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• ČHMÚ na svých webových stránkách zveřejňuje informace jak o měřicích sítích,  

ze kterých jsou dodávána naměřená data do databáze ISKO, tak i výsledky měření a 

odhady aktuálního prostorového rozložení znečišťujících látek 

• úplný seznam lokalit měření,  

• metadata o lokalitách a o měřicích programech 

 
Typ lokality Typ zóny 

Dopravní (T) Městská (U) 

Průmyslová (I) Předměstská (SUB) 

Pozaďová (B) Venkovská (R) 

Charakteristika zóny 

Obytná (R) 

Obchodní (C) 

Průmyslová (I) 

Zemědělská (A) 

Přírodní (N) 

Obytná/obchodní (RC) 

Obchodní/průmyslová (CI) 

Průmyslová/obytná (IR) 

Obytná/obchodní/průmyslová (RCI) 

Zemědělská/přírodní (AN) 
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Ročenky ČHMÚ (1) 
• souhrnný přehled údajů a informací o kvalitě ovzduší na území ČR  

v jednotlivých letech; každoročně zpracovávány na základě údajů 

shromažďovaných v ISKO 

• datová ročenka je zaměřena na objektivní prezentaci verifikovaných dat  

z jednotlivých lokalit 

• grafická ročenka: tabulky, grafy, mapy, komentáře 

• Tyto ročenky jsou rozšiřovány na CD a jsou publikovány na webových 

stránkách ČHMÚ; starší ročníky v knihovnách 

 

• Tabelární ročenky 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html 

 

• Grafické ročenky 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html 
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http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html


Ročenky ČHMÚ (2) 
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Informace o kvalitě ovzduší v ČR 
 

Tabulka aktuálních naměřených koncentrací 

včetně indexu kvality ovzduší 
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http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html 



• Aktuální data a výstupy z nich jsou data operativní z automatizovaných stanic, které jsou 

připojeny on-line (jedná se zejména o stanice ČHMÚ a jiných organizací stanice, které 

ČHMÚ provozuje, stanice města Brno a stanice ZÚ). 

• Je zde také zobrazován tzv. index kvality ovzduší, který vystihuje stav aktuálního 

znečištění ovzduší a je odvozen od imisních limitů. 
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www.chmi.cz  

 

záložka OVZDUŠÍ 

 

Mapa stanic on-line s 

vyznačením indexu 

kvality ovzduší 

 

 

http://www.chmi.cz/


Po kliknutí na kód stanice v tabulce nebo  

na stanici v mapě se zobrazí naměřené 

hodnoty za posledních 24 hodin včetně 

grafického znázornění. 

 

Zobrazeny i doprovodná meteorologická 

data. 

8 



Mapy znečištění 

Odhad prostorového rozložení vybraných imisních charakteristik znečišťujících látek  

z operativních dat dodávaných on-line (záložka OVZDUŠÍ – Mapy znečištění) 

http://pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf 
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Data AIM v grafech 
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Grafické znázornění imisních charakteristik znečišťujících látek  

z neverifikovaných dat dodávaných on-line (záložka OVZDUŠÍ – Data AIM v grafech) 

http://pr-asv.chmi.cz/IskoAimDataView/faces/aimdatavw/viewChart.jsf 

 



Překročení limitů a povolený počet překročení 

limitní hodnoty 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_CZ.html 
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Souhrnné tabulky za měsíc, čtvrtletí z automatizovaných stanic a manuálních 

stanic a další informace v menu pod mapou v záložce OVZDUŠÍ 
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Ministerstvo životního prostředí 
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Informace z různých oblastí životního prostředí jsou zveřejněny na stránkách CENIA. 

Jsou zde zveřejněny i Zprávy o životním prostředí, Krajské zprávy a Statistické 

ročenky životního prostředí České republiky, pro které ČHMU dodává podklady. 
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Národní geoportál INSPIRE, který provozuje CENIA 

 http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 
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EEA Evropská agentura pro životní prostředí 

http://www.eea.europa.eu/ ; http://www.eea.europa.eu/themes/air 
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http://www.eea.europa.eu/


EEA česky 
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http://www.eea.europa.eu/cs 



EEA – Real time map of air quality in Europe 
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http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/real-time-map 



Eionet 
European Environment Information and Observation Network 

http://www.eionet.europa.eu/; http://acm.eionet.europa.eu/ 
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• http://www.eionet.europa.eu/aqportal 
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Další užitečné stránky pro vyhledávání informací o ochraně kvality ovzduší 

v Evropě i ve světě 

 

AirBase – the European Air quality database 

http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase/#reporting 

  

Evropská komise 

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm 

  

Agentura ochrany životního prostředí Spojených Států (U.S. EPA, United States 

Environmental Protection Agency) 

http://www.epa.gov/air/airpollutants.html 

  

Světová zdravotnická organizace (WHO, World Health Organization) 

http://www.who.int/topics/air_pollution/en/ 

  

Environmentální výhledy OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 

http://www.oecd.org/environment/oecdenvironmentaloutlooks.htm 

 

Odborné časopisy 

http://www.sciencedirect.com 



Děkuji Vám za pozornost. 

 

 
RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 
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