
 
I. Subsystém: Zdravotní d ůsledky a rizika zne čišt ění ovzduší 

 
 

Čím se subsystém zabývá 
Subsystém zahrnuje sledování vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a kvality 
venkovního a vnitřního ovzduší (v roce 2012 nebylo realizováno).  
 
Zapojení m ěst Libereckého kraje do subsystému 
Liberecký kraj je zastoupen městy Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald. 
 
Zdroje dat  
Informace o zdravotním stavu  obyvatelstva pocházejí od dětských a praktických lékařů 
v ambulantních zdravotnických zařízeních. 
Výsledky m ěření koncentrací znečišťujících látek venkovního ovzduší jsou získávány  
ze sítě měřících stanic, které provozují zdravotní ústavy v monitorovaných městech  
a z vybraných měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. 

 
Výsledky za rok 2012 

 

Incidence akutních respira čních infekcí 
 

 
Akutní respira ční onemocn ění (dále jen ARO) hrají důležitou roli v popisu zdravotního 
stavu obyvatelstva, neboť se významně podílejí na celkové nemocnosti populace.  
Nejvyšší nemocnost se tradičně vyskytuje u předškoláků. Ze sledovaných akutních 
respiračních onemocnění jsou nejpočetněji zastoupena onemocnění horních dýchacích cest.  
 

 
 

Venkovní ovzduší 
 
• ve velkých městech a městských aglomeracích je dlouhodobě hlavním zdrojem 

znečištění doprava  a emise malých zdroj ů  
 
• mezi zdravotn ě nejvýznamn ější  znečišťující látky patří aerosol  (suspendované částice 

frakce PM10) a v lokalitách významně zatížených emisemi z dopravy i oxid dusi čitý  
 



 
Odhad st řední ro ční koncentrace částic PM 10 a PM 2,5 pro m ěstské pozadí ČR, 
1997- 2012 

 
 
Na území Libereckého kraje bylo v roce 2011 provozo váno 11 monitorovacích stanic 
zaměřených na sledování kvality ovzduší. 9 monitorovacíc h stanic provozuje Český 
hydrometeorologický ústav a 2 Zdravotní ústav se sí dlem v Ústí nad Labem.  
 
Charakterizace m ěřící sít ě Libereckého kraje 
měřící stanice vlastník typ typ stanice typ zóny 
Česká Lípa ČHMÚ automatická pozaďová městská obytná 
Horní Police ČHMÚ manuální pozaďová venkovská přírodní 
Panská Ves ČHMÚ manuální pozaďová venkovská přírodní 
Jablonec - město ČHMÚ automatická pozaďová městská obytná 
Jizerka ČHMÚ manuální pozaďová venkovská přírodní 
Souš ČHMÚ automatická pozaďová venkovská přírodní 
Tanvald ZÚ manuální pozaďová městská obytná 
Frýdlant - Údolí ČHMÚ automatická pozaďová venkovská přírodní 
Liberec - město ČHMÚ automatická pozaďová městská obytná 
Radimovice ČHMÚ manuální pozaďová venkovská přírodní 

Liberec - Vratislavice ZÚ měření těžkých 
kovů v PM10 

pozaďová předměstská obytná 

 
Pylová informa ční služba 

 
Cílem pylového monitoringu je zajištění aktuálního zpravodajství o výskytu pylu určitých 
rostlin v ovzduší. Za rok 2012 jsou zpracována data ze šesti stanic provozovaných 
zdravotními ústavy, SZÚ, a to v Praze (SZÚ), Liberci, Havířově, Havlíčkově Brodu, Ústí nad 
Orlicí a Plzni. 
 
Z hlediska dosažených maxim koncentrací pylových zrn ve vzduchu jsou zřejmá tři údobí. 
První  období  odpovídá květu olše a lísky, začalo v únoru a skončilo s koncem března. 
Druhé období  odpovídá době květu břízy a třetí období  zahrnuje postupně na sebe 
navazující vývin pylů trav, pelyňku, kopřivy a ambrosie a trvá obvykle od května do konce 
září. Samostatnou položkou je výskyt spor venkovních plísní, jejichž koncentrace v ovzduší, 
v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách, obvykle kulminuje v letních 
měsících a začátkem podzimu. 
 
 



 
Stanice  Liberec  –  pylová sezóna  2012  –  zastou pení  alergenech  pyl ů  podle 
významnosti rodu 

 
 
 
 
 
 
Stanice Liberec – Pylová sezóna 2012 – Celkový po čet pylových zrn, alergenní  pyly  
a spory plísní 

 


