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Prach, jeho složení a měření 

 

výukový materiál pro střední školy 



Co je to polétavý prach?  
  

Polétavý prach, suspendované částice, prašný aerosol, to všechno jsou používané názvy pro velmi jemné 
částečky prachu, které se vznášejí ve vzduchu a díky malé hmotnosti jenom velmi  pomalu sedimentují. 
Proto, když se zvíří, zůstávají  v ovzduší velmi dlouho. Polétavý prach má různou velikost a označuje se 
podle ní např. PM10 -to jsou částečky menší než 10 mikrometrů. Podle své velikosti pronikají do 
dýchacích cest a do plic. Čím menší jsou tím hlouběji pronikají. Protože slouží jako nosič pro jiné látky, 
dochází tímto způsobem k transportu nebezpečných látek do krve a tkání. 
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Z čeho se polétavý prach skládá, z jakých částeček?  
 
Složení prachových částeček závisí na jejich vzniku. Obecně obsahují anorganické soli (křemičitany, 
uhličitany, sírany atd.), látky organického původu (biohmota , pyl) a specifické příměsi. Ty se právě 
budou lišit podle místa vzniku. Mohou to být těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, dioxiny, ale také 
mikroorganismy (i plísně, exkrementy roztočů). Záleží na procesu při kterém prach vzniká. Složení 
prachu bude jiné  u částic menších jak 10 mikrometrů a jiné u 2,5 mikrometrů atd.  

Složení prachu na ostravsku je hodně ovlivněno právě těžkým průmyslem. Je však potřeba si 
uvědomit, že domovní (vnitřní) prach, kterému jsme vystaveni delší část dne může obsahovat odlišné 
látky pocházející z koberců, látek, mokrých zdí, nábytku. Tento koktejl je zcela odlišný od 
průmyslového prachu a působí na zdraví jinak. 
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Vysoké koncentrace prachu v ovzduší způsobují usazování prachových částic v očích, nosu a ústech 
a s tím spojené nepříjemné pocity. Dlouhodobá expozice těmto koncentracím i u prachu bez 
specifických účinků (někdy nazývanému "inertní") přetěžuje samočisticí mechanismy plic, snižuje 
celkovou obranyschopnost člověka a může přispívat ke vzniku chronického zánětu průdušek. 
Kromě toho mechanické působení těchto částic i jejich odstraňování může způsobovat poranění 
pokožky nebo sliznic.  
 

Aerosol a jeho složení 
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Hlavní a nejčastější cestou vstupu prachu do lidského organismu jsou dýchací cesty. Hrubé prachové částice jsou 
zadržovány v horních cestách dýchacích. Pohybem řasinkového epitelu, kterým je vystlána nosní dutina, se 
dostávají s hlenem do nosohltanu a jsou spolknuty, vykašlány nebo vykýchány. Větší částice postupně v 
dýchacích cestách sedimentují (horní cesty dýchací zachytí většinu částic větších než 5 µm), menší částice 
pronikají hlouběji.  

Prašný aerosol – polétavý prach - PMx 

Se zmenšující se velikostí částic pravděpodobnost průchodu do plicních sklípků 
stoupá, pro částice velikosti 3 µm je tato pravděpodobnost vyšší než 50 %.  
Frakce prachu, tvořená malými částicemi vdechnutelná až do plic, je z hlediska 
zdravotního rizika nejnebezpečnější.  
Vdechování prašných částic způsobuje různé nepříznivé biologické reakce 
lidského organismu.  
 

Aerosol a jeho složení 



Jaká je hranice jeho únosnosti v ovzduší a kdy už je za hranou?  

  
U prachu není stanovený bezpečný účinek. Jakákoliv koncentrace ovlivňuje zdraví. Proto je stanoven roční limit 40 
µg/m3 , který je považován za společensky přijatelné riziko. Při plnění této limitní koncentrace je jeho dopad na 
zdraví „unosný“.  Hodnota limitu vychází ze zdravotních studií a v celé Evropě je stejná. Ve všech státech  je zároveň 
tlak na postupné snižování koncentrace polétavého prachu v ovzduší.  Toto bude však obtížné, protože přirozené 
pozadí je dnes již kolem 20-25 µg/m3. Na „lidský příspěvek“ moc velký prostor nezůstává. 
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 Krátkodobé i dlouhodobé expozice vedou ke zvýšení úmrtnosti, zvýšení počtu příznaků onemocnění dýchacího a 
kardiovaskulárního systému, zvýšení počtu akutních hospitalizaci a zvýšené spotřebě léků 

 

 - vzestup celkové úmrtnosti o 0,5 % při zvýšení denní průměrné   
   koncentrace částic PM10 o 10 µg/m3 nad hodnotou 50 µg/m3  

 - vzestup celkové úmrtnosti o 3 % (6%) při zvýšení roční průměrné   
   koncentrace částic PM10 (PM 2,5) o 10 µg/m3 (WHO, 2006)  

 

 Doporučené hodnoty WHO nepředstavují bezpečný práh rizika, ale mez   
přijatelnosti): 

 

 PM2.5: 10 μg/m3 (průměrná roční koncentrace) 
           25 μg/m3 (24 hodinová koncentrace) 

 PM10:  20 μg/m3 (průměrná roční koncentrace) 
           50 μg/m3 (24 hodinová koncentrace)  

 

Působení aerosolu na zdraví 
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Prachové analyzátory 

• Nejčastější ekvivalentní metody: optická, zeslabení beta radiace (radiometrie), TEOM 
 

• Nutný test ekvivalence oproti gravimetrické metodě 
 

• Běžně se používají koeficienty, aby bylo možné porovnávat různé metody 

8 



Optické prachoměry 

• Vysoké časové rozlišení, PM10, PM2.5 a PM1 současně, relativně nízké provozní náklady, měření počtu části 
na jednotku objemu 
 

• Velký vliv – optická hustota částic 
 

• Dopředný nebo zpětný rozptyl světla  
 

• Zdroj světla: LED nebo laser 
 

• Palas Fidas 200, Grimm 180 
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Optické prachoměry 10 



„Beta“ - prachoměry 

• Nízké časové rozlišení, PM10, PM2.5 a PM1 samostatně, relativně vysoké provozní náklady, bez měření počtu 
části na jednotku objemu, radioaktivní zdroj 
 

• Historicky vyzkoušená zařízení 
 

• Zeslabení beta záření  
 

• Radioaktivní zdroj: C14 (1,67 MBq) 
 

• Environnement S.A MP101M,  
popř. CPM modul 
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Benzo[a]pyren 
 
je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných 
podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého 
spalování při teplotách 300 až 600 °C. Byl identifikován v roce 1933 jakožto složka uhelného dehtu odpovědná 
za první rozpoznané nádory způsobené pracovním prostředí. 
Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat poškození dědičných vlastností. Může poškodit reprodukční schopnost. 
Může poškodit plod v těle matky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní 
organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
 

Látky obsažené v prachu 
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Genotoxické, karcinogenní a imunotoxické účinky, endokrinní disruptory, reprodukční toxicita benzo(a)pyren: 
prokázaný karcinogen; 
-  UR (1 ng/m3)  0,000087 (WHO)  
       UR – odhad ca rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 ng/m3  
 
Imisní limit 1 ng/m3 = míra ca rizika 2,2x10-5 

  

Všeobecně přijatelná hodnota rizika 1x10-6 

 

Látky obsažené v prachu - PAU 
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Arsen 
Sloučeniny arsenu jsou vysoce jedovaté, a to jak akutně, tak chronicky. Některé jsou též prokázanými mutageny, 
karcinogeny a teratogeny. Za netoxický bývá považován kovový arsen, který je však v organismu přeměněn ve své 
toxické sloučeniny. Sloučeniny trojmocného arsenu jsou všeobecně jedovatější než sloučeniny arsenu 
pětimocného, neboť mohou lépe vnikat do těla. Mezi nejjedovatější sloučeniny arsenu patří oxid arsenitý As2O3 
(arsenik, otrušík), chlorid arsenitý AsCl3, dále arsenovodík AsH3, z organických sloučenin je nejvýznamnější bojový 
lewisit.  
 

Látky obsažené v prachu - kovy 
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Arzén 

    Poruchy krvetvorby, zvýšená úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, karcinogenní účinky – 
zhoubné nádory plic 

    - UR (1 μg/m3) 0,0015 (WHO) 

    - Imisní limit 6 ng/m3 = míra ca rizika 9x10-6 

 

 

Kadmium 

    Poruchy metabolismu vápníku, reprodukční toxicita neurotoxicita, poškození ledvin, 
karcinogenní účinky 

    - UR (1 μg/m3) 0,0018 (US EPA) 

    - Imisní limit 5 ng/m3 = míra ca rizika 9x10-6 

 

 

 

Látky obsažené v prachu - kovy 
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Olovo 
 
Olovo je z toxikologického hlediska velice významným prvkem. Ani ne tak svými akutními účinky, které jsou 
relativně slabé (otravu vyvolají až 2-3 g octanu olovnatého, smrtelnou dávkou je pro člověka 20 až 25 g), jako 
spíš účinky chronickými. Olovo se v organismu hromadí a vyvolává chronickou otravu.  

Akutní otravy olovem jsou poměrně vzácné a vznikají obvykle při vdechování par olova, případně po požití 
vysoce kontaminované potravy. Objevují se příznaky působení na nervovou soustavu, jako je svalová slabost, 
dále probíhá rozklad červených krvinek s následným poškozením ledvin.  
Při chronické otravě dochází k postižení celé řady orgánových systémů a biochemických pochodů. Nejdůležitější 
je ovšem působení na nervovou soustavu. Může docházet k poškození mozku, které se projevuje závratěmi a 
může končit až kómatem a smrtí, kdy bývá nalezen edém mozku.  

Látky obsažené v prachu - kovy 
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Dioxiny (PCDD/F) 

Látky obsažené v prachu 

Dioxiny vznikají jako produkty spalování obecních odpadů, avšak také při procesu hoření běžně používaného 
topiva, jako je dřevo či uhlí, nebo třeba i při kouření cigaret.  
Naproti tomu jejich destrukce je mnohem komplikovanější. Jako nejspolehlivější se prozatím jeví zpopelnění 
kontaminovaného materiálu při teplotách přesahujících 850 °C. Často je však uváděná doporučená teplota 
přesahující až 1000 °C.  
Dioxiny jsou velice stabilní a nejčastěji se vážou na tuky.  
Podle koncentrace i intenzity působení těchto látek ovlivňuje imunitní systém a nervovou soustavu. V některých 
případech mohou být i karcinogenní. 
Vystavení akutnímu působení dioxinů vede k pocitu pálení očí, nosu a hrdla. Často jsou tyto vjemy spojeny s 
bolestí hlavy, závratěmi, setřeným viděním, bolestmi svalů a kloubů, nevolností až zvracením, dušností a emočním 
neklidem.  
 
 

Jedná se o označení dvou skupin toxických sloučenin (polychlorované 
dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany. Obě skupiny 
obsahují dohromady asi dvě stě látek.  
 

 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-

p-dioxin  



 Schopnost bioakumulace v organizmu, imunitoxické, neurotoxické účinky, reprodukční toxicita, endokrinní 
disruptory, vliv na změny chování dětí 

 TCDD + další dvě látky – prokázaná karcinogenita 

 TDI (celk. denní příjem) 1-4 pg/1 kg těl. váhy (WHO) 
- ovzduší přispívá většinou méně než 1%. Ve   
  specifických podmínkách však může příspěvek z  
  ovzduší pokrývat celou TDI  

 IUR (1 pg/m3) 0,000033  

 Imisní limit pro výskyt TCDD v ovzduší není stanoven 

Látky obsažené v prachu - dioxiny 



Fotografie částic prachu 

Typická kulovitá částice složená z 
oxidických fází železa. 

  

Je zde vidět počátek tvorby krystalické 
formy, kdy na povrchu dochází  ke vzniku 
různých symetrických kreseb a vrásnění. 

  

Rychlost tuhnutí byla ovšem příliš velká, 
takže zůstalo jen u náznaků krystalů. 
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Ostravský prach pod 
elektronovým mikroskopem 
(Zdroj: Statutární město Ostrava) 
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Krátkodobé zvýšení denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10  se podílí na nárůstu celkové 
nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, na zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro 
onemocnění dýchacího ústrojí, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání – zejména 
u astmatiků, a na změnách plicních funkcí při spirometrickém vyšetření. Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou 
mít za následek snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí, 
výskytu symptomů chronického zánětu průdušek a zkrácení délky života zejména z důvodu vyšší úmrtnosti na 
choroby srdce a cév u starých a nemocných osob, a pravděpodobně i na rakovinu plic. Tyto účinky bývají uváděny i 
u průměrných ročních koncentrací nižších než 30 μg/m3. Pro chronickou expozici jemným suspendovaným 
částicím frakce PM2,5 se redukce očekávané délky života začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací 
10 μg/m3. 

Vliv prachových částic na zdraví 



 U PM10 je úroveň pozadí 
15 – 20 ug/m3 

 U PM2.5 je úroveň pozadí 
10 – 18 ug/m3 

 

 Kolize s limity 

 PM10 – 40 ug/m3 

 PM2.5 – 25 ug/m3 

Pozadí pro prašný aerosol 
Obdobná situace v celé centrální Evropě 
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Navýšení roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 o každých    10 μg/m3 nad 20 μg/m3, při 50 % 
zastoupení frakce PM2,5, zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace o 3%.  Při celkovém počtu 106 348 
zemřelých obyvatel ČR v roce 2011 (zdroj: ČSÚ 2012) lze z uvedených dat odhadnout, že počet předčasných úmrtí 
způsobených expozicí suspendovaným částicím frakce PM10 se pohyboval na úrovni 2 370 osob, respektive 6 417 
osob při zohlednění 75% podílu frakce PM2,5 ve frakci PM10.  
Lze odhadnout, že v důsledku znečištění ovzduší touto škodlivinou bylo v roce 2011 přijato do nemocnic v celé ČR 
přibližně 760 pacientů s akutními srdečními obtížemi a 1 240 pacientů pro akutní respirační obtíže. 
Odhad pro rozmezí průměrných ročních koncentrací této škodliviny jsou 3 akutní příjmy do nemocnic pro akutní 
srdeční obtíže a 5 pro akutní respirační obtíže na 100 000 obyvatel žijících v prostředí s nejnižší úrovní znečištění 
(17,4 μg/m3) a až 19 přijatých pacientů do nemocnic s akutními srdečními obtížemi a 30 s akutními respiračními 
obtížemi na 100 000 obyvatel v nejvíce průmyslem a dopravou zatížených lokalitách (53 μg/m3). 

Vliv prachových částic na zdraví 



Materiál vznikl pro Edukační centrum v Projektu i-AIR Region. 
 
více informací na adrese www.i-AIR Region.eu 
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