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KVALITA OVZDUŠÍ NA
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V ROCE 2019
Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydává první část
předběžné zprávy týkající se kvality ovzduší na území České republiky v roce 2019. Můžete zde
nalézt informace týkající se překročení imisních limitů z hlediska lidského zdraví a vyhodnocení
meteorologických a rozptylových podmínek, které mají na kvalitu ovzduší významný vliv.
Z důvodů procesu zpracování dat jsou do tohoto hodnocení zahrnuty pouze neverifikované údaje
ze stanic automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ a dalších přispěvatelů, dostupné ke dni
10. 1. 2020. První část předběžné zprávy se tedy týká suspendovaných částic PM10 a PM2,5,
přízemního ozonu (O3), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu uhelnatého (CO).
Koncentrace ostatních škodlivin, pro které legislativa určuje imisní limity a které jsou měřené na
manuálních stanicích (těžké kovy, benzo[a]pyren a benzen), budou vyhodnoceny v rámci druhé
části předběžného zhodnocení, které bude vydáno během dubna 2020.
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Shrnutí situace
Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro
obor ochrany čistoty ovzduší, vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových
podmínek na území České republiky v roce 2019. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do tohoto hodnocení
zahrnuty primárně neverifikované údaje ze stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM) ČHMÚ a dalších
přispěvatelů dostupné k 10. 1. 2020.


Denní imisní limit suspendovaných částic PM10 byl v roce 2019 překročen na 10 stanicích AIM z celkového
počtu 120 (8 % stanic) s nejvyšším počtem překročení v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/FM).



V roce 2019 byly nadlimitní koncentrace O3 zaznamenány na vysokém počtu stanic, a to, podobně jako v
roce 2018, z důvodu výskytu vysokých teplot, které jsou příznivé pro jeho vznik. Rok 2019 se v řadě
teplotních průměrů pro území České republiky stal po roce 2018 druhým nejteplejším rokem. Imisní limit
přízemního ozonu (O3) byl v hodnoceném období 2017–2019 překročen na 38 stanicích AIM z celkového
počtu 67 (57 % stanic).



S koncem roku 2019 je možné vyhodnotit i překročení ročních imisních limitů, a to pro průměrnou roční
koncentraci suspendovaných částic PM10, PM2,5 a NO2. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10
nebyl překročen na žádné ze 120 stanicí AIM, imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 byl
překročen na dvou stanicích (venkovská stanice Věřňovice a průmyslová stanice Ostrava-Radvanice ZÚ) z
81 stanicí AIM a imisní limit pro průměrnou roční koncentraci oxidu dusičitého (NO 2) byl překročen na
jediné stanici (dopravní stanice Praha 2-Legerova (hot spot)) ze 100 stanic AIM.



Hodinový imisní limit NO2 nebyl překročen na žádné stanici.



Koncentrace zbývajících hodnocených látek znečišťujících ovzduší (oxid siřičitý (SO2) a oxid uhelnatý
(CO)) nepřekročily v roce 2019 úrovně svých imisních limitů.

V roce 2019 bylo vyhlášeno 5 smogových situací a 2 regulace (všechny situace v lednu) z důvodu vysokých
koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkové délce trvání 385 h (cca 16 dní), resp. 162 h (cca 7 dní). Také
bylo vyhlášeno 6 smogových situací (pět situací v červnu a jedna v červenci) z důvodu vysokých koncentrací
přízemního ozonu v délce 90 hodin (cca 4 dnů).
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Kontakt:
Martina Součková
manažerka komunikace
e-mail: martina.souckova@chmi.cz,
info@chmi.cz, tel.: 777 181 882 / 735 794 383
Odborný garant:
Václav Novák/oddělení informačních systémů kvality ovzduší
Podrobné informace (odkaz na hodnocení) naleznete:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/Rocni_zprava_2019.pdf

