
CESTA K LEPŠÍMU
A teď jedna dobrá zpráva. S rozvojem šetrných 
technologií škodlivin v ovzduší ubývá, alespoň u nás. 
Během dvaceti let se jejich obsah snížil o více než 
třetinu a v současnosti je to v průměru kolem 22 µg 
PM10 na m3. Graf níže ukazuje srovnání s dalšími 
třemi místy – Košeticemi, Mikulovem a Vídní. Vývoj 
je ve všech čtyřech místech podobný, závislý na 
momentálních atmosférických podmínkách,protože 
vítr v celé oblasti obvykle vane stejným směrem 
a podle toho v ní vypadá i hladina znečištění.

ZDRAVOTNÍ ÚČINKY PRACHU
Poznatky o zdravotních účincích suspendovaných 
částic dnes vycházejí především z výsledků 
epidemiologických studií z posledních 10 let, které 
ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti již při 
velmi malém vystavení těmto částicím, přičemž není 
možné jasně určit prahovou koncentraci, která by 
byla bez účinku. 

Suspendované částice obsažené ve vdechovaném 
vzduchu mají široké spektrum negativních  účinků 
na srdečně-cévní a dýchací systém. Přispívají 
k rozvoji virových a bakteriálních respiračních 
infekcí, přičemž recidivující akutní zánětlivá 
onemocnění mohou vést ke vzniku chronického 
zánětu průdušek  a chronické obstrukční nemoci 
plic, která může končit až srdečním selháním. 
Nicméně znečištěné ovzduší (a to jak vnější, tak 
vnitřní) je jen jedním z faktorů majících vliv na lidské 
zdraví. Těmi dalšími jsou lékařská péče, genetický 
základ jednotlivce, způsob života a socioekonomické 
faktory. Jedná se zejména o nevhodnou výživu, 
kouření, alkohol, nízkou pohybovou aktivitu, 
psychické napětí a stres a dále pak životní úroveň, 
chudobu, nezaměstnanost apod.

Následující graf ukazuje průměrné měsíční 
koncentrace PM10, jak byly měřeny v jednotlivých 
Brněnských lokalitách v letech 2010–2016.

Určitě si všimnete, že v létě znečištění prudce klesá. 
Zřetelně je tak vidět vliv toho, když lidé přestanou 
topit a zlepší se rozptylové podmínky. Nejvyšší 
koncentrace částic jsou naměřovány na stanici Brno 
– Svatoplukova v blízkosti židenických kasáren. Je to 
proto, že stanice je umístěná přímo u rušné silnice, 
a lokalita je uzavřena okolní zástavbou, takže se 
škodliviny nemohou dobře rozptýlit. S rostoucí 
vzdáleností od komunikace koncentrace škodlivin 
zřetelně klesají, v řádu desítek metrů jsou již měřeny 
koncentrace srovnatelné s dopravou neovlivněnými 
lokalitami. Tato skutečnost byla potvrzena měřením 
i v blízkosti dálnice.

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ
Spoustu částic do vzduchu uvolňuje sama příroda. 
Ať už jsou to pyly či popílek ze sopek a požárů, 
nebo saharský prach a mořská sůl v přímořských 
oblastech. Ve městech se ale pochopitelně nejvíc 
zajímáme o částice, které se do ovzduší dostávají 
kvůli lidské činnosti. Představíme si teď největší 
znečišťovatele v Brně v porovnání s dalšími 
jihomoravskými okresy. Údaje jsou z roku 2015. 
Nejprve se podíváme na částice PM10. 

V Brně je asi největším znečišťovatelem průmysl, 
který může za více než 42 % těchto částic v ovzduší. 
Pokud se sečtou všechny druhy dopravy, je na 
druhém místě s 38 %. Třetí jsou lokální topeniště. Za 
relativně nízký podíl lokálních topenišť vděčí Brno 
centrálnímu zásobování teplem, celorepublikově 
přispívají lokální topeniště ke znečištění ovzduší 
částicemi PM10 zhruba 34 %. Ovšem jedenáct 
procent je průměr za celý rok, takže si snadno 
představíte, jak tento podíl povyskočí v topné 
sezóně, kdy jsou tato topeniště v provozu. A jak jsme 
na tom s menšími částicemi PM2,5?

Průmysl si v Brně víceméně drží pozici, ale podíl 
dopravy narůstá v součtu až na 48 %. A viditelně 
stoupá i vliv lokálních topenišť, celorepublikově 
se topeniště podílí na emisích částic PM2,5 více 
než 50 %. Ten je v ostatních okresech v zimě 
dominujícím faktorem, naopak v teplé části roku pak 
dominuje vliv zemědělské činnosti.
Je třeba si však uvědomit rozdíl mezi emisemi 
a imisemi. Tedy co se do vzduchu uvolní a co v něm 
nakonec dýcháme. Ovzduší v Brně tak mohou 
výrazně ovlivnit mimobrněnské zdroje.V případě 
nepříznivých podmínek může docházet k dálkovému 
transportu znečištění do Brna. Taková situace 
nastává zejména při proudění vzduchu ze 
severovýchodu.

OVZDUŠÍ 

NEMÁ 
HRANICE

OVZDUŠÍ 

NEMÁ 
HRANICE

OVZDUŠÍ 

NEMÁ 
HRANICE

OVZDUŠÍ 

NEMÁ 
HRANICE

37,8 °C

–25 °C

9,4 °C

NEJVYŠŠÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA (3. 8. 2013)

NEJNIŽŠÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA (24. 1. 1942)

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA

VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH KONCENTRACÍ PM10 V LETECH 1996–2016
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BRNĚNSKÉ KLIMA
Brněnská krajina je výjimečně rozmanitá. Severní 
část včetně historického centra tvoří zalesněné kopce 
a říční údolí vrchoviny. Jedním z jejích nejzazších 
výběžků je skalní ostroh s katedrálou Petra a Pavla. 
Na jihu města byly původně bažiny a lužní lesy. Dnes 
se tam rozprostírá plochá zemědělská krajina. 

Tvář města formují čtyři uzavřené kotliny podél 
vodních toků – Bystrcká, Žabovřeská, Pisárecká 
a Maloměřická, které postupně přecházejí do roviny 
otevřené k jihovýchodu.

Nadmořská výška kolísá téměř o tři sta metrů mezi 
190 a 479 metry nad mořem. Centrální a jižní část 
města leží v teplé klimatické oblasti, severní část 
města spadá do oblasti s mírně teplým klimatem. 

V místech, kde jsou uzavřené kotliny, bývají 
častější přízemní mlhy a inverze. Ve městě převládá 
severozápadní proudění vzduchu. To sice pomáhá 
rozptylovat škodliviny, v topném období ale město 
trápí bezvětří či velmi pomalé jižní a jihovýchodní 
větry.

Českomoravská vrchovina zadržuje před Brnem část 
srážek. Nejvíc prší v létě, druhý, nevýrazný vrchol 
je v říjnu a listopadu. Naopak v době vrcholící topné 
sezóny (prosinec–březen) jsou srážky podprůměrné.

BRNĚNSKÉ KLIMA V DATECH:

JAK SE MĚŘÍ
Kvalitu ovzduší v Brně sledují prostřednictvím 
měření koncentrací vybraných škodlivin Odbor 
životního prostředí Magistrátu města Brna, Český 
hydrometeorologický ústav a Zdravotní ústav 
Ostrava. Na mapě vidíte, jak jsou měřicí stanice po 
Brně rozmístěny. 

Na webových stránkách brnenskeovzdusi.cz 
naleznete kromě naměřených dat pro vybrané 
škodliviny či meteorologické veličiny také informace 
týkající se kvality ovzduší z pohledu české legislativy, 
užitečné odkazy a kontakty. Odbor životního 
prostředí soustřeďuje pozornost na škodliviny, které 
mají dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 
imisní limit. Jedná se především o suspendované 
částice PM10, PM2,5, oxid dusičitý NO2 a další 
škodliviny. Suspendované částice si lze prohlédnout 
pomocí elektronového mikroskopu vlastním okem.

PM10 A PM2,5
Označení PM vychází z anglického sousloví 
„particulate matter“. V Česku se překládá jako 
částice, suspendované částice, aerosolové částice 
či zjednodušeně prašnost. Suspendované částice 
představují různorodou směs částic pevného 
a kapalného skupenství, které jsou rozptýleny 
v ovzduší, kde díky zanedbatelné pádové rychlosti 
setrvávají dlouhou dobu. Indexy 10, resp. 2,5 
udávají maximální velikost částic v mikrometrech 
(tisíciny mm), kvůli jejich nepravidelnému tvaru se 
uvažuje tzv. aerodynamický průměr. Velikost, tvar 
a chemické složení částic, od nichž se odvíjí jejich 
účinek na lidský organismus, jsou „otiskem“ zdroje, 
ze kterého částice pochází.

Velikost částic je rozhodující pro jejich průnik 
a ukládání v dýchacím traktu. Zatímco větší částice 
jsou zadrženy v horních partiích dýchacího ústrojí 
a následně mohou být z těla odstraněny např. 
vykašláním, spolknutím či nosním sekretem, 
částice frakce PM10 se dostávají do dolních cest 
dýchacích, částice frakce PM2,5 pronikají do 
průdušinek a nejjemnější submikrometrická frakce 
až do plicních sklípků. Zdravotní riziko představují 
nejenom samotné částice, ale také látky, které jsou 
na povrchu částic navázány.

Následující obrázek zachycuje vzorek částic PM10 
odebraných na filtr na měřicí stanici umístěné na 
ulici Svatoplukova, přes který je položen lidský vlas 
o průměru 67 mikrometrů. Informaci o velikosti 
částic podává měřítko ve spodní části obrázku.

OVZDUŠÍ
Ovzduší nemá hranice, to je motto celé naší 
výstavy. Znečišťující látky, emitované z přírodních 
i antropogenních zdrojů, podléhají v atmosféře 
v důsledku proudění vzduchu rozptylu a mnohé 
z nich navíc fyzikálně-chemické transformaci. 

Současně mohou být transportovány jak na krátké 
(lokální transport) tak značné  (dálkový transport), 
vzdálenosti. Příkladem může být občasný výskyt 
zvířeného saharského prachu nad střední Evropou.  
Šíření znečištění v ovzduší si můžete představit jako 
konvici s horkou vodou, do které dáte sáček čaje. 
Zabarví se nakonec rovnoměrně.

Takže ani mimo Brno nebudete dýchat vzduch bez 
prachu. V ročním průměru to na jižní Moravě bude 
minimálně 20 µg PM10 na m3. Nejvyšší průměrné 
roční koncentrace v Brně jsou v těsné blízkosti 
velkého městského okruhu a jsou zhruba o 10 
jednotek vyšší. Kromě vlivu dopravy se na znečištění 
ovzduší podílí i další zdroje – například zhruba 
1100 průmyslových zdrojů a lokální topeniště. 
Naměřené koncentrace škodlivin, tedy kvalitu 
ovzduší významně ovlivňují, kromě vlastních zdrojů 
znečištění také meteorologické podmínky. Jak si 
na tom Brno a okolí dlouhodobě stojí ve srovnání 
se zbytkem republiky, ukazuje mapa pětiletí 
průměrných ročních koncentrací PM2,5 za roky  
2011–2015. K Ostravsku máme naštěstí poměrně 
daleko.

SLOVNÍČEK
PM Částice v ovzduší
PM10  Částice s maximálním aerodynamickým 

průměrem 10 mikrometrů (miliontin metru)
PM2,5 Částice s maximálním aerodynamickým 

průměrem 2,5 mikrometrů (miliontin metru)
Emise Znečišťování, vypouštění škodlivin do ovzduší
Imise Znečištění, obsah škodlivin v ovzduší
Emisní limit Zákonem stanovené množství škodlivin, 

které může zdroj znečištění vypouštět do ovzduší
Imisní limit Hodnota nejvýše přípustné úrovně 

znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách 
hmotnosti na jednotku objemu
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Brno – Arboretum Brno – Dětská nemocnice Brno – Kroftova Brno – Lány
Brno – Líšeň Brno – Masná Brno – Soběšice Brno – Svatoplukova
Brno – Tuřany Brno – Úvoz Brno – Výstaviště Brno – Zvonařka 

PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ KONCENTRACE PM10 V BRNĚ (PRŮMĚR 2010–2016) doplněné o interval spolehlivosti 95 %

150 dnů
PRŮMĚRNÝ POČET DNÍ,  
KDY PRŠÍ NEBO SNĚŽÍ

PĚTILETÝ PRŮMĚR ROČNÍCH PRŮMĚRNÝCH KONCENTRACÍ PM2,5 2011–2015

C Lokální topeniště

H Letecká doprava

A Veřejná energetika

E Rozpouštědla

J Odpady

B Průmysl

F Silniční doprava

K Zemědělství – chov hosp. zvíř.

D Fungitivní emise

I Nesilniční doprava

L Zemědělství – ostatní

22,7 10,5 7,6 16,8 15,6 26,6VYŠKOV (%)

24,3 11 9,8 15,3 18,5 8,9 12,2HODONÍN (%)

23,4 29,5 8,6 18,8 11,6 7,8BŘECLAV (%)

21,9 14,1 7,8 22,6 20,2 13,4BRNO-VENKOV (%)

7,9 32,4 11,2 42,2BRNO-MĚSTO (%)

16,6 8,7 5,8 21 30,3 17,5BLANSKO (%)

26,7 22,3 9,6 11,9 18,4 11,1ZNOJMO (%)

EMISNÍ BILANCE PM10 DLE GNFR SEKTORŮ V OKRESECH JMK (2015) 
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15,38,431,419,317,1

14,9 18,0 30,2 23,7 8,5

12,133,831,213,55,9

43,4 17,4 31,5

16,146,023,39,0

5,1 11,3 20,3 17,5 39,9 7,9

C Lokální topeniště

H Letecká doprava

A Veřejná energetika

E Rozpouštědla

J Odpady

B Průmysl

F Silniční doprava

K Zemědělství – chov hosp. zvíř.

D Fungitivní emise

I Nesilniční doprava

L Zemědělství – ostatní

VYŠKOV (%)

HODONÍN (%)

BŘECLAV (%)

BRNO-VENKOV (%)

BRNO-MĚSTO (%)

BLANSKO (%)

ZNOJMO (%)

EMISNÍ BILANCE PM25 DLE GNFR SEKTORŮ V OKRESECH JMK (2015) 
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VÝSTAVU PŘIPRAVIL ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA  
ZA ODBORNÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU.

VÝSTAVU PŘIPRAVIL ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA  
ZA ODBORNÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU.

VÝSTAVU PŘIPRAVIL ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA  
ZA ODBORNÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU.

VÝSTAVU PŘIPRAVIL ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA  
ZA ODBORNÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU.


