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Změna klima a lidské zdraví 
Margaret Chan (generální ředitelka WHO):  

– „klimatické změny jsou jednou z největších 
výzev naší doby"  

– „chudé země jsou zasaženy jako první a 
nejtvrději"  

Prof. Anthony Costello (Institute for Global 
Health, University College London): 

– „změna klimatu je potenciálně největší globální 
ohrožení zdraví v 21. století "  
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Globální hrozba pro zdraví 

• vlny extremního počasí  

• větší frekvenci a rozsah povodní 

• ohrožení potravinové bezpečnosti a 
rozšíření podvýživy 

• šíření chorob způsobených kontaminací 
vody a potravin 

• růst výskytu infekčních chorob 
přenášených hmyzem a hlodavci 
(malárie, horečka Dengue, 
encefalitida, Lymská borelióza etc.) 

• zvýšení počtu dýchacích 
onemocnění 
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Kvalita ovzduší a alergeny 

• změna klimatu přispěla ke 
zvýšení koncentrace ozónu ve 
střední a jihozápadní Evropě  

• prodloužení sezónnosti a délky 
trvání alergických poruch 
(alergická rýma, astma)  

• zvýšení teploty o 1°C zvyšuje 

úmrtnosti v populaci o 1-3%, 
mezi pacienty s dýchacím 
onemocněním až o 6% 
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Znečištění ovzduší (kontext) 

• Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně 

• zkracuje život v průměru o 8,6 měsíce 

• Česko: zkracuje život o více než 10 měsíců 

• cca 6 tisíc předčasných úmrtí ročně 

• cca 2 tisíc hospitalizací 
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Znečišťující látky 

• prachové částice (PM10, PM2,5, PM1,0, PM0,1) 

• polyaromatické uhlovodíky PAU) 

• oxidy dusíku (NOx) 

• ozón (O3) a další fotochemické oxidanty 

• oxid siřičitý (SO2) 

• kovy 
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Prachové částice 
• zdroje: spalovací procesy (energetika, 

lokální topeniště, spalování odpadů, 
doprava - dieselové motory), 
cementárny, metalurgie … 

• primární + sekundární (NOx, SO2) 

• indoor - cca 60% PM10, u jemných více 
+ vaření, spreje, luxování, cigarety, 
svíčky, topení 

• účinky: závisí na velikosti a složení 
částic (těžké kovy, aromatické 
uhlovodíky atd.) 
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Znečištění PM10 v Česku (2011) 
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Znečištění PM10 v Česku (2012) 
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Znečištění PM10 v Česku (2012) 
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Respirabilní částice 

• rozhoduje velikost a 
složení částic 

• měří se PM10 a PM2,5 

• s klesající velikostí částic 
roste hloubka průniku 

• expozici ovlivňuje i 
hloubka a intenzita 
dýchání 
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O jak malém prachu mluvíme? 
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Prachové částice V 
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Dieselové prachové částice 
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Zdrovotní účinky prachu I 

Účinky krátkodobého vystavení prachu: 

• zvýšení počtu zánětlivých onemocnění plic 

• nepříznivé účinky na kardiovaskulární 
(srdečně-cévní) systém 

• zvýšení spotřeby léčiv a počtu 
hospitalizací 

• zvýšení úmrtnosti 
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Zdravotní účinky prachu II 

Účinky dlouhodobého vystavení prachu: 

• snížení plicních funkcí u dětí i dospělých  

• růst onemocnění dolních cest dýchacích 

• zvýšení počtu chronických obstrukčních 
nemocí plic 

• snížení předpokládané délky dožití 
(v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a 
plicní onemocnění) 
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Doporučené hodnoty WHO  

Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10μg/m3 
zvyšuje dle WHO: 

• celkovou úmrtnost populace o 6 % (2-11 %) 

• úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 12 % 

WHO Air Quality guideline (AQG) - cílové hodnoty 

– PM10  20 μg/m3 

– PM2,5 10 μg/m3 

= nejnižší roční koncentrace, která (s více než 95% 
spolehlivostí) zvyšuje celkovou kardiopulmonální a plicní 
nádorová úmrtnost (Poppe et al., 2002)  
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 REVIHAAP   

Review of evidence on health aspects of air 
pollution - první výsledky z 31. ledna 2013  

• revize ročního limitu pro PM2,5 

• krátkodobý limit pro PM2,5 

• měřit specifické složky, včetně Black Carbon  

• měřit počet částic 

• revize hodnot pro oxidy dusíku 
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Black Carbon 

• světlo absorbující uhlíkaté částice, nedokonalé spalování 
fosilních paliv  i biomasy 

• v atmosféře cca 10 dnů, velikosti pod 1 µm, součástí 
měřených (PM10 a PM2,5) 

• zdroje v Evropě: dieselové motory a lokální topeniště 

• negativní zdravotní dopady:  

– astma 

– srdeční infarkty 

– hospitalizace  

– předčasná úmrtí 
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Jemný prach v ČR (2011) 
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Jemný prach v ČR (2012) 
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Monitoring - dle typů stanic  
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Monitoring dle typů stanic II 
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Monitoring - časová řada 
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Výjimky pro překročení limitů 

• rozhodnutí EK z 28.9.2009, zproštění povinnosti dodržet limit  

• referenční rok 2006, platí do 11. června 2011 

• plány kvality ovzduší pro dosažení limitů 
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Polyaromatické uhlovodíky (PAU) 

• zdroje: spalovací procesy (energetika, doprava, 
lokální topeniště), metalurgie, chemický průmysl 

• vlastnosti: rozsáhlá škála látek, mnohé jsou 
karcinogeny, mutageny, endokrinní 
disruptory  

• po biotransformaci elektrofilní metabolity – vazba 
na DNA  

• nejlépe prozkoumán benzo-a-pyren – 
prokázaný karcinogen  pro člověka (skupina 1 
dle IARC) 
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Polyaromatické uhlovodíky II 

• v roce v Česku překročen imisní 
limit pro benzo(a)pyren 
1ng/m3 na 70 - 80% stanic 

• nejvýznamněji v Ostravě (i více než 
10x) a v Karviné (cca 5x)  

• překračování ročního imisního 
limitu v Praze, Brně, Vyškově, 
Olomouci, Hradci Králové, Plzni, 
Pardubicích, Ústí nad Labem, 
Liberci, Teplicích, Přerově … 
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Polyaromatické uhlovodíky III 
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Polyaromatické uhlovodíky IV 



MUDr. Miroslav Šuta Centrum pro životní prostředí a zdraví  

Polyaromatické uhlovodíky V 
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Oxidy dusíku (NOx) 

• ze spalovacích procesů (reakce kyslíku a dusíku) 

• zánětlivé reakce ve sliznicích dýchacích cest 
(záněty průdušek) 

• snížení počtu některých bílých krvinek (T - 
lymfocytů) a následné narušení imunity 

• vnímavější skupiny - astmatici, bronchitici – více 
ohroženy 

• vedou ke vzniku sekundárních prach. částic 
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Oxidy dusíku II  
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Oxidy dusíku III  
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         Oxidy dusíku (Brno) 
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          Ozón (O3)    

• druhotné znečištění (komplex 
fotochemických reakcí) 

• snížení průměrné kapacity plic 

• dráždění očí, nosu a krku 

• kašel, bolesti na hrudi 

• zvýšení produkce hlenu 

• únava, malátnost, nevolnost 

• buněčné a strukturální změny vedoucí 
k narušení samočisticí schopnosti plic 
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Program Teplice  

ovlivnění nemocnosti dětí  

ovlivnění růstu plodu během těhotenství 

- nitroděložní růstová retardace (NRR) 

- nejvíce rizikový 1 měsíc těhotenství 

- závislost na průměrné měsíční koncentraci škodlivin 

- předčasné porody  

- ovlivnění porodní hmotnosti 

- PAU-DNA addukty 
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Dánsko 
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Dánsko 

        Kogenerace a biomasa   

• místní systémy spalujicí slámu (1-10 MW) 
cca 22% produkce - Thorsager  
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Dánsko 
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Švédsko 

Kogenerace a biomasa 
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Švédsko 

Kogenerace a biomasa 
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Německo 
    Kogenerace a biomasa 

    Lehnte (obecní bioplynová stanice) 
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Rakousko 

Soběstačné obce 

Kötschach-Mauthen 
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       Nizozemsko 

Polderwijk   

(bioplyn pro lokální vytápění) 
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Zpoplatnění vjezdu 

Singapur (1975) 
 

• původně se na vjezd do centra vydávaly 
speciální licence k omezení kongescí   

• dnes platba elektronicky dle aktuálního 
počtu vozidel v zóně 

• od 2001 i snížení nehodovosti, emisí, 
hluku 

• systém kvót pro nákup automobilů 
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Zpoplatnění vjezdu II 

Londýn (únor 2003) 

• placení za vjezd několika způsoby 

• výjimky např. taxislužba, policie, 
záchranka, MHD, invalidé, auta na 
alternativní paliva aj. 

• kamery rozeznávající SPZ 

• od 2010 plocha zóny cca 2x větší 
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  Zpoplatnění vjezdu III 

Londýn (výsledky) 

• počet vozokilometrů v zóně -30 % 

• počet vjíždějících vozů do zóny -30 % 

• zvýšení počtu cyklistů v zóně o 20 % 

• zkrácení cestovní doby v zóně o 14 % 

• snížení emisí PM a NOx v zóně o 12 % 

• snížení emisí CO2 v zóně o 19 % 



MUDr. Miroslav Šuta Centrum pro životní prostředí a zdraví  

  Zpoplatnění vjezdu IV 

Stockholm 

• zkušební období: leden/červenec 2006 
(6.30- 18.30 hod.) 

• jednorázový poplatek podle denní doby  

• na dodržování dohlíží kamery, vysoké 
pokuty 

• snížení dopravy v zóně o 20-25 % 

• zkrácení cestovní doby v zóně o 30 % 

• snížení emisí PM v zóně o 12-13 % 

• snížení emisí NOx v zóně o 8-9 % 
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 Nízkoemisní zóny 

Göteborg (1996) 

• systém je jednoduchý a levně 
kontrolovatelný  

• snížení koncentrací PM o 
40% 

• podpora veřejnosti 

• plánuje se rozšíření 
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         Švédsko  

Stockholm (1996) 

• snížení emisí NOx o 10 - 20 % 

• snížení emisí PM o 40 - 50 % 

• snížení emisí těkavých 
organických látek o 16 - 21 % 

• kombinace s mýtným systémem 

• diskutuje se rozšíření  
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         Švédsko  

Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal 

6 let od data 1. registrace 

Euro 2 a 3  8 let od 1. registrace 

• Euro 2 do 2009 (pokud 1. registrace 2001) 

• Euro 3 do 2014 (pokud 1. registrace 2006) 

• Euro 4 do 2016 

• Euro 5 do 2020 
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Dánsko 

Kodaň/Frederiksberg, Aalborg, Odense, 
Århus 

• nákladní vozidla + autobusy > 3,5 t  

• od 1. 7. 2010 EURO 4 a vyšší, starší s filtrem 

• Benefity (ročně): -150 úmrtí, -150 hospitalizací 
pro respirační/oběhové choroby, -750 případů 
bronchitidy, -8 tisíc případů astmatu, -90.000 dní 
pracovní neschopnosti 
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       Nizozemsko 

• první vlna 2007/8 + druhá 2010/11  

Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Delft, 
Leiden, Breda, Rotterdam, 
Maastricht, Den Haag, Amsterdam, 
Rijswijk, 's-Hertogenbosch …  

• do 1. 7. 2013 

– Euro 3 s filtrem, do 8 let  

– Euro 4 a vyšší 

• od 1. 7. 2013  

–  Euro 4 a vyšší 
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           Německo  
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             Berlín   

• od 1. ledna 2008 – 88 km2  

• od 1. ledna 2010 – zpřísnění 
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             Berlín   

 

 

• od 1. ledna 2008 – 88 km2  

• od 1. ledna 2010 – zpřísnění 
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             Berlín   
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             Berlín   
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             Faktory  úspěchu 

• zóna - součást komplexního plánu 

• velikost zóny 

• kontrola a vymáhání 

• výjimky 

• komunikace s veřejností 

• možnost gradace  

• retrofit 
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Snížení maximální rychlosti 

Nizozemí 

• dálnice A13 Overschie u Rotterdamu  

• 140 tisíc vozidel denně (asi 10 % nákladních)  

•  snížení rychlost ze 100 na 80 km/h (2002) 

Výsledky : 

• snížení emisí prachových částic o 35 % 

• snížení emisí oxidů dusíku o 25 % 

• snížení intenzit hluku o 25-50 % 

• snížení počtu zácp a zvýšení plynulosti provozu 
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    Politika parkování  

Amsterdam 

 

• nový parkovací systému na základě 
referenda  1992 

• v centru omezené parkování (4 eura/hod)  

• snížení intenzity dopravy v centru o 19% 

• 50 % cest v centru jízda na bicyklu 

• přispěla ke snížení znečištění ovzduším 
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Alternativní pohony 

• elektromobily  

• LPG 

• PNG 

• CNG  

• biopaliva  

• vodíkové články 
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Děkuji Vám za pozornost! 

MUDr. Miroslav Šuta 

 

odborný konzultant pro ekologická 

 a zdravotní rizika 

 

e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz 


