
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

MODUL 0:  ÚVOD



Inovativní přístupy ke vzdělávání v Clean Air Modulech

Clean Air Moduly jsou navrženy na základě reálných vzdělávacích potřeb a požadavků učitelů a žáků

speciálně z vesnických oblastí pro poskytnutí potřebného vzdělávacího materiálu pro multimediální výuku.

Vzdělávací aktivity jsou vytvořeny tak, aby zajistily relevantnost materiálů a Moduly představují

excelentní vzdělávací pomůcku, protože poskytují užitečné informace o struktuře výuky, tématech modulů a

vzdělávacích specifikách týkajících se čistého ovzduší a znečištění ovzduší ve vesnických oblastech. Materiály

představují podporu pro učitele a žáky, jejichž užitečnost je zajištěna inovativním, atraktivním a komplexním

obsahem.



Clean Air Moduly – Podpora a komplexní vzdělávací obsah
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Clean Air Moduly – Motivace a příležitosti všeobecného vzdělávání
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Clean Air Moduly – Motivace a příležitosti všeobecného vzdělávání
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MODUL 1 – CO ZNEČIŠŤUJE OVZDUŠÍ



Clean Air Moduly – Motivace a příležitosti všeobecného vzdělávání
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MODUL 2 – VLIV ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ZDRAVÍ



Clean Air Moduly – Motivace a příležitosti všeobecného vzdělávání
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MODUL 3 – ŘEŠENÍ PRO ČISTÉ OVZDUŠÍ



Clean Air Moduly – Motivace a příležitosti všeobecného vzdělávání
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MODUL 4 – PREVENCE PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



Clean Air Moduly – Motivace a příležitosti všeobecného vzdělávání
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MODUL 5 – VZDĚLÁVÁNÍ O ČISTÉM OVZDUŠÍ



Co je vzduch?

Vzduch je atmosféra Země. Vzduch je směsicí různých plynů a dalších malých částeček (aerosoly), tvoří

vrstvu okolo Země sahající do výšky až 100 metrů. Této vrstvě se říká atmosféra. Obsahuje cca 78 % dusíku,

21 % kyslíku a malé množství argonu, oxidu uhličitého a dalších plynů. Dále se zde nachází také prachové

částice, které se do atmosféry dostávají přirozeně vlivem větru.

Vzduch potřebuje téměř vše živé na naší planetě. Většina zvířat a rostlin vdechují vzduch, zužitkují kyslík a

vypustí oxid uhličitý. Tomuto procesu se říká dýchání. Vzduch je bezbarvý, v plynném skupenství a všechny

živé věci jej dýchají. Má nekonečný objem a tvar. Nemá žádnou barvu ani vůni, ale má hmotnost a objem.

Většina lidí se domnívá, že ve vesnických oblastech nenajdeme žádné znečištění ovzduší. Nicméně, kvalita

ovzduší v těchto oblastech napříč světem (především v rozvojových zemích) může být i horší, než v některých

městech.



Znečištění ovzduší může být definováno jako přítomnost toxických chemikálií nebo sloučenin (včetně těch

biologického původu) v ovzduší v takovém množství, které představuje zdravotní riziko. Znečištění ovzduší je

pravděpodobně jedním z nejzávažnějším environmentálním problémem lidstva, především ve vesnických

oblastech. Nejčastěji je způsobeno lidskou činností, jako je těžba, stavba, doprava, průmyslové práce,

zemědělství, tavení atd.

Významným zdrojem znečištění ovzduší ve vesnických oblastech je pálení tuhých paliv: uhlí, dřevo

nebo odpad v nekvalitních vysoko-emisních zařízeních.

Jaké je znečištění ovzduší ve vesnických oblastech?



Zdroj: Zabierzowski Alarm Smogowy, 
https://www.facebook.com/ZabierzowskiAlarmSmogowy/photos

/a.1862224954018549/2264283583812682/?type=3&theater



Hlavní znečišťující látky ve venkovském ovzduší

Prachové částice (PM), anglicky particulate matter: směs pevných částic a kapek, které se nacházejí ve

vzduchu. Některé částice, jako například prach, hlína, saze nebo kouř, jsou dostatečně veliké nebo tmavé na to,

aby byly vidět pouhým okem. Jiné jsou tak malé, že je možné je detekovat pouze elektronovým mikroskopem.

Prachové částice zahrnují:

PM10 : vdechnutelné částice o průměru 10 mikrometrů a méně;

PM2.5 : vdechnutelné jemné částice o průměru 2,5 mikrometrů a méně

Jak vypadá 2,5 mikrometrů? Představte si, jak vypadá jediný vlas. Jeho průměr je většinou kolem 70

mikrometrů – je tedy 30 krát větší než největší jemná částice.



Znečištění suspendovanými částicemi (PM) – velikost PM v porovnání s vlasem

Zdroj: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2017/07/20/co-je-to-za-prach-to-pm10-

a-pm25/



Hlavní znečišťující látky ve venkovském ovzduší

Benzo[a]pyren (B[a]P) – Jeden z mnoha polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), které vznikají během

nedokonalého spalování organických látek. Benzo(a)pyren, vypouštěný do ovzduší člověkem, vlivem slunečního

svitu změní formu na suchou a poté dopadá zpět na zem a rozkládá se v půdě. Tato chemikálie je výsledkem

spalování listí, dřeva, uhlí a provozu automobilů.

Oxid siřičitý – Jedna z mnoha forem, ve kterých se síra vyskytuje v ovzduší. Hlavním zdrojem je spalování paliv,

která obsahují síru. Fosilní paliva, především uhlí a ropa, obsahují různé množství síry v závislosti na jejich zdroji

– většinou je to mezi 1 % a 5 %. Síra se nejhojněji vyskytuje v méně těkavých frakcích surové ropy a proto

doprava, při níž se spaluje zbytková palivová ropa, je významným zdrojem oxidu siřičitého.

Oxidy dusíků – Znečišťující látky emitovány primárně ze silniční dopravy.

Ozon – Ozon je jedním z nejsilnějších oxidačních činidel. Je to sekundární fotochemický polutant, který se tvoří

poblíž země jako výsledek chemických reakcí, které probíhají za slunečního záření. Atmosférická koncentrace

ozonu bývá vyšší ve vesnických oblastech než v městských.



Limitní/cílové hodnoty

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html

Látka Limitní/cílová hodnota Období
Povolený počet 

překročení za rok

PM10
50 µg/m3 24 hodin 35

40 µg/m3 rok

PM2.5 25 µg/m3 rok

benzo(a)pyren 1 ng/m3 rok

NO2

200 µg/m3 hodina 18

40 µg/m3 rok

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html


Vesnické oblasti trápí znečištění ovzduší způsobeno především lidskými aktivitami, ale také přirozenými

příčinami. Dřevo, uhlí a další tuhá paliva jsou i nadále užívány k vytápění. Vytápění dřevem a uhlím je důležitým

zdrojem venkovního znečištění ovzduší; způsobuje také znečištění vnitřního ovzduší buď přímým vystavením

zplodinám nebo infiltrací zvenku.

Přirozené znečištění je výsledkem lesních požárů, prachových bouří a písečných bouří.

Příčiny znečištění ovzduší na venkově



Vytápění budov – spalováním fosilních paliv se emitují různé plyny a prachové částice;

Zemědělství – znečišťuje ovzduší emisemi čpavkem a používáním pesticidů, herbicidů, insekticidů, které obsahují

toxické těkavé organické látky;

Spalování odpadu – závisí na složení odpadu, množství toxických plynů a prachových částic je emitováno do

atmosféry;

Vypalování lesů a zemědělský management – včetně kontrolovaného vypalování, které emituje plyny a

prachové částice;

Stavební a demoliční aktivity – znečišťují ovzduší různými stavebními materiály;

Doprava – emituje množství znečišťujících látek (plyny – včetně oxidu uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku).

Hlavní příčiny znečištění ovzduší na venkově



Zdroj: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, 23.01.2019 

Znečištění v partnerských zemích projektu

POLSKO
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Legenda
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Dobrý
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Žádný index

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current


Zdroj: http://calitateaer.ro/public/home-page/?__locale=ro, 06.04.2020

Znečištění v partnerských zemích projektu

RUMUNSKO

http://calitateaer.ro/public/home-page/?__locale=ro


Zdroj: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis, 6.04.2020

Znečištění v partnerských zemích projektu

SLOVENSKO

Zdroj: 
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_syste

m, 18.05.2020



Zdroj: http://portal.chmi.cz/?tab=2, 6.04.2020

Znečištění v partnerských zemích projektu

ČESKÁ REPUBLIKA



Zdroj: https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/, 4.04.2020

Znečištění v partnerských zemích projektu

ŠPANĚLSKO

Legenda

hodinové hodnoty

hodinové hodnoty



Zdroj: http://airindex.eea.europa.eu/, 5.04.2020

KVALITA OVZDUŠÍ V EVROPĚ

Evropský Index kvality ovzduší
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Zdravotní důsledky

Zdravotní důsledky prachových částic (PM)

Potenciál způsobit zdravotní potíže je závislý na velikosti částic. Částice s průměrem menším než 10 mikrometrů

představují největší zdravotní riziko, protože se mohou dostat hluboko do plic a některé se dokonce mohou dostat do

krevního oběhu. Vystavení takovýmto částicím může ovlivnit plíce i srdce. Lidé s onemocněním srdce a plic, děti a

starší lidé jsou nejvíce náchylní na vlivy znečištění prachovými částicemi.

Jak znečištění ovzduší ovlivňuje naše zdraví?

Spousta orgánů a tělesných funkcí můžou být ovlivněny, včetně:

- Častější respirační syndromy, jako podráždění dýchacích cest, kašel nebo ztížené dýchání

- Poškození kardiovaskulárního systému

- Únava

- Bolesti hlavy a úzkost

- Podráždění očí, nosu a krku

- Poškození nervového systému

- Srdeční arytmie

- Závažné astma atd.

Dopady znečištěného ovzduší na zdraví závisí na typu 
znečištění, jeho koncentraci ve vzduchu, délka 
expozice, přítomnost dalších polutantů ve vzduchu a 
individuální odolnost člověka. Znečištění ovzduší 
ovlivňuje různé lidi různým způsobem. 



Jak chránit své zdraví – tipy

- Zůstat doma, nevětrat

- Necvičit venku

- Děti v mateřských školách by měly zůstat uvnitř

- Pokud trpíte onemocněním kardiovaskulárního systému, kontaktujte vašeho lékaře

- Používejte čističku vzduchu

- Pokud se musíte pohybovat venku, zvažte možnost použití roušky



Koncentrace znečištění ovzduší a jeho efekty na lidské zdraví v Evropě – Obecný pohled

Zdroj: http://berkeleyearth.org/air-pollution-overview/, 20.12.2019



Rozdělení emisí hlavních polutantů podle sektoru

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019



Hlavní agentura EU, která se zabývá problematikou znečištění ovzduší, je Evropská Environmentální Agentura -

European Environment Agency (EEA).

Směrnice Čistější vzduch pro Evropu, 2008/50/EC, známá také jako CAFE (Cleaner Air For Europe), zmiňuje

potřebu zlepšení kvality venkovního ovzduší, zpracování informací a následné informování veřejnosti. CAFE

stanovuje, že polutanty musí být měřeny a redukovány, jmenovitě:

Oxid uhelnatý

PM10 a PM2.5 (prachové částice)

Olovo

Benzen

Oxid siřičitý

Oxid dusičitý

Kvalita ovzduší a EU legislativa



1. Člověk vdechne téměř 16 kg vzduchu každý den. Pro porovnání, denně sníme cca 0,7 kg jídla a vypijeme 1,4 – 2,3 kg vody.

Kvalita ovzduší okolo nás má zásadní vliv na naše zdraví.

2. Myšlenka, že znečištěný vzduch může být nebezpečný pro naše zdraví, byla poprvé diskutována ve Středověku. Jasné důkazy

škodlivých efektů znečištění se začaly akumulovat po prvním užití uhlí začátkem 14. století.

3. V našem běžném životě, všichni přispíváme ke znečištění ovzduší. Téměř vše, co děláme či kupujeme, vytváří nějaké znečištění.

Všichni jsme zodpovědní za snižování znečištění ovzduší.

Zajímavá fakta

Jak snížit dopady znečištění ovzduší

Nahraďte váš kotel za ekologický typ, například tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Pokud potřebujete vytápět domácnost

pevnými palivy, ujistěte se, že jsou tato paliva té nejvyšší kvality. Nepalte paliva špatné kvality, mokré dřevo či odpad. Pokud

můžete, choďte pěšky nebo jezděte na kole. Můžete také prozkoumat možnosti, které nabízí váš poskytovatel energie – můžete

požadovat dodávku „čisté“ elektřiny z větrných či solárních zdrojů. Kupováním lokálních potravin snížíte množství spálených

fosilních paliv při přepravě jídla ze vzdálených míst.
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19.https://www.ted.com/talks/daan_roosegaarde_a_smog_vacuum_cleaner_and_other_magical_city_designs/transcript
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