleţitosti tohoto typu měření zcela nedostatečné. Z pohledu 

moţných účinků na zdraví člověka mají podstatně větší vliv částice ještě menších velikostí, 

které vznikají jako produkt spalovacích procesů, především dopravy a lokálních topenišť. 

V současné době, kdy dochází k neustálému navyšování objemu automobilové dopravy 

(nákladní, osobní, tranzitní) i strategické poloze České republiky uprostřed Evropy, 

povaţuji za alarmující tu skutečnost, ţe tyto submikrometrické částice, nejsou dosud 

komplexně monitorovány a vyhodnocovány.  

Závěrem lze konstatovat, ţe ţádné imisní koncentrace nelze povaţovat za bezpečné       

a z hlediska moţných účinků prachových částic v ovzduší na zdraví člověka by mělo 

docházet k soustavnému sniţování a omezování jejich vzniku, i pod hranici stanovených 

limitů. Zároveň je velice důleţité zintenzivnit, vyhodnocovat a pro další činnosti ve 

zdravotnictví vyuţívat měření menších částic, neţ je tomu dnes, s důrazem na systematické 

monitorování částic submikrometrických. To jsou jedny z nejdůleţitějších úkolů, kterými 

lze rozšířit současnou monitorovací síť a přispět tak ke zlepšení zdravotního stavu 

populace v České republice.   
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4 VYTVOŘENÍ MODELU VIRTUÁLNÍ DOMÁCNOSTI VE 
VAZBĚ NA JEJÍ PRODUKCI PRACHU 

K určení hodnot podílu prachových částic v ovzduší je moţné pouţít několika metod – 

stálého stacionárního měření, orientačního jednorázového měření, modelování nebo 

kombinace všech uvedených způsobů [8].  

Nejpřesnější metodou z výše uvedených je metoda stacionárního měření zajišťovaná 

prostřednictvím akreditovaných pracovišť Českého hydrometeorologického ústavu (viz 

kapitola 2.1.6) a dalších organizací na akademické či soukromé úrovni, zaměřená 

především na měření částic velikosti PM10. Sledování „základní“ frakce PM10 stacionárním 

měřením probíhá v  České republice plošně od roku 1997, od roku 2005 se přidalo              

i sledování a vyhodnocování velikosti PM2,5. Tento druh měření se v souladu s nařízením 

vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší [8] provádí tam, kde je dlouhodobě 

dosahováno horních mezí imisních limitů (pro prachové částice se týká velikostí PM10       

a PM2,5), nebo dokonce dochází k jejich překračování. V méně zatíţených oblastech se 

pouţívá kombinace stacionárního měření, orientačního měření a modelovaní. V zónách 

s koncentracemi pod úrovní spodních hranic se měření stavu ovzduší provádí pouze 

v případě potřeby, a to metodou modelování.  

Problémem, který přetrvává, je však zjišťování koncentrací částic o velikosti pod úrovní 

PM2,5, které v současné době nejsou monitorovány, přestoţe z hlediska moţných účinků na 

lidské zdraví patří k nejrizikovějším. Dalším problémem je zároveň produkce prachu 

z lokálního vytápění domácností (viz graf č. 2), kterou vzhledem k nedokonalé legislativě 

není moţné sankcionovat ani regulovat, a rovněţ produkce prachu vznikajícího při provozu 

osobních automobilů se vznětovým motorem, a to zejména vzhledem k neustále se 

rozšiřující automobilové dopravě. 

4.1 Virtuální rodina 

Výskyt prachových částic v ovzduší nelze přičítat jen průmyslovým závodům, 

elektrárnám nebo těţbě uhlí. Kaţdý z nás přispíváme k celkové produkci a výskytu 

prachových částic v ovzduší, ať jiţ vytápěním domácností, kaţdodenním pouţíváním 

automobilu, o víkendech pak vytápěním rekreačních objektů, chat a chalup nebo dojíţďkou 

za rekreací. Kolik prachových částic asi běţná rodina vyprodukuje? Jak můţe kaţdý z nás 

ovlivnit, či dokonce sníţit danou produkci prachu?  Vzhledem k absenci dat z plošného 
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monitoringu jsem se pro odpověď na tyto otázky rozhodla vytvořit modelovou situaci, kde 

bych se na příkladu virtuální rodiny pokusila definovat pravděpodobnou produkci 

prachových částic běţnou rodinou a za pouţití výsledného vzorku následně určit                 

i celkovou předpokládanou produkci u ostatního (statisticky vhodného) obyvatelstva 

Ústeckého kraje.  

Popis modelové situace – vytvoření virtuální rodiny:   

 Rodina – čtyři členové domácnosti. Otec dojíţdí automobilem do zaměstnání do 

sousedního města vzdáleného 25 km, automobil je zároveň vyuţíván k běţné potřebě 

rodiny, k víkendové dopravě celé rodiny na chalupu v Krušných horách a letní rekreaci. 

Předpokládané celkové mnoţství ujetých kilometrů za pouţití rodinného automobilu je 

400 km za týden. Matka i děti vyuţívají k dopravě do zaměstnání a školy MHD. Rodina 

pouţívá k vytápění RD lokální topeniště – kotel na pevná paliva.  

 Bydlení  

Druh: rodinný dům 

Velikost: 2 nadzemní podlaţí, 2 x 3+1 

Způsob vytápění: parametry kotlů viz tabulka č. 7 

varianta I. – kotel na hnědé uhlí  

varianta II. – kotel na zemní plyn  

 Osobní automobil  

Druh: osobní automobil – parametry vozů viz tabulka č. 9 

 varianta I. – rok výroby 1999  

 varianta II. – rok výroby 2010 

 Upřesnění modelové situace 

- v modelu je uvaţováno pouze se dvěma skupinami moţných zdrojů prachových 

částic v domácnosti, a to z vytápění domácností a z provozu osobního automobilu 

(jiné zdroje nejsou zohledněny), 

- modelovou situací nejsou rovněţ zohledněny různé velikostní skupiny prachových 

částic,  

- vzhledem k nejednotné terminologii v platných legislativách je nadále pouţíván 

jednotný pojem prachové částice,  
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- výpočet roční emise prachových částic pod body 4.2.1 a 4.2.2 vychází z přílohy č. 2 

k vyhlášce č. 205/2009 Sb. [10],  

- vstupní data byla vybrána jako náhodný vzorek, 

- součástí modelu je i variantní řešení při pouţití různých druhů paliv pro vytápění RD 

nebo pouţití osobních automobilů různého roku výroby (varianta I. zahrnuje 

standardní moţnosti, varianta II. alternativu šetrnější k ţivotnímu prostředí). 

4.2 Produkce prachu z lokálního vytápění domácností  

Pro stanovení předpokládané produkce prachu virtuální rodiny byla v bodu 4.1 popsána 

modelová situace, kterou doplňuje níţe uvedená tabulka č. 7 s rozpisem základních 

technických parametrů náhodně vybraných stacionárních kotlů, dostupných v současné 

době na českém trhu.    

Tabulka č. 7 – Srovnávací a technické parametry kotlů, zdroj [27]  

 
Varianta I.  Varianta II. 

Značka, typ kotle  DAKON DOR 12 DAKON P 18 lux HL 

Výkon kotle 13,5 kW 18 kW 

Palivo hnědé uhlí - OŘECH 1 zemní plyn 

Obsah popela v palivu (Ap) 9,5 % - 

Spotřeba paliva při max. 
výkonu 3,2 kg/hod. 2,2 m3/hod.  

Průměrný provoz kotle za rok 
18 hod. denně po dobu 

½ roku 
18 hod. denně po dobu 

½ roku 

 

4.2.1 Varianta I. – kotel na hnědé uhlí  

a) Spotřeba paliva za rok = 10,483 t/rok (3,2 x 182 dnů x 18 hod.) 

b) Výpočet roční emise prachových částic 

Stanovené mnoţství vypuštěné látky (E) se provede výpočtem podle vztahu: 

E = M x Ef                              [vzorec 1] 

Kde je: 

M mnoţství jednotek, na které je emisní faktor vztaţen – v našem případě 

průměrná spotřeba paliva za rok. 

Ef emisní faktor dle přílohy č. 2 k zákonu [10] 

Ef = 1,9 x Ap (mnoţství popela v palivu) 
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Ef = 1,9 x 9,5 = 18,05 kg/t 

Dosazením do [vzorce 1] získáme:  

E = 10,483 x 18,05 = 189,2181 = 189,22 kg/rok          

Roční emise prachových částic virtuální rodiny při pouţívání kotle na spalování 

hnědého uhlí je 189,22 kg.        

4.2.2   Varianta II. – kotel na zemní plyn   

a) Spotřeba paliva za rok = 7 207,20 m
3
/rok (2,2 x 182 dnů x 18 hod.) = při 30 % 

sníţení
15

 = 5 045 m
3
/rok =  0,005445 x 10

6
 m

3
/rok 

b) Výpočet roční emise prachových částic 

Ef  dle přílohy č. 2 k zákonu [10] = 20 kg/10
6
 m

3
  

Dosazením do [vzorce 1] získáme:      

E = 0,005445 x 10
6
 x 20/10

6 
 = 0,1089 = 0,11 kg/rok       

Roční emise prachových částic virtuální rodiny při pouţívání kotle na spalování 

zemního plynu je 0,11 kg.             

4.2.3 Sumarizace – domácnosti v Ústeckém kraji  

Na základě výpočtů pod body 4.2.1 a 4.2.2 byla stanovena předpokládaná produkce 

prachu virtuální rodiny z lokálního vytápění za rok. V případě pouţití kotle na hnědé uhlí 

byla roční emise prachových částic 189,22 kg, při vytápění zemním plynem pouze 0,11 kg. 

Vzhledem k těmto výpočtům je tedy moţné následně určit i celkovou pravděpodobnou 

produkci u obyvatelstva Ústeckého kraje (výsledky shrnuty v tabulce č. 8), a to opět za 

pouţití modelové situace, která předpokládá následující:  

- jako vstupní data byly pouţity údaje o počtu rodinných domů a způsobu jejich 

vytápění dle údajů ČSÚ [26] a dále výsledky výpočtů dle bodů 4.2.1 a 4.2.2,  

                                                 
15

 Při pouţití zemního plynu je předpoklad efektivního vyuţití regulace výkonu kotle, a tím sníţení 

mnoţství paliva. Z tohoto důvodu je výsledný propočet spotřeby paliva, při dosaţení stejného 

tepelného komfortu jako v případě kotle na hnědé uhlí, sníţen o 30 % spotřeby zemního plynu.  
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- modelovou situací lze předpokládat, ţe všechny zahrnuté domácnosti pouţívají 

stejný druh vytápění a mají stejnou spotřebu paliva (viz technické parametry 

kotlů tabulka č. 7), 

- model nezahrnuje domy s centrálním vytápěním.   

 
Tabulka č. 8 – Přehled roční emise prachových částic u lokálních topenišť v Ústeckém kraji  

 
Varianta I.  Varianta II. 

Značka, typ kotle  DAKON DOR 12 DAKON P 18 lux HL 

Palivo hnědé uhlí - OŘECH 1 zemní plyn 

Roční emise/1 kotel 189,22 kg/rok 0,11 kg/rok 

Počet RD v ÚK (lokální vytápění, palivo 
hnědé uhlí, stav k 31. 12. 2009)16 9 740 9 740 

Celková emise domácností za rok 1 843,00 t 1,07 t 

Roční emise prachových částic všech domácností v Ústeckém kraji, které pouţívají 

kotle na hnědé uhlí, je 1 843 tun. Kdyby všechny tyto domácnosti vyuţily k vytápění 

domácností kotle na zemní plyn, byla by jejich celková emise jen 1,07 t.   

4.3  Produkce prachu z provozu osobního automobilu 

Pro stanovení předpokládané produkce prachu virtuální rodiny byla v bodu 4.1 popsána 

modelová situace, kterou doplňuje níţe uvedená tabulka č. 9 s rozpisem základních 

technických parametrů náhodně vybraných typů osobních automobilů různého roku 

výroby.  

Tabulka č. 9 – Srovnávací parametry osobních automobilů, zdroj [15,16]  

                                    Varianta I.  Varianta II. 

Typ vozu 

Škoda Octavia Combi 
1,9 TD  

KIA SOUL 1.6 CRDi 
VGT  

Rok výroby  1999  2010 

Palivo  nafta  nafta 

Emisní norma  EURO 1 EURO 5 

Emisní limit pro prachové 
částice dle směrnic EU 17 0,14 g/km 0,005 g/km 

Průměrná spotřeba   6 l/100 km  5,3 l/100 km 

Ročně najeto  20 800 km 20 800 km 

 

                                                 
16

 údaje dle zdroje [26]   

17
 údaje dle zdroje [28]   
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Nově vyráběné osobní automobily jsou podle směrnic EU zařazovány do příslušných 

kategorií emisních norem (tzv. EURO normy), které jsou stanoveny výrobcem a jsou 

uvedeny v technickém průkazu vozidla. EURO normy stanovují emisní limity výfukových 

plynů všech automobilů vyráběných v členských zemích EU. Jejich vývoj má dlouholetou 

tradici, kdy první norma EURO 1 začala platit jiţ v roce 1992 [28]. Postupně docházelo 

k zavádění nových norem, přes EURO 2 aţ po současnou EURO 5, která je platná od září 

2009 [28].  Směrnice bývají většinou avizovány 3 roky dopředu a vztahují se pouze na 

nově vyráběná vozidla od stanoveného data. Příslušnou normou jsou stanoveny konkrétní 

hodnoty emisních limitů, které musí vozidla splňovat, mj. i u prachových částic (viz 

tabulka č. 9).  

4.3.1 Varianta I. – osobní automobil (r. v. 1999) 

a) Spotřeba paliva za rok = 1 248 l (6 x 20 800 : 100)  

b) Výpočet roční emise prachových částic  

Výpočet se provede vynásobením počtu ujetých kilometrů za rok a mezní hodnotou 

emisního limitu pro EURO 1, tj. 20 800 km x 0,14 g/km = 2 912 g = 2,91 kg. 

Roční emise prachových částic vzniklá provozem osobního automobilu v I. variantě 

(rok výroby 1999) je 2, 91 kg.  

4.3.2 Varianta II. – osobní automobil (r. v. 2010) 

a) Spotřeba paliva za rok = 1 102,4 l (5,3 x 20 800 : 100)  

b) Výpočet roční emise prachových částic 

Výpočet se provede vynásobením počtu ujetých kilometrů za rok a mezní hodnotou 

emisního limitu pro EURO 5, tj. 20 800 km x 0,005 g/km = 104 g = 0,10 kg.  

Roční emise prachových částic vzniklá provozem osobního automobilu v II. variantě 

(rok výroby 2010) je 0,10 kg.  

4.3.3 Sumarizace – osobní automobily v Ústeckém kraji 

Na základě výpočtů pod body 4.3.1 a 4.3.2 byla stanovena předpokládaná produkce 

prachových částic vznikajících při provozu osobního automobilu za rok. V případě pouţití 

automobilu v I. variantě (rok výroby 1999) byla roční emise prachových částic 2,91 kg. 
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V případě pouţití automobilu II. varianty (rok výroby 2010) byla roční emise pouze 0,10 

kg. Vzhledem k těmto výpočtům je tedy moţné následně určit i celkovou pravděpodobnou 

produkci všech osobních automobilů v Ústeckém kraji se vznětovým motorem (výsledky 

shrnuty v tabulce č. 10), opět za pouţití modelové situace, která předpokládá následující:  

- jako vstupní data byly pouţity údaje o celkovém počtu automobilů v Ústeckém 

kraji dle údajů [32, 38] a dále výsledky výpočtů dle bodů 4.3.1 a 4.3.2, 

- modelovou situací lze předpokládat, ţe jsou pouţívány stejné typy automobilů, 

se stejnými technickými parametry, při stejném počtu najetých kilometrů (viz 

technické parametry automobilů tabulka č. 9), 

- modelová situace neřeší resuspenzi prachu z povrchu komunikací ani jiné druhy 

prachových částic vzniklé provozem vozidel (otěry, koroze, poškozování 

povrchů atd.). 

 

Tabulka č. 10 – Přehled roční emise prachových částic u osobních automobilů v Ústeckém kraji  

 
Varianta I.  Varianta II. 

Značka, typ automobilu 
Škoda Octavia Combi 

1,9 TD (r. v. 1999) 
KIA SOUL 1.6 CRDi 

VGT (r. v. 2010) 

Palivo nafta  nafta 

Roční emise/1 automobil   2,91 kg 0,10 kg 

Počet automobilů v ÚK (vznětový motor, 
stáří 5-15 let, stav k 31. 12. 2009)18  37 489 ks 37 489 ks 

Celková emise automobilů za rok   109,09 t 3,74 t 

 

Roční emise prachových částic z provozu osobních automobilů se vznětovým motorem 

v Ústeckém kraji je 109,09 t, a to při pouţití vozu odpovídajícího I. variantě (stáří, druh 

motoru atd.). Kdyby byly v Ústeckém kraji pouţívány pouze nové automobily, r. v. 2010, 

byla by produkce prachových částic z provozu všech těchto automobilů pouze 3,74 t za 

rok.   
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 údaje dle zdroje [32, 38]  
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4.4 Shrnutí modelové situace 

Dle výsledků modelových situací je zřejmé, ţe náhradou zastaralých kotlů na pevná 

paliva, pouţívaných v současné době, za moderní kotle spalující např. zemní plyn by se 

sníţil roční emisní objem prachových částic, vznikajících lokálním vytápěním rodinných 

domů, jen v Ústeckém kraji téměř o dva tisíce tun ročně. Podobný vztah platí i v případě 

nahrazení starších automobilů se vznětovými motory automobily novějšími, sice 

spalujícími také motorovou naftu, ale jiţ vybavenými filtry pevných částic a účinnějšími 

motory s menší spotřebou, které jsou šetrnější k ţivotnímu prostředí. V tomto případě by 

rozdíl ročních emisí v Ústeckém kraji dosahoval úsporu v  řádech sta tun ročně.  
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5 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI 

Z dosud popsaných skutečností vyplynula celá řada negativních faktorů, ke kterým 

dochází v souvislosti se zvýšenými koncentracemi prachových částic v ovzduší. Popsané 

negativní jevy však ve svém důsledku ovlivňují nejen jednotlivce nebo rodinu, ale celou 

společnost a její ekonomiku.  

V kapitole 3 byly popsány účinky prachu na ţivé organismy, zdraví člověka i ţivotní 

prostředí. Je zřejmé, ţe odstraňování škod na ţivotním prostředí, plošný monitoring, 

vedení registrů, náklady na vyšetření a léčení nemocí, hodnocení zdravotních rizik a celá 

řada jiných souvisejících faktorů stojí státní ekonomiku nemalé prostředky. Vyčíslováním 

škod či nákladů vynaloţených ročně ze státního rozpočtu na tyto činnosti se však z důvodu 

omezeného rozsahu této diplomové práce nebudu zabývat, přestoţe se domnívám, ţe se 

jedná o velice zajímavou část, kterou by bylo vhodné podrobněji analyzovat.  

Jak jiţ bylo zmíněno, mezi hlavní znečišťovatele patří průmysl, ale z kapitoly 4 rovněţ 

vyplynula skutečnost, ţe na tvorbě prachových částic se vysokou měrou podílejí sami 

občané, a to například provozováním starých kotlů s neoptimálním spalováním nebo 

pouţíváním starších typů osobních automobilů s vyššími hodnotami emisí vznětových 

motorů. Tímto zjednodušeným rozdělením zdrojů znečištění na průmysl a domácnosti 

můţeme také odděleně posuzovat nejen technické, ale hlavně ekonomické moţnosti obou 

skupin, a nacházet způsoby, jak škodliviny v ovzduší postupně sniţovat.  

5.1 Domácnosti 

U domácností představuje sníţení prachových částic v ovzduší především výměna 

starých typů kotlů za nové včetně přechodu na jiné druhy paliv, neţ jsou pevná paliva, a to 

například, jak vyplynulo z modelové situace, na zemní plyn. Pro oblast osobních 

automobilů předpokládá sníţení prachových částic v ovzduší výměna starých typů vozů za 

nové, které splňují současné emisní limity vycházející ze směrnic EU. Náhrada uvedených 

zařízení musí však ve svém důsledku zahrnovat nejen náklady na pořízení, ale i náklady na 

palivo, servis a další provozní náklady.  
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5.1.1 Ekonomické souvislosti – lokální vytápění   

V případě nahrazení systému lokálního vytápění pevnými palivy zemním plynem 

vycházejí ekonomické souvislosti z pořizovací ceny kotle na zemní plyn a provozních 

nákladů na nákup paliva (viz tabulka č. 11). 

Tabulka č. 11 – Porovnání finančních nákladů 

 
Varianta I.  Varianta II. Varianta I.  Varianta II. 

Značka, typ   

DAKON DOR 12 
DAKON P 18 lux 

HL 

Škoda Octavia 
Combi 1,9 TD        

r. v. 1999 

KIA SOUL 1.6 
CRDi VGT             
r. v. 2010 

Pořizovací cena vč. DPH19 18 600 Kč 21 408 Kč 350 000 Kč 20 300 000 Kč 

Zůstatková cena - odhad 8 000 Kč - 100 000 Kč - 

Palivo hnědé uhlí zemní plyn nafta nafta 

Spotřeba paliva za rok 21 10,483 t 5 045 m3 1 248 l 1 102 l 

Náklady na nákup paliva  28 872 Kč 22  71 538 Kč 23 37 440 Kč 24 33 060 Kč 25  

 

Jak je zřejmé z tabulky č. 11, pořizovací cena kotle na uhlí se příliš neliší od pořizovací 

ceny výkonově srovnatelného kotle na zemní plyn, rozdíl v pořizovací ceně je cca 2 800 

Kč. Podstatně nákladnější je však roční provoz tohoto kotle na zemní plyn, a to především 

z důvodu ceny plynu, která je, při současných cenách, udávána v průměru ve výši 14,18 

Kč/m
3
 [18].  Tady se při porovnání nákladů za nákup zemního plynu oproti hnědému uhlí 

dostáváme k navýšení o 42,5 tis. Kč ročně, coţ je pro běţné domácnosti podstatně znatelná 

finanční částka, zejména uvědomíme-li si, ţe se jedná o náklady, které se kaţdý rok 

opakují.  Do předpokládaných výdajů, které souvisí se změnou způsobu vytápění, je nutné 

dále započítat jednorázové náklady na zřízení plynové přípojky v daném domě na centrální 

rozvod plynu.  

 

                                                 
19

 údaje dle zdroje [27, 16]  

20
 cena v roce 1999 – průměr  

21
 údaje dle výpočtů v kapitole 4, body 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2 

22
 údaje dle zdroje [19]   

23
 údaje dle zdroje [18]   

24
 počítáno na průměrnou cenu nafty 30 Kč/l 

25
 počítáno na průměrnou cenu nafty 30 Kč/l 
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Budeme-li tedy zjednodušeně uvaţovat pouze se zvýšenými náklady na pořízení paliva, 

bude provoz kotle na zemní plyn ročně o cca 148 % nákladnější oproti kotli na hnědé uhlí. 

Nespornou výhodou v případě zemního plynu tedy zůstává pouze vyšší komfort při 

vytápění domácností, a to vzhledem k lepší regulaci tepelné pohody domu. Zároveň 

odpadá zatápění, skladování paliva, zvýšená vnitřní prašnost domu i emise prachových 

částic do venkovního ovzduší.   

5.1.2 Ekonomické souvislosti – osobní automobil 

Při výměně typově staršího osobního automobilu za novější, který splňuje normu 

EURO 5, vypadají ekonomické souvislosti následovně (viz tabulka č. 11). 

Počáteční investici na pořízení osobního automobilu můţeme odhadovat ve výši 200 tis. 

Kč, a to vzhledem k zůstatkové ceně ve výši 100 tis. Kč, za kterou lze prodat starý vůz. 

Jedná se o jednorázovou investici, která by se částečně mohla vrátit v úspornějších 

provozních nákladech na nákup paliva, které při průměrné ceně nafty v roce 2010 ve výši 

30 Kč/l vycházejí výhodněji pro nový vůz o 4 380 Kč. To však není pro ekonomické 

porovnání obou vozidel rozhodující, stejně jako rozdíl výše povinného pojištění obou 

vozidel. Částečnou úsporu by mohlo přinést v počátku provozu nového automobilu 

odpadnutí nákladů na nákup náhradních dílů a servis starého vozidla, které převyšují 

náklady na garanční servisní prohlídky nového vozidla. Po několika letech provozu            

a následných opravách a výměnách náhradních dílů je ale tato poloţka vyrovnána vyšší 

cenou náhradních dílů u nového vozu.  

V zásadě se dá shrnout, ţe v případě výměny staršího osobního vozidla za novější typ, 

kromě počáteční investice, nedojde ke zvýšeným nákladům na provoz vozidla. Přesto 

musím objektivně zhodnotit, ţe rozhodne-li se rodina investovat do osobního automobilu, 

závisí konečné rozhodnutí hlavně na momentálních finančních moţnostech rodiny. 

Alternativou zůstává pořízení vozu prostřednictvím leasingových společností, ovšem za 

předpokladu zvýšených nákladů na pořízení a splátkování rozloţeného do delšího 

časového období.  

Stejně jako v případě výměny kotlů je výhodou výměny automobilů vyšší uţivatelský 

komfort, spolehlivost a úspora času při servisování nového vozidla. 
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5.2 Průmysl  

Pro komplexní posouzení ekonomických souvislostí nesmím zapomenout zmínit 

několik skutečností i o průmyslu, který se vedle domácností značnou měrou podílí na 

zvýšené koncentraci prachových částic v ovzduší. Na rozdíl od domácností je však situace 

v průmyslové oblasti značně komplikovaná, a proto si dovolím uvést pouze krátké 

posouzení průmyslového a energetického sektoru v obecných ekonomických 

souvislostech, protoţe širší analýza není vzhledem k omezenému rozsahu této diplomové 

práce moţná.  

Uvědomíme-li si finanční náročnost výstavby a provozování průmyslových                    

a energetických závodů, vybudovaných před mnoha lety v závislosti na energetické 

koncepci spalování uhlí, je zřejmé, ţe okamţitá změna systému by byla obrovsky 

ekonomicky náročná.  Dalším souvisejícím problémem by mohlo být zajištění náhradní 

výroby nebo dodávek po dobu eventuální modernizace zařízení. Vzhledem k výše 

uvedenému tak jedinou moţností zůstává plánovaná modernizace stávajících nebo 

výstavba nových bloků elektráren, tak jak probíhá například v Ústeckém kraji 

v elektrárnách Prunéřov II. nebo Ledvice. V obou případech se jedná o postupnou 

modernizaci elektrárenských bloků, navazující na první vlnu ekologizace elektráren z  90. 

let. Náklady na modernizaci se však pohybují v řádech 25–30 miliard Kč za jednu 

elektrárnu
26

. Akcie energetické skupiny ČEZ, a.s. vlastní ve výši bezmála 70 % stát, 

ekonomické vztahy jsou tedy velice úzce spjaty s hospodařením ČR. 

V následujícím bodu uvádím stručné informace o modernizaci elektrárny Ledvice ve 

vazbě na předpokládané sníţení prachových částic v ovzduší.  

5.2.1 Elektrárna Ledvice 

Následující stručné informace pochází z údajů dostupných ze zdroje [39] včetně údajů 

poskytnutých informačním centrem Elektrárny Ledvice.   

Elektrárna Ledvice byla původně vybavena průtlačnými kotli, které byly prototypy        

a vycházely z poznatků a technologických moţností přelomu 50. a 60. let, kdy se 

elektrárna budovala. Tomu také odpovídala celková účinnost elektrárenského bloku, která 

                                                 

26
 Jen na území ÚK je skupinou ČEZ provozováno celkem 5 hnědouhelných elektráren [46].  
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byla cca 33 % a samozřejmě vysoká spotřeba paliva. Jiţ v průběhu provozu elektrárny byly 

postupně vyměněny turbíny a provedeny úpravy na průtlačných kotlích, které především 

potlačily emise škodlivin a spolu s teplárenským provozem zvýšily hrubou účinnost bloku 

aţ na 37 %. V průběhu provozu elektrárny byl dále instalován i účinnější fluidní kotel, 

který se vyznačuje odsířením spalin přímo v ohništi a celkově niţšími emisemi 

vypouštěnými do ovzduší. 

V současné době se buduje nový blok, jehoţ účinnost se předpokládá 93,6 %.  Také 

turbína nové konstrukce s vyšší účinností a podstatně vyšší parametry přispějí k nárůstu 

hrubé účinnosti na cca 47–55 %.  Kromě úspory paliva (staré bloky cca 1 150 kg/MWh, 

nový zdroj cca 670 kg/MWh) tak modernizace přinese vyšší účinnost elektrárny, sníţení 

spotřeby paliva, původní průtlačné kotle budou zcela utlumeny a dojde i ke sníţení emisí 

do ovzduší, viz tabulka č. 12.   

 
 

Obrázek č. 10 – Výstavba nového bloku Elektrárny Ledvice, foto Š. Zvonařová 

 
 

Tabulka č. 12 – Porovnání emisí jednotlivých kotlů elektrárny Ledvice, zdroj [39] a informační centrum 

Elektrárny Ledvice 

 

Emisní limity Průtlačný kotel    Fluidní kotel Nový zdroj 

Prachové částice [mg/m3] 100 50 20 

SO2 [mg/m3] 1 700 500 150 

NOx [mg/m3] 650 400 200 

CO [mg/m3] 200 200 200 
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5.3 Shrnutí ekonomických souvislostí  

V této kapitole jsem se pokusila nastínit základní ekonomické souvislosti vzhledem     

k přechodu domácností na jiný způsob vytápění a rovněţ tak náklady související 

s obměnou osobního automobilu za novější typ, splňující současné emisní limity. Tyto 

změny byly v obou případech vyčísleny konkrétní částkou s tím, ţe jednoznačně dojde ke 

sníţení prachových částic v ovzduší, ovšem za cenu značných finančních prostředků, které 

jsou u domácností řádově o několik set procent vyšší neţ v případě pouţití dosavadních 

druhů. Přesto jsou v občanském sektoru tyto náklady nesrovnatelně niţší, neţ by byly 

v případě průmyslu a energetiky, kde se náklady na modernizaci jedné elektrárny pohybují 

v řádech desítek miliard Kč.  

Z uvedeného porovnání finančních nákladů vyplývá dále skutečnost, ţe v obou 

sektorech můţe dojít ke změnám pouze v případě aktivní spoluúčasti státu za předem 

stanovených a státem dotovaných či zvýhodněných podmínek. V opačném případě nelze 

předpokládat, ţe by došlo k jakýmkoliv podstatnějším změnám.   
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Jiţ v kapitole 5 jsem pro shrnutí ekonomických souvislostí pouţila rozdělení na 

průmyslový sektor a sektor domácností, a to z důvodu, ţe produkce prachových částic do 

ovzduší pochází převáţně z těchto oblastí. S oběma sektory se pak velice úzce váţe 

doprava, ať jiţ ta průmyslová, související s přepravou materiálu, výrobků nebo odpadu 

z průmyslových závodů nebo doprava osobními automobily k zajištění potřeb rodin            

i jednotlivců. Chceme-li tedy zaměřit pozornost na moţná opatření a návrhy jak současný 

stav změnit, můţeme i nadále zůstat u pomocného rozdělení na domácnosti a průmysl 

s tím, ţe opatření společná oběma sektorům jsou uváděna následně, pod samostatnými 

body 6.3 a 6.4. 

6.1 Průmyslový sektor  

V České republice jsou k průmyslové výrobě materiálů, výrobků, tepla a energií, 

většinou v oblasti stacionárních zdrojů znečištění REZZO 1 a REZZO 2, pouţívány starší 

provozy, včetně starého vybavení. Např. průměrné stáří tepelných elektráren 

provozovaných v České republice skupinou ČEZ je cca 30 let. Zastaralé kotle a rozvody 

tepláren, nemoderní a málo účinná zařízení původních továren, těţebních provozů, úpraven 

surovin nebo uhelných elektráren představují v souvislosti s produkcí prachu i ostatních 

škodlivin velké nebezpečí pro ţivotní prostředí. K průmyslu neoddělitelně patří i logistika, 

tj. především skladování, nakládka a doprava surovin, výrobků a odpadů, vznikajících při 

průmyslové činnosti, které jsou dalšími zdroji vzniku prachových částic všech velikostních 

frakcí. Bez postupné modernizace elektrárenských provozů, změně technologií výroby 

nebo inovace výše uvedených doprovodných činností, souvisejících se samotnou výrobou, 

těţbou a produkcí surovin, materiálů nebo odpadů však není moţné zaznamenat pozitivní 

změnu v dopadech na ţivotní prostředí.  

6.1.1 Návrhy a doporučení  

S přihlédnutím ke všem skutečnostem popsaným v textu této diplomové práce, uvádím 

níţe návrhy moţných opatření pro oblast průmyslu a energetiky:   

 aktualizovat dlouhodobou koncepci průmyslu a energetiky vzhledem k dos- 

tupnosti paliv a dalších potřebných surovin, jejich vyčerpatelnosti a dopravě, 

v této koncepci uvaţovat s variantami, které budou sniţovat produkci 
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prachových částic v ovzduší i zohledňovat celkovou ochranu ţivotního 

prostředí, 

 při vydávání stavebních povolení přísněji vyţadovat doplnění projektů               

o opatření, vedoucí ke sníţení produkce prachových částic v ovzduší i celkovou 

ochranu ţivotního prostředí (např. budování protiprašných bariér, skrápěcích 

systémů, ekologický systém skladování, nakládky, manipulace a likvidace 

odpadů, optimální řešení dopravy problémových materiálů se zvýšeným rizikem 

tvorby prachu aj.), 

 u jiţ provozovaných zařízení definovat, následně uplatňovat v praxi a zejména 

kontrolovat konkrétní opatření, jak sníţit emise prachových částic do ovzduší 

(např. zakrývání pasových dopravníků, míst nakládky a přesýpání materiálů, 

pouţití systémů zkrápění, filtrů a jiných zařízení zachycující prach), 

 důsledně kontrolovat opatření omezující výrobu i dopravu v průmyslové oblasti 

v případě zhoršeného stavu ovzduší, tzv. dodrţování regulačních stupňů, 

 zpřísnit kontroly v oblasti dodrţování technologické kázně a dodrţování 

optimálních provozních postupů, 

 zpřísnit zákony v oblasti dodrţování technických parametrů výrobních 

technologií spadajících do REZZO 1 a REZZO 2, 

 zpřísnit ustanovení týkající se ţivotnosti průmyslových zařízení tak, aby po 

určité době muselo docházet k postupné výměně za modernější zařízení              

a zastaralé typy nemohly být jiţ dále provozovány, nesplňují-li ekologické či 

technické normy,  

 zpřísnit podmínky ekologické likvidace odpadů s ohledem na produkci prachu 

(skládky, překladiště, úloţiště popílků atd.), 

 optimalizovat dopravu surovin, materiálů a odpadů (vytíţení dopravních 

prostředků, omezení prašnosti na překladištích, nakládce a skladování), 

 zvýšit počet stanic stacionárního měření v průmyslových a rizikových oblastech, 

a zefektivnit vyhodnocování měření, 
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 v oblasti dopravy vyčlenit finanční prostředky na budování nových komunikací, 

nadjezdů, obchvatů a kruhových objezdů, odvádějících dopravu a vzniklé 

exhalace (včetně přímého účinku prachových částic) z dosahu obydlených 

oblastí, 

 zvýšit finanční prostředky na nákup čisticí techniky do průmyslových závodů.  

6.2 Soukromý sektor – domácnosti  

Návrhy opatření pro soukromý sektor jsou zajímavé tím, ţe ve srovnání s průmyslem se 

jedná o opatření lépe technicky i časově realizovatelná, zejména vzhledem k výši nákladů, 

jeţ opatření doprovází a jsou nesrovnatelně niţší neţ v případě průmyslu.  

Vzhledem k neutěšené ekonomické situaci domácností dochází velice často v oblasti 

lokálního vytápění rodinných domů k negativním vlivům. Jejich důsledkem je  pouţívání 

nekvalitních paliv, spalování odpadů, umělých hmot i jiných nevhodných látek, vyuţívání 

zastaralých kamen a kotlů za hranicí ţivotnosti, které jsou navíc provozovány 

v neoptimálním reţimu. Tyto faktory vedou ke zvýšené produkci prachu a nebezpečných 

látek v ovzduší z těchto zdrojů.  

Současná legislativa neumoţňuje kontrolu soukromých rodinných domů, které slouţí 

jen k osobním potřebám rodiny. Zákon č. 86/2002 Sb. [11] sice v § 12 odst. 1 definuje 

obecné povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování, zároveň však 

v odstavci 2 stanovuje, ţe povinnosti se nevztahují na zdroje umístěné v rodinných 

domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou 

provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Jedinou moţností je pak právo obce 

zakázat obecně závaznou vyhláškou některé druhy paliv na území obce [11, 13]. Ale           

i v  tomto případě naráţíme na problém uplatňování kontrolních, a tím i sankčních 

mechanismů.  

 Obdobná situace je i v oblasti automobilové dopravy, kdy jediným důvodem pro zákaz 

provozování vozidla z hlediska emisí je v současné době nesplnění emisního limitu, který 

je měřen kaţdé dva roky v rámci pravidelné technické kontroly a je udávaný výrobcem 

v technickém průkazu vozidla. Automobily staré 15 i více let tedy mohou být 

provozovány, splňují-li tehdejší emisní normy, které jsou např. v porovnání emisní normy 

EURO 1 a současné EURO 5 osmadvacetkrát vyšší. 
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6.2.1 Návrhy a doporučení 

S přihlédnutím ke všem popsaným skutečnostem v textu této diplomové práce uvádím 

níţe návrhy moţných opatření pro oblast domácností:   

 změna legislativy, která bude zaměřena na moţnost kontroly, měření, ověřování 

vykazovaných informací včetně moţných sankčních ustanovení u malých zdrojů 

znečišťování, tzn. primárně se zaměřit na chybějící legislativu pro rodinné domy 

a rekreační objekty, 

 změna legislativy, která povede k postupnému omezování a zákazu provozu 

technicky starých zařízení pro vytápění domácností a starých vozidel, 

nesplňující stanovené technické či emisní parametry, 

 v nejpostiţenějších městech a obcích, popř. celých lokalitách, zavést vymezení 

emisních zón, kam mohou vjíţdět pouze vozidla splňující nejaktuálnější emisní 

limity,  

 stanovit omezení nebo zákaz jízdy motorových vozidel ve vymezených 

oblastech po stanovenou dobu (období) v případě zhoršené imisní situace           

a stanovit alternativní objízdné trasy a navigace na jejich vyuţití po dobu 

platnosti zákazu, 

 odklonit dopravu z obcí a měst se zvýšeným mnoţstvím prachu (obchvaty, 

kruhové objezdy, přemostění atd.), 

 zvýšit výsadbu zeleně v postiţených lokalitách a ve větší míře vyuţívat 

protiprachové valy v místech v blízkosti stacionárních zdrojů znečištění              

a dopravních komunikací, 

 zajistit nákup a vyuţívání čisticí techniky na úklid komunikací v obcích              

a městech, 

 zpevnit stávající nevyhovující komunikace, aby při dopravě nedocházelo 

k resuspenzi prachu z jejich povrchů.  
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6.3 Ekonomické pobídky     

Nezbytným faktorem určujícím zda a jakým způsobem bude docházet k vyuţívání 

modernějších technologií, zařízení nebo např. k nákupu osobních automobilů s účinnějšími 

filtry, patří finanční situace kaţdého podnikatele, firmy nebo rodiny.  Bez vhodného 

motivačního faktoru, kterým jsou finanční pobídky, dotace, motivační projekty, daňová 

zvýhodnění nebo další finanční úlevy, nemůţe dojít ke změně v myšlení lidí ani ke změně 

v pouţívání zastaralých technologií nebo způsobů vytápění domácností. Ve všech těchto 

oblastech, kde je ţádoucí změna v přechodu na jiný systém, je nezbytná aktivní účast státu, 

který bude vhodnou legislativou, daňovým zvýhodněním, systematickou podporou nebo 

jen nepřímými opatřeními stimulovat a motivovat obyvatele i komerční společnosti 

k nákupu a provozování ekologických zařízení, šetrnějších k ţivotnímu prostředí.  

 

 

            
Obrázek č. 11 – Chemické závody Záluţí u Mostu,                     Obrázek č. 12 – Ilustrační snímek,  

                      foto Š. Zvonařová                                                                foto Š. Zvonařová 

 

6.3.1 Průmyslový sektor 

V současné době stát například finančně podporuje výstavbu zařízení produkující 

energii z tzv. alternativních zdrojů. Větrné a fotovoltaické elektrárny či další ekologické 

způsoby výroby energií a tepla se však podílejí na celkovém objemu energetiky oproti 

zastaralým elektrárnám a teplárnám, nemoderním a málo účinným zařízením původních 

továren, které představují pro tvorbu prachu i zdravé ţivotní prostředí velké nebezpečí, jen 

několika málo procenty. 

Návrhy moţných opatření: 
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 formou dotací, státních půjček na výstavbu, provozování nebo prodej 

výsledných produktů, ekonomicky stimulovat provozovatele průmyslových        

a energetických zařízení k výstavbě nových, popř. modernizaci stávajících 

zařízení, 

 formou finančních pobídek motivovat k vyuţívání nových, úspornějších             

a účinnějších technologií, 

 zvýšit finanční podporu do oblastí výzkumu a vývoje nových (ekologických) 

technologií. 

6.3.2 Domácnosti – lokální vytápění 

Z hlediska domácností je nezbytné motivovat nejen k nákupu modernějšího zařízení, ale 

zejména umoţnit úspornější provoz při přechodu na nové způsoby vytápění. Ceny kotlů 

pro tuhá paliva a zemní plyn jsou sice srovnatelné, cena za palivo je však v případě 

zemního plynu několikanásobně vyšší a tento rozdíl nevyrovná ani nesporný uţivatelský 

komfort při obsluze a manipulaci s palivem (viz výše kapitola 5.1.1).  Proto povaţuji v této 

oblasti za nezbytné: 

 finančně zvýhodňovat přechod domácností z vytápění pevnými palivy na jiná 

paliva (pořízení kotlů, rozvody plynu, poskytovat obcím, městům i občanům 

výhodné půjčky), 

 upravit cenovou politiku paliv (finančně zvýhodňovat cenu plynu                        

a ekologických paliv před uhlím), 

 zvýhodnit šetření palivy a energiemi (různé sazby pro standardní a zvýšený 

odběr), 

 financovat ekonomické rozvahy vytápění rodinných domů (stanovení 

optimálního druhu kotle, zateplení, výpočet provozních nákladů atd.), 

 financovat výchovné osvětové kampaně směřující ke sníţení produkce 

prachových částic v domácnostech. 
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6.3.3 Domácnosti – osobní doprava 

U domácností je v případě nákupu osobního automobilu obdobná situace jako                

u lokálního vytápění. Pro většinu domácností je finančně náročné zakoupení nového 

vozidla, sice s o něco niţší spotřebou, ale o to většími náklady na servis a náhradní díly po 

uplynutí záruční doby.   

Automobily s hybridními motory nebo s agregáty vyuţívající alternativní druhy pohonu 

(dusík, plyn atd.) navíc nejsou cenově zvýhodňovány ani při nákupu, ani v případě ceny 

paliva. Z nedávné historie České republiky je zřejmé, ţe krátkodobé ekonomické 

zvýhodnění uţití těchto alternativních paliv (např. propan-butanu), nezůstalo dlouho 

v popředí zájmu státních institucí, kdy krátce po zvýhodnění tohoto paliva v porevolučním 

období 90. let došlo následně k dramatickému zvýšení spotřební daně, a tím i ceny propan-

butanu.  Proto v této oblasti povaţuji za nezbytné: 

 postupné staţení automobilů s nevyhovujícími parametry emisí, 

 motivovat občany k nákupu nových automobilů (dotace, půjčky, státem 

dotovaný výkup starých automobilů), 

 motivovat občany k nákupu automobilů na alternativní pohon (dotace, půjčky), 

 postupně znevýhodnit, omezit a zakázat dovozy automobilů s nevyhovujícími 

parametry emisí. 

6.4 Zlepšení informovanosti obyvatelstva 

Zákonem č. 86/2002 Sb. [11] jsou definovány dokumenty, které musí být z hlediska 

ochrany ovzduší i ŢP vypracovány na všech správních úrovních ČR. Zejména se jedná      

o národní, krajské a místní programy sniţování emisí. Národní program sniţování emisí 

schvaluje vláda ČR, krajské a místní programy jsou vydávány nařízeními orgánů krajů [14] 

a obcí [13]. Cílem těchto programů je analýza stavu znečišťování a dále se jedná o závazné 

normy pro výkon veřejné správy např. v oblasti povolování staveb, územního plánování 

apod. Zároveň jsou tyto programy
27

 podle zákona [11] zpřístupněny veřejnosti na úředních 

deskách i v elektronických informačních systémech. V praxi však dochází k tomu, ţe tyto 

dokumenty nejsou veřejností příliš známy, jako celá řada dalších dokumentů, které jsou 

                                                 
27

 Na celostátní úrovni se jedná o Národní program sniţování emisí ČR [35]. Pro oblast Ústeckého 

kraje byl vydán Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje [45]. 
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zveřejňovány pouze prostřednictvím úředních desek obecních nebo krajských úřadů, ať jiţ 

v listinné nebo elektronické podobě. Má-li se skutečně zvýšit povědomí obyvatelstva          

o strategických a koncepčních dokumentech a zejména opatřeních a úkolech z nich 

vycházejících, které je vhodné aplikovat jiţ na úrovni kaţdého jednotlivce, je nutné 

medializovat tyto dokumenty a opatření z nich vycházející na jiných úrovních a jinými 

prostředky neţ zveřejněním na úřední desce kraje či obce. 

Další moţností ke zvyšování informovanosti obyvatelstva je vyhlašování tzv. signálu 

upozornění, signálu regulace a signálu varování v rámci ústředních, krajských či místních 

regulačních řádů,
28

 v souladu s § 8 zákona o ochraně ovzduší [11]. Smyslem signálů je 

nejen informování veřejnosti o vzniku smogové situace, ale zároveň jsou zákonem [11] 

stanoveny pravomoce, kterými můţe orgán ochrany ovzduší např. nařídit zastavení 

provozování zdroje znečištění, uloţit konkrétní povinnosti či omezení určitým osobám 

nebo v určených oblastech.  

Přestoţe legislativně je informovanost obyvatelstva prostřednictvím signálů upozornění 

dostatečně upravena, v praxi se s touto informací běţný občan rozhodně nesetká, pokud ji 

sám nevyhledává. Například v Ústeckém kraji jsou sice informace krajským úřadem 

vydávány a ve formě tiskových zpráv jsou následně doručeny na obec či město nebo do 

kanceláří regionálních tisků, ale tím informovanost končí. Nejste-li zrovna novinář nebo 

zaměstnanec obecního úřadu, ale např. maminka na mateřské dovolené, jistě se nikde 

v daný moment tuto důleţitou informaci nedozvíte, například při zapnutí rádia nebo 

televize nebo prostřednictvím SMS na vašem mobilním telefonu.   Dalším problémem pak 

zůstává skutečnost, ţe vydání signálu je opravdu pouze v informativní rovině a nepřináší 

konkrétní nařízení jak smogovou situaci řešit. Řidiči jsou jen ţádáni, aby pokud moţno 

nevyjíţděli, provozovatelé velkých zdrojů znečištění mají sice povinnost přejít na příslušný 

regulační stupeň výroby, obojí je však v daný okamţik v praxi velice těţko 

kontrolovatelné, obzvlášť nastane-li tato situace např. ve večerních hodinách nebo             

o víkendu. Proto povaţuji za podstatné: 

 zlepšit informovanost veřejnosti o aktuálním stavu ovzduší na obecní, krajské     

i národní úrovni, 

                                                 
28

 V Ústeckém kraji byl Krajský regulační řád vydán Nařízením Rady Ústeckého kraje č. 4/2010 ze 

dne 7. 4. 2010 [37].  
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 vyuţívat moderních technologií k informovanosti obyvatel (internet – hromadné 

e-maily, mobilní síť – hromadné SMS), 

 vyuţívat ve větší míře hromadné sdělovací prostředky (oblastní i státní rozhlas, 

televize). 

6.5 Shrnutí 

V této kapitole jsem popsala moţné návrhy řešení vedoucí ke sníţení koncentrace 

prachových částic v ovzduší. Jejich případné aplikaci by však měla předcházet rozsáhlá 

diskuze odborníků např. z řad vlády, ministerstev, krajů, obcí a měst, zdravotníků, 

ekologů, hygienické sluţby, provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění, motoristů         

i zástupců soukromého sektoru tak, aby konkrétní opatření byla aplikována smysluplně, 

postupně a plošně. Nikdo nepředpokládá, ţe by např. mělo dojít k okamţitému staţení 

starých typů osobních automobilů, které nesplňují současnou evropskou normu EURO 5 

nebo bylo zakázáno provozování starých kotlů nebo obecních kotelen. Všechny výše 

uvedené návrhy je potřeba vnímat jen jako jednu z řady moţností, která by mohla být 

součástí uceleného protiprašného systému, který však musí být vytvořen a definován na 

jiné úrovni, neţ je dnes a jak jej uvádí tato diplomová práce.  
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7 ZÁVĚR 

Prach je problémem nejen Ústeckého kraje a České republiky, ale i řady Evropských 

měst a světových aglomerací. Moţnosti sníţení vysokých koncentrací prachových částic 

v ovzduší se tak v současné době stávají aktuálním a veřejným tématem.  

Cílem mojí diplomové práce bylo splnění několika úloh, jejichţ řešení spolu velice úzce 

souvisí, doplňují se a navazují jedna na druhou. Bez analýzy aktuálního stavu výskytu 

prachu v Ústeckém kraji bych nemohla zhodnotit ekonomické a společenské souvislosti, 

definovat vliv prachu na ŢP a zdraví člověka ani navrhnout optimální řešení a nové, 

technicky a ekonomicky přijatelné postupy, vedoucí ke sníţení produkce prachu. Moţné 

návrhy a řešení dané problematiky jsou o to zajímavější z důvodu, ţe se dají aplikovat 

nejen v jedné oblasti, ale i v ostatních, obdobně postiţených regionech. 

Z předchozích kapitol této diplomové práce vyplynulo, ţe největšími znečišťovateli 

ovzduší z hlediska výskytu prachových částic jsou průmysl, ale zároveň i vytápění 

domácností a doprava. Proto je celospolečensky důleţité zaměřit pozornost k celkovému 

sníţení prašnosti právě v těchto problematických oblastech, a to konkrétními opatřeními, 

která budou jasně definovaná, průběţně vyhodnocovaná a povedou ve svém důsledku 

ke sníţení znečištění ovzduší. 

 Současná analýza stavu ovzduší v celorepublikovém měřítku je orientována převáţně 

na prachové částice velikosti PM10 a PM2,5 a je prováděna zejména v oblastech 

s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší. Z hlediska moţných účinků na zdraví člověka 

jsou však daleko nebezpečnější skupinou částice submikrometrické, tedy menších rozměrů 

neţ PM2,5. Tyto velikostní skupiny však v současné době nejsou v ČR z důvodu 

nedostatečné legislativy monitorovány.  

Z ekonomického a společenského hlediska je snaha o sniţování koncentrací prachových 

částic v ovzduší úkol velice sloţitý, a to nejen v Ústeckém kraji. Na těţbu a zpracování 

uhlí navazuje průmysl mnoha odvětví, míra zaměstnanosti regionu, stav energetiky             

i ekonomické prosperity obyvatelstva, komerčních společností, a tím i celého státu. Uhlí je 

v tomto regionu historicky nejpouţívanějším palivem jak pro energetiku, tak i domácnosti, 

neboť je zde dostupné cenově i z hlediska dopravy. Ne všude a ne pro kaţdého je 

ekonomicky a technicky moţné vyuţívat jiných způsobů vytápění nebo dálkových 

horkovodů či plynovodů k vytápění domů a obyvatele nic k přechodu na jiné způsoby 
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vytápění nemotivuje. Neexistují vhodné finanční pobídky ani legislativa. Ani v osobní 

automobilové dopravě se nedá předpokládat změna k lepšímu. Nákup nových, k ţivotnímu 

prostředí šetrnějších automobilů závisí na ekonomické schopnosti rodin a ani zde se 

prozatím nevyskytuje ţádný finanční stimul, který by obyvatele motivoval k nákupu 

novějších typů vozů.  

Navrhovaná doporučení se dotýkají převáţně legislativní oblasti. Jednotlivá doporučení 

a návrhy je nezbytné ošetřit přijetím vhodných zákonů a prováděcích vyhlášek a stanovit 

ucelený, propojený systém opatření a kontrol jejich dodrţování. Současná legislativa je 

nedokonalá a proti viníkům obtíţně uplatňovatelná. Připravovaná novelizace zákona          

o ochraně ovzduší tak můţe přinést dlouho očekávané změny v této oblasti.  

     Změnit současný celkově neutěšený stav prašnosti předpokládá řešit tuto problematiku 

z několika pohledů a lidských činností. V prvé řadě to znamená snahu všech dotčených 

osob, tj. kompetentních orgánů státu, veřejné správy včetně představitelů samospráv krajů, 

měst a obcí, vedení velkých průmyslových zdrojů znečišťování i obyvatel samotných, chtít 

tento stav změnit. Všude tam, kde to na bázi dobrovolnosti nejde, musí být pouţity vhodné 

a přesvědčivé ekonomické pobídky nebo legislativní změny zákonů a vyhlášek s důslednou 

kontrolou jejich plnění. Ty musí buď formou ekonomického zvýhodnění, nebo represívně 

přesvědčit všechny znečišťovatele ke sníţení emisí vypouštěných do ovzduší. Obecně je 

nutné začít šetřit palivy, vyuţívat nových výrobních metod a technologií, dodrţovat 

technologickou kázeň, postupně obměnit zastaralý automobilový park a změnit myšlení 

lidí osvětovými kampaněmi. Veškeré tyto činnosti mající za úkol splnění tohoto důleţitého 

cíle jsou logicky nejvíce ovlivněny fenoménem jménem peníze. Ty by však měl ve svém 

vlastním zájmu poskytovat hlavně stát.  

     Lidská společnost na celém světě potřebuje v oblasti ţivotního prostředí a zdraví 

obyvatelstva urychleně a zodpovědně řešit mnoho oţehavých problémů. Ten, se jménem 

prach, je rozhodně jedním z nich… 
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