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Cílové skupiny
Zpráva o stavu životního prostředí je primárně 
určena orgánům veřejné správy k podpoře 
rozhodovacích procesů a k tvorbě a hodnocení 
strategií a koncepcí v oblasti životního 
prostředí zejména na centrální úrovni. Zpráva 
podporuje realizaci Státní politiky životního 
prostředí pro období 2004–2010 a pro období 
2012–2020. Zpráva je rovněž využitelná širokou 
veřejností jako zdroj informací o životním 
prostředí a odkazů na další datové zdroje 
spravované institucemi uvnitř i vně rezortu.
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KLÍČOVÁ OTÁZKA ➜

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜

Jsou dodržovány imisní a cílové imisní limity látek
znečišťujících ovzduší stanovené pro ochranu lidského
zdraví?

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜

Změna od roku 1990

Změna od roku 2000

Poslední meziroční změna

VAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜

Národní legislativa plně transponovala imisní a cílové imisní limity pro ochranu zdraví stanovené směrnicemi EU prostřednictvím
nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu, stanovující nové limitní hodnoty (imisní limit, cílový imisní limit, maximální expoziční koncentrace, národní
cíl snížení expozice) pro PM2,5, byla transponována do české legislativy nařízením vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století, schválený usnesením vlády v roce 2002, ukládá v cíli 10 „snížit expozice
obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody, vzduchu a půdy“ a dále „soustavně monitorovat a vyhodnocovat
ukazatele kvality ovzduší a ukazatele zdravotního stavu“. Plnění programu je sledováno v ročních intervalech. V roce 2010 byla
na 5. ministerské konferenci o zdraví a životním prostředí WHO/Europe v Parmě přijata deklarace ke zlepšení životních podmínek
pro citlivé skupiny obyvatelstva, snížení zátěže neinfekčními nemocemi, které souvisejí se životním prostředím, snížení expozice
bioakumulativním látkám, hormonálně aktivním látkám a nanočásticím. 

Přes pokračující pokles emisí od roku 2000 se kvalita
ovzduší na území ČR nezlepšuje. V roce 2011 byly

naměřeny vyšší koncentrace PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu
(BaP). Imisní limit pro PM10 byl v roce 2011 překročen na více
měřicích stanicích než v roce 2010. Opakovaně dochází
k překračování imisního limitu pro NO2, lokálně byly překročeny
imisní limity pro arsen, nikl a benzen. V porovnání
s předchozími dvěma roky došlo k zvýšení koncentrací
přízemního ozonu. 

Podle modelových propočtů SZÚ došlo v období let
2006–2011 k navýšení celkové úmrtnosti způsobené

expozicí suspendovaným částicím frakce PM10 v rámci ČR
a individuálního celoživotního rizika vzniku nádorového
onemocnění v důsledku expozice As, Ni, BaP a benzenu
v městských lokalitách v ČR, údaje za roky 2010 a 2011 vykazují
srovnatelnou úroveň.

Překročení imisních limitů pro olovo, oxid uhelnatý, oxid
siřičitý a kadmium nebylo, stejně jako v minulých letech,

zaznamenáno. V porovnání s rokem 2010 došlo k překročení
imisního limitu pro PM2,5 na menším počtu měřicích stanic,
rovněž poklesly průměrné roční koncentrace. 

DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜

Mezi nejvýznamnější znečišťující látky ve vztahu k lidskému zdraví patří z dlouhodobého hlediska suspendované částice
(PM2,5 a PM10), PAU zastoupené benzo(a)pyrenem (BaP) a oxid dusičitý (NO2), neboť u těchto látek dochází k častému překračování
přípustných koncentrací stanovených imisními a cílovými imisními limity. Nadlimitní koncentrace suspendovaných částic zvyšují
riziko onemocnění srdce a cév, dýchacího ústrojí, zhoršují potíže astmatiků a alergiků, mohou zvýšit kojeneckou úmrtnost (u nás
je tento jev dosud neprokázaný) a prokazatelně zkracují délku života hlavně z důvodu onemocnění srdce a cév, pravděpodobně mají
vliv i na vznik rakoviny plic. Uplatňují se zejména u senzitivních skupin populace za spolupůsobení dalších činitelů. Účinek PAU
spočívá v jejich toxických, mutagenních a karcinogenních vlastnostech a ve schopnosti akumulace ve složkách prostředí a v živých
organismech. Dlouhodobá expozice NO2 v místech s intenzivní dopravou (průjezd nad 10 000 vozidel denně) ovlivňuje plicní
funkce, způsobuje respirační onemocnění, zvyšuje výskyt astmatických obtíží a alergií u dětské i dospělé populace. 
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V roce 2005 došlo k zpřesnění metodiky mapování a při konstrukci map polí koncentrací PM10 bylo poprvé použito modelu, který kombinuje model SYMOS, evropský model EMEP a nad-
mořskou výšku s naměřenými koncentracemi na venkovských pozaďových stanicích. V roce 2009 byla metodika opět zpřesněna, a to aplikací modelu CAMX. Model SYMOS započítává emise
z primárních zdrojů. Sekundární částice a resuspendované částice, které v emisích z primárních zdrojů zahrnuty nejsou, zohledňují modely EMEP a CAMX.
Metodika mapování benzo(a)pyrenu byla v průběhu let 2002–2007 zpřesňována. Kromě navýšení počtu monitorovacích stanic došlo v roce 2006 k zpřesnění metodiky mapování. V roce
2006 se následně řada měst a obcí začlenila do území s překročeným cílovým imisním limitem pro BaP. 

VYHODNOCENÍ INDIKÁTORU

Graf 1 ➜ Podíl území ČR a obyvatel ČR vystavených nadlimitní průměrné 24hodinové koncentraci suspendovaných částic PM10

a nadlimitní roční průměrné koncentraci BaP [%], 2001–2011
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Obr. 1 ➜ Mapa oblastí ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, 2011
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Obr. 2 ➜ Mapa oblastí ČR s překročenými cílovými imisními limity pro ochranu zdraví (bez zahrnutí ozonu), 2011
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Koncentrace přízemního ozonu jsou ovlivňovány charakterem meteorologických podmínek (hodnotou slunečního svitu, teplotou
a výskytem srážek) v období od dubna do září, kdy jsou obvykle měřeny nejvyšší koncentrace. Koncentrace přízemního ozonu
v porovnání s předchozími lety vzrostly. Cílový imisní limit byl v hodnoceném období 2009–2011 překročen na 17,1 % území ČR, kde
bylo asi 10,1 % populace vystaveno koncentracím ozonu překračujícím cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí. V předchozím
hodnoceném období 2008–2010 byl cílový imisní limit překročen na 10,3 % území a 2,1 % obyvatelstva bylo vystaveno nadlimitním
koncentracím. Vzrůst koncentrací přízemního ozonu pravděpodobně souvisí se vzrůstem maximálních teplot během období dubna
až září 2011 v porovnání s obdobím duben až září 2008. 

Řada měst a obcí byla v roce 2011 vyhodnocena, stejně jako v roce 2010, jako území s překročeným cílovým imisním limitem pro
benzo(a)pyren. Jedná se zhruba o 16,8 % území, kde žije 60,2 % obyvatelstva. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení zasažené
plochy (v roce 2010 byl cílový imisní limit překročen na 14,5 % území), ale naopak ke snížení zasažené populace (65 % obyvatel v roce
2010). Koncentrace BaP překračují cílový imisní roční limit 1 ng.m-3 ve většině sledovaných sídel ČR. Shodně jako v předešlém
hodnoceném roce byly limitní hodnoty několikanásobně překročeny v sídlech Moravskoslezského kraje, v Kladně a nově také ve
Valašském Meziříčí. Nejvyšší roční průměrná koncentrace je opakovaně naměřena v Ostravě-Bartovicích/Radvanicích, kde byla
dosažena hodnota 10,1 ng.m-3 (v loňském roce 7,2 ng.m-3). 

Riziko vzniku nádorového onemocnění v městských lokalitách ČR se pro BaP v období 2006 až 2011 pohybovalo v rozsahu
0,5 až 11 případů onemocnění na 10 tisíc obyvatel za 70 let. V městských lokalitách bez významné průmyslové zátěže by vliv emisí PAU
z dopravy kombinovaný v některých lokalitách s emisemi z domácích topenišť mohl vést k navýšení zdravotních rizik o 0,5 až 5 případů
na 10 tisíc obyvatel. Nejvyšší hodnota rizika je v lokalitách ovlivněných velkými průmyslovými zdroji, kde teoreticky může představovat
zvýšení nemocnosti až o 11 případů na 10 tisíc obyvatel (Tabulka 2).

Na základě map územního rozložení příslušných imisních charakteristik kvality ovzduší byly v roce 2011 na 21,8 % území ČR vymezeny
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO, Obr. 1). Jde o oblasti, ve kterých je překročen imisní limit pro ochranu zdraví lidí pro
alespoň jednu znečišťující látku (SO2, CO, PM10, Pb, NO2 a benzen). V roce 2010 byly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny
na 21,2 % území ČR. V roce 2011 byl imisní limit překročen pro PM10 (viz výše), NO2 (8 dopravně zatížených lokalit) a pro benzen
(v Ostravě). 

Na základě map územního rozložení příslušných imisních charakteristik byly na 16,9 % území ČR vymezeny oblasti, kde dochází
k překračování cílových imisních limitů (Obr. 2) pro alespoň jednu látku mimo ozon (jedná se o As, Cd, Ni a BaP). V roce 2010 byly
tyto oblasti vymezeny na 14,5 % území. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení rozsahu znečištěného území v Olomouckém
a Středočeském kraji. Cílový imisní limit byl v roce 2011 překročen pro As (opakovaně v Kladně a v Praze), Ni (v Příbrami) a pro BaP.
Cílový imisní limit pro Cd a Pb nebyl v roce 2011 překročen.

Informace o znečištění ovzduší, vzhledem k umístění stanic dle legislativy, v jednotlivých malých sídlech chybí. Na problém malých
sídel upozorňují pouze případové studie a v případě BaP výsledky měření manuálních stanic na venkovských lokalitách, jejichž počet
není velký. Alarmující je ovšem skutečnost, že v malých sídlech (s počtem obyvatel do 10 tisíc) žije v ČR téměř polovina populace.
V ovzduší malých sídel byly naměřeny zvýšené až nadlimitní koncentrace znečišťujících látek. Jedná se zejména o suspendované
částice, PAU a těžké kovy. V některých malých sídlech tak znečištění ovzduší může být srovnatelné se zátěží velkých městských
aglomerací. Důvodem zhoršené kvality ovzduší na českém venkově jsou mimo jiné emise plynoucí z vytápění tuhými palivy především
z lokálních topenišť. 

PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DAT
CENIA, klíčové indikátory životního prostředí
http://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1531)
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Zpráva o životním prostředí ČR
Zpráva o životním prostředí České republiky je stěžejním informačním produktem resortu životního prostředí, který je projednáván vládou ČR. Zpráva pojednává 
o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí v České republice a o vztahu národního hospodářství a životního prostředí. Součástí Zprávy jsou 
informace o vlivu stavu jednotlivých složek životního prostředí na lidské zdraví a ekosystémy a také vazba na národní a mezinárodní koncepční a strategické 
dokumenty, které se danou tématikou zabývají.
Zpráva je každoročně předkládána ke schválení vládě ČR a k projednání oběma komorám Parlamentu ČR na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí a usnesení vlády č. 446/1994. Od roku 2005 je zpracováním Zprávy o životním prostředí pověřena CENIA.
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Státní zdravotní ústav
Svaz dovozců automobilů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v.v.i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
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Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
www.cenia.cz, info@cenia.cz 


