
Co je smog a jak se chovat při smogové situaci 

Smogové situace 

Slovo smog se odvozuje ze dvou anglických slov: smoke - kouř a fog - mlha. V původním 
významu se jako smog označovala mlha znečištěná kouřem. V současné době se však jako 
smog označuje obecně silné znečištění ovzduší. Rozlišují se dva typy smogu, londýnský a 
losangeleský. Londýnský smog čili zimní smog odpovídá původnímu významu pojmu smog, 
je směsí mlhy a kouře a  obsahuje zejména oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku a polétavý prach, 
které jsou typickými produkty spalování uhlí. Losangeleský smog, nebo též fotochemický, 
oxidační nebo letní naproti tomu neobsahuje mlhu ani kouř. Jeho vznik je typický za horkých 
letních dnů a má původ především ve výfukových plynech automobilů. Oxidy dusíku z 
výfukových plynů jsou totiž podrobeny v ovzduší složitým fotochemickým přeměnám, jejichž 
výsledkem je vznik přízemního ozónu a dalších škodlivin. 

Zimní smog vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích nebo v hustě 
osídlených oblastech z klasických škodlivin a zesilují ho teplotní inverze a bezvětří. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší definuje v ustanovení § 10  odst. 1 „smogovou 
situaci“ jako stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, 
oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z 
prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této 
příloze. 

Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně 
přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a 
dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly 
uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3. 

Příloha č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení  

1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10 

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné 
měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg.m-3 ve třech po sobě 
následujících hodinách, 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg.m-3 ve třech po sobě 
následujících hodinách, nebo 

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg.m-3 ve dvou po 
sobě následujících dnech 

d) a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních 
pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací 



částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů 
hodinových koncentrací. 

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo 
aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 

2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10 

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině 
měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 
překročila 

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m-3 ve třech po sobě 
následujících hodinách, 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m-3 ve třech po sobě 
následujících hodinách, nebo 

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m-3ve třech po 
sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině 
měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových 
koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady 
klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. 

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo 
aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné 
měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 
hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m-3. 

Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné 
měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 
hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m-3. 

4. Ukončení smogové situace 

Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň 
znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž 
tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a 
troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě částic PM10 a na základě meteorologické 
předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou 
situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. 

Časový interval 12 hodin se v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického 
ozonu zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako 
podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v 
průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. 



Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem 
přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kPa. 

Co to je teplotní inverze a co je mlha a jejich vztah ke smogové situaci  

Někdy dochází k záměně nebo nepochopení pojmů inverze a smog. Proto uvádíme vysvětlení 
pojmu inverze. 

Za normálních podmínek teplota vzduchu s výškou klesá (cca 0,5 °C na každých 100 m výšky). 
Opačný stav, kdy teplota vzduchu s výškou stoupá, označujeme jako inverzi. Inverze vzniká 
nejčastěji v zimě, kdy Slunce přes den nestačí ohřát zemský povrch, od kterého by se 
následně ohřál vzduch při zemi. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá 
důvod, proč by stoupal, kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry. 
Vzniká tzv. poklička a dochází k nahromadění všech škodlivin v dýchací vrstvě atmosféry. 
Problém Slezské pánve a Moravské brány jsou při smogových situacích především vysoké 
hodnoty jemného polétavého prachu (odborně nazývané suspendované částice velikostní 
frakce pod 10 mikrometrů) a s vysokou koncentrací tohoto polétavého prachu souvisí i 
vysoké koncentrace persistentních organických polutantů. Nebezpečí spočívá právě v toxicitě 
těchto škodlivin, které jsou navázány na jemné částečky polétavého prachu.   

Mlha je pak oblak, který leží bezprostředně nad zemí a výrazně omezuje viditelnost na 
vzdálenost nižší než 1 km. Vzniká kondenzací vodní páry v přízemní vrstvě vzduchu. Vzniká 
tehdy, poklesne-li teplota vzduchu pod teplotu rosného bodu. Skládá se z malých vodních 
kapiček nebo drobných ledových krystalků rozptýlených ve vzduchu. Mlha se od oblaku 
odlišuje pouze tím, že se dotýká zemského povrchu, zatímco oblak nikoliv. Ochlazování 
vzduchu nad zemským povrchem, které způsobuje vznik mlhy, může být vyvoláno různými 
faktory. 

Inverze i mlha ze své podstaty mohou být faktorem, který zabraňuje rozptýlení škodlivin 
vznikajících v daném místě, a mohou tedy být jednou z příčin vzniku smogové situace. Na 
druhou stranu je třeba říci, že ne každá inverze nebo mlha jsou provázeny smogovou situací. 

Jak se chovat v období smogové situace 

Všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, kde nastala smogová situace, by měli svým jednáním 
minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Velké průmyslové a energetické 
zdroje musejí v těchto dnech být provozovány podle schválených regulačních řádů. Občané 
by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména ve dnech zvýšeného znečištění 
používat ve svých domácích topeništích ekologická paliva (např. zemní plyn oproti tuhým 
palivům) a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy. 

Při již nastalé smogové situaci je vhodné:  

• omezit pobyt venku, zvláště v době ranních hodin až do 10.00 hod a od 16.00 do 
večerních hodin 

• omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maxima 
• omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně) 



• omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru uvnitř (kouření, práce s těkavými látkami 
jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.) 

• zvýšit a posílit obranyschopnost - imunitu vlastního organismu: racionální výživou, 
zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, 
minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením 
toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním, očkováním proti chřipce 

•  včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí 
• omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru venku (nerozdělávat ohně, nespalovat 

odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, 
nepoužívat osobní automobilovou dopravu) 

• informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu) nebo 
z hromadných sdělovacích prostředků, případně přímo na odboru životního prostředí 
magistrátu 

Veřejně přístupné internetové adresy ČHMÚ pro všechny informace Systému integrované 
výstražné služby (dále jen "SIVS"): 

http://www.chmi.cz - informace SIVS jsou přímo na titulní straně 

Negativní vlivy  

Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních 
potíží, dráždění očí až záněty spojivek, při častém opakování snížení délky života. 

Smog dále pak způsobuje snížení viditelnosti a dohlednosti. 

Ohrožené skupiny  

Smogem jsou ohroženy především malé děti a starší lidé, těhotné ženy, alergici, astmatici, 
cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani a lidé se sníženou imunitou. 

Informace o stavu ovzduší v Pardubicích získáte i prostřednictvím odkazů publikovaných na 
internetových stránkách města: 

1. stav ovzduší sledovaný na automatizované stanici – Pardubice - Dukla (PM10) 

2. stav ovzduší sledovaný na automatizované stanici – Pardubice - Rosice 
 

V případě, kdy je pro Pardubický kraj vyhlášena Českým hydrometeorologickým ústavem 
smogová situace nebo regulace, uveřejňuje statutární město Pardubice informace na titulní 
stránce města v sekci "Důležité informace". Současně vysílá informace v místním 
informačním systému (rozhlase), přičemž rozesílá informace prostřednictvím SMS a e-mailů 
všem předškolním i školským zařízením. 
 
 
 
S využitím internetových pokladů zpracovalo oddělení krizového řízení magistrátu města Pardubic. 

http://www.chmi.cz/
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_EPAUA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_EPAOA_CZ.html
http://www.pardubice.eu/
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