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Znalosti - vzdělávání – dospělí a děti 



Odborná školení pro vybrané profesní skupiny – problematika protismogových 
usnesení, kvality paliva, odběru vzorků – spalování odpadů.  





Vzdělávání dětí  - výuka a zábava 



Návštěva předškolní skupiny Krasnoludki v Centrální měřicí a výzkumné laboratoři (Centralne Laboratorium 
 Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.)  - rok 2016  



Návštěva předškolní skupiny Krasnoludki v Centrální měřicí a výzkumné laboratoři (Centralne Laboratorium 
 Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.)  - rok 2016  
 



Veřejná mateřská škola Strumień, rok 2017 
Skupina Krasnoludki   



Veřejná mateřská škola Strumień, rok 2017 
Skupina Krasnoludki   





Veřejná mateřská škola Strumień, rok 2018 
Skupina Kropeczki  



Veřejná mateřská škola Strumień, skupina Kropeczki, rok 2018  
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SMOG 

- Atmosférický jev vzniklý v 
důsledku smíchání vzduchu s 
kouřem a zplodinami.  

- Smog je toxický a nepřirozený. 

-  „Smog” poukazuje na spojení slov 
smoke – kouř a fog – mlha. 



SMOG 







 



 



 



 



Z čeho vzniká smog? 





Vidíme znečištění? 



PROČ NEVIDÍME ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ? 



MANTA Krytý bazén, Wodzisław Śląski 

Dle doporučení výrobce, by měly být filtry ve ventilační centrále 
vyměněny 2x v roce. My je měníme každý měsíc...  

https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/




Sní nás smog, neboli drak, který se 
polsky jmenuje „smok”? 



SMOG – působení na naše zdraví  
 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development  
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 



Nepříznivé zdravotní následky – sociální kampaně  

NĚCO VISÍ ve vzduchu 

těžké kovy 

saze 

Škodliviny 

C6 H6 benzen 
NOx oxidy dusíku 
CO oxid uhelnatý 
SO2 oxid siřičitý 
PMx suspendované částice 

 

PM10 částice do 10 mikrometrů 
PM2.5 částice do 2,5 mikrometru 
saze 
BaP benzo(a)pyren 
těžké kovy 

NERVOVÁ SOUSTAVA 
bolesti hlavy, poškození CNS 
 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 
chronická obstrukční plicní nemoc 
 (CHOPN), rakovina plic, astma 
 
 

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM 
ischemická choroba srdeční,  
infarkt myokardu 
 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 
poruchy funkce jater 

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA 
poruchy fungování vnitřních orgánů 

IMUNITNÍ SYSTÉM 
alergie 

Víte, že… 
CHOPN trpí 10 % osob starších 40 let (2 mil.) 



Uhlí – potřebujeme jej? 

? 



UHLÍ  

• ELEKTRICKÁ ENERGIE 



UHLÍ  

• TEPELNÁ 
ENERGIE 



UHLÍ – KOKS - OCEL 



UHLÍ – KOKS – OCEL  



Z ČEHO JEŠTĚ MÁME ELEKTRICKOU ENERGII? 





CO MŮŽEME SPALOVAT 

• UHLÍ  

• KOKS 

• BIOMASU 

CO NEMŮŽEME SPALOVAT 

• ODPADY 

• NOVINY 

• KALY 

• NÁBYTEK 

• ODĚVY 



Městská policie může provádět kontroly  



CO LZE NAJÍT V POPELU ZE SPALOVÁNÍ UHLÍ? 

Hřebíky Elektronika Sklo Truhlářská překližka  

Drátky do sešívačky  Alobal Papír Umělá hmota 



hliníková plechovka 

Alobal 

roztavené, ohořelé látky 

uzávěry 
od láhví 

kovové spony 
kost 

čajová  
svíčka 

Foto č. 9. Nespálené části (mj. hliníková plechovka, kovové spony, kost, ohořelé, roztavené části látek, uzávěry od láhví)  
viditelné v odebraném vzorku popela – po procesu prosévání – frakce ≥ 20 mm 



PEČUJME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
ZDRAVÍ NAŠE A NAŠICH BLÍZKÝCH 



Základní škola Powstańców Śląskich, Strumień, třída 2.A 



DĚKUJI! 
  


