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10. ledna 2019 

Evropské hodnoty polétavého prachu 

dodrženy ve Vídni již po sedmé 

V roce 2018 se Vídni opět podařilo dodržet maximální hraniční hodnotu EU 

polétavého prachu ve vzduchu – a to již po sedmé v řadě. To dokazuje, že 

opatření města Vídně na snížení hodnoty polétavého prachu jsou účinná.  

 

K úspěchu Vídně v boji s polétavým prachem lze připsat nasazení balíčku opatření, 

který zohledňuje všechny příčiny vzniku polétavého prachu. Balíček zahrnuje další 

podporu veřejné dopravy včetně optimalizace sítě autobusové a tramvajové 

dopravy, výstavbu nových stanic metra, hospodaření s parkovacími plochami, 

nasazení vozů s nízkoemisními technologiemi, tepelnou sanaci domů, podporu 

ekologicky šetrných stavenišť nebo rozšiřování dálkového vytápění nebo zajištění. I 

podpora elektrické mobility je aktivním přínosem pro zlepšování kvality ovzduší. Do 

roku 2020 plánuje město Vídeň vybudovat 1000 nových dobíjecích stanic ve 

veřejném prostoru.  

 

Roční průměrné maximální hodnoty polétavého prachu ve Vídni byly od roku 2003 

sníženy o polovinu a pohybují se tak výrazně pod hraniční hodnotou 40 µg/m3. 

Celoevropský limit, kdy lze překročit maximálně 35 dní v roce hodnotu 50 μg/m3, byl 

ve Vídni dodržen v řadě sedmkrát po sobě. Stejně tak jako v letech 2014-2017, se 

v minulém roce dokonce často pohyboval hluboko pod stanovenou hranicí. 

 

Hlavním zdrojem polétavého prachu ve Vídni je silniční doprava, stavební činnosti a 

vytápění jinými formami než dálkovým výtopem. Podle studií Technické univerzity 

Vídeň a Spolkového úřadu pro životní prostředí putuje jemný prach do Vídně často 

z delších vzdáleností, takže až tři čtvrtiny částic prachu ve vídeňské metropoli 

pochází z mimoměstských zdrojů a nejsou tvořeny lokálně. Směrnice EU o 

snižování emisí ve všech členských státech také významně přispívají ke snížení 

zátěže ve Vídni. „Vzhledem k tomu, že neustále snižujeme podíl polétavého prachu 

ve vzduchu, který ve Vídni produkujeme, přispíváme k celkovému zlepšení ovzduší 

na celém světě“, uvádí Ulli Sima, vídeňská radní pro oblast životního prostředí.  
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