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Pro území: St ředočeský kraj
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Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SI TUACI z d ůvodu
vysokých koncentrací troposférickeho OZONU.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Na n ěkterých stanicích reprezentativních pro uvedené úze mí došlo
u troposférického ozonu k p řekro čení informativní prahové hodnoty
180 mikrogram ů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozonu pod
informativní prahovou hodnotu 180 mikrogram ů/m3 se p ředpokládá
nejpozd ěji dnes ve 21 hodin.
Překro čení informativní prahové hodnoty a trvání smogové s ituace
se p ředpokládá rovn ěž zítra.

Informace pro ve řejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším li dem a malým
dětem se doporu čuje zdržet se p ři pobytu pod širým nebem
v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zát ěže, spojené
se zvýšenou frekvencí dýchání. U dosp ělých osob bez zdravotních
potíží nejsou nutná žádná omezení.

Podrobné aktuální informace o kvalit ě ovzduší jsou k dispozici
na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz , záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou dopl ňovány 1hodinové pr ůměrné koncentrace
automaticky m ěřených škodlivin a hodnoty doprovodných
meteorologických prvk ů. Aktualizovány jsou rovn ěž vícehodinové
pr ůměrné koncentrace škodlivin, vypo čtené z 1hodinových
koncentrací. P ředpov ěď rozptylových podmínek je sou částí
předpov ědí po časí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz ,
záložka Po časí.
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