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Problematika znečištění 
ovzduší, vody, cizorodé látky 

v potravinách
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Znečištění 
ovzduší
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SMOG
 Smog znečištění ovzduší v městských a 

průmyslových aglomerací. 
 Smog vzniká v místech, kde jsou vyšší 

koncentrace kouřových  a výfukových plynů, kde 
je slabé proudění vzduchu, zvýšená vlhkost a nižší 
teploty.

 Dva typy: fotochemický a klasický smog
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Charakteristiky
Fotochemický smog

(losangelský)
Klasický smog

(londýnský)

1. místo výskytu Los Angeles Londýn

Základní složky
O3, NOx, uhlovodíky, 
CO, volné radikály 

PAN, aldehydy
SOx, tuhé částice

Základní zdroje Automobilová doprava
Průmyslové a domácí 

spalování fosilních 
paliv

Vlivy na člověka Dráždění oči Dráždění horních a 
dolních cest dýchacích

Vlivy na prostředí Poškození vegetace Okyselování prostředí

Vlivy na chemické 
látky Oxidační Redukční

Čas výskytu
V letních měsících 

okolo poledne (T= 25 
– 30 0C)

V zimních měsících, 
zvláště časně ráno (T= 

0 – 5 0C)



Fotochemický smog

Klasický smog
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Lokální znečištění v ČR

 Dnes problém v malých vesnicích (topí se 
uhlím) a na Ostravsku.
 Zvýšené množství SO2 a dioxinů (vznikají 

při spalování chlorovaných organických 
látek, např. PVC) Cl
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      2,3,7,8 - Tetrachlordibenzodioxin 2,3,6,7 - Tetrachlordibenzofuran



Tvář Viktora Juščenka 
poznamenaná otravou dioxiny 

(chlorakné)



Dodnes se ve Vietnamu rodí děti s postižením 
způsobeným touto látkou 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange



Kyselý déšť
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SO2

 vzniká při spalovacích procesech, kdy reaguje 
atmosférický kyslík se sírou obsaženou v hořícím 
materiálu. 

 zdroje SO2:
 přírodní
 vulkanická činnost, přírodní požáry, 
 antropogenní
 především spalování fosilních paliv (ropa a uhlí).:   
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NOX (NO, NO2)

 Pocházejí především z automobilové a letecké dopravy. 
 Zdroje:
 Vznik při vysokých spalovacích teplotách (okolo 1 1000C), 

buď přímou syntézou atmosférického kyslíku s 
atmosférickým dusíkem nebo oxidací dusíku obsaženého 
v palivu. 

 Hnojení dusíkatými hnojivy.
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Mokrá depozice S v ČR


