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Abstrakt  

Znečištění ovzduší negativně ovlivňuje lidské zdraví a je jednou z hlavních složek životního 

prostředí. Suspendované částice patří k nejvýznamnějším znečišťujícím látkám v ovzduší. 

Primární stránka této bakalářské práce je měření znečištění ovzduší suspendovanými 

částicemi o různé frakci. Cílem práce je pokusit se posoudit, zda je vhodné kombinovat 

pozemní a letové měření znečištění ovzduší. 

Klíčová slova 

Znečištění ovzduší, suspendované částice, imise, imisní monitoring 

 

Abstract 

Air pollution negatively affects human health and is one of main part of the environment. 

Suspended particles are the most important pollutants in the air. The primary side of this work 

is to measure the pollution caused by suspended particles of various fractions. The aim of the 

work is to try and assess whether it is appropriate to combine ground and in flight 

measurements of air pollution. 
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1. Úvod 

Vzduch, který dýcháme, obsahuje částice různých velikostí a různé skladby. Jedná se o 

prach, kovy, metaloidy, mořské soli, dusičnany, sírany, organické sloučeniny, elementární 

uhlík. Organické i anorganické polutanty se nacházejí v ovzduší téměř výhradně v plynné 

fázi. Relativní množství těchto složek je časově a prostorově vysoce proměnlivé. Některé 

z nich jsou přímo vypouštěny do ovzduší přírodními nebo antropogenními zdroji (primární 

znečišťování) nebo jsou výsledkem homogenní nebo heterogenní nukleace a kondenzace 

prekurzorů (sekundární znečišťování).  

Moravskoslezský kraj patří z hlediska imisí suspendovaných částic v rámci České 

republiky k nadprůměrně znečištěným oblastem. Suspendované částice frakce PM10 – PM0,1 

jsou velmi závažnou znečišťující látkou v ovzduší. Nebezpečné účinky na zdraví vznikají 

díky vdechování do plic. [16] 

2. Znečišťování ovzduší aerosoly 

Pevné a kapalné znečišťující látky jsou částečky látek, které mohou vytvářet se vzduchem 

dvojfázové disperzní systémy. Disperzním prostředím je vzduch, dispergovanou látkou jsou 

tuhé a kapalné částice. Podle stability disperzního systému se dělí na prachy a aerosoly. 

Prachy jsou malé částice tuhých látek, které po rozptýlení v klidném disperzním systému 

mají pádovou rychlost odpovídající zákonům volného pádu. Můžeme zde zahrnout polétavé 

prachy, hrubé prachy, jemné prachy a různé nečistoty. 

Aerosoly jsou tuhé a kapalné částice, které po rozptýlení v klidném disperzním systému 

tvoří stabilní systém. Mají zanedbatelnou sedimentační rychlost. Aerosoly se podle vzniku 

rozdělují na disperzní a kondenzační. Disperzní aerosoly vznikají mechanickou nebo tepelnou 

destrukcí látek. Kondenzační aerosoly vznikají srážením par nebo reakcemi v ovzduší.  

Pevné částice (PM) jsou složitá směs molekul lišících se v chemickém složení, tvaru a 

velikosti. Může to být způsobeno přírodními zdroji (eroze hornin a půdy, mořské záplavy, 

sopečný prach) nebo zdroji antropogenními (spalování fosilních paliv, automobilová 

doprava). Počet částic o dané velikosti přítomné v daném místě závisí na různých faktorech, 
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zdrojích PM, atmosférických procesech jako jsou kondenzace, nukleace, odpařování, 

chemické reakce, usazování v půdě a vyluhování v důsledku srážek.  

Aerosolové částice jsou patrně nejnebezpečnější škodlivinou ve vnějším ovzduší. Největší 

zájem je o částice s průměrem pod 10 µm. Tyto částice se chovají podobně jako molekuly 

vzduchu a při dýchání lehce vnikají až do plic. [3,4,8,22] 

2.1 Legislativa 

Od 1.9.2012 platí v České republice nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

který vychází z předpisů Evropské unie. Podle tohoto zákonu se pod pojmem ochrana ovzduší 

rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování. Také stanovuje 

přípustnou úroveň znečišťování, která je stanovena emisními limity, emisními stropy, 

technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavost kouře. [1,2] 

Znečišťující látka je látka, která je vnesená do ovzduší nebo v něm druhotně vzniká. Má 

přímý škodlivý vliv, nebo může mít škodlivý vliv po fyzikální nebo chemické přeměně nebo 

po spolupůsobnosti s jinou látkou, na život, zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na 

klimatický systém Země nebo na hmotný majetek. Znečišťování ovzduší je vnášení jedné 

nebo více znečišťujících látek (emise) do ovzduší v důsledku lidské činnosti. Znečišťování je 

vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času. Jedná se tedy o děj nebo činnost.  Emisní 

limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny látek, které jsou do 

ovzduší vypouštěné ze zdroje znečišťování a vyjádřené jako hmotnostní koncentrace 

v odpadních plynech nebo jako hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času nebo jako 

hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti. Emisní strop 

je nejvýše přípustná úhrnná emise znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek, které 

vznikají v důsledku lidské činnosti, vyjádřená v hmotnostních jednotkách za rok ze všech 

zdrojů znečišťování na vymezeném území. [1,2] 

Znečištění ovzduší je přítomnost znečišťujících látek v ovzduší (imise). Znečištěním se 

označuje stav, který je důsledkem původního děje. Mírou znečištění je množství imisí daných 

látek v místě nebo oblasti v přízemní vrstvě atmosféry. Podle přílohy č. 1 zákonu o ochraně 

ovzduší jsou stanoveny imisní limity. 
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Tabulka 1.  Imisní limity PM10  

 

24 hodinová přípustná úroveň znečištění může být překročena pouze 35x za jeden 

kalendářní rok. 

Imisní limit je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění vyjádřená v jednotkách 

hmotnosti na jednotku objemu za normálních podmínek. Imisní limit pro polétavý prach se 

vyjadřuje jako aritmetický průměr suspendované částice PMx, které projdou filtrem (x µm) 

s odlučovací činností 50 %. [1,2] 

Do popředí zájmů se po regulaci velkých zdrojů dostávají lokální topeniště. Lokální 

topeniště nepodléhají téměř žádné regulaci. Zákon neumožňuje kontroly lokálních topenišť, 

ale výslovně zakazuje vybraná paliva (např. hnědé uhlí, lignit). Fyzické osoby nemají 

povinnost umožnit kontrolu, jakým palivem topí, ovšem musí provádět pravidelnou dvouletou 

revizi kotlů na pevná paliva. [1,2, 13] 

 

2.2 Vlastnosti částic 

Aerosolové částice mají fyzikální a chemickou podstatu.  

2.2.1. Fyzikální vlastnosti 

Hlavní fyzikální vlastností je velikost, tvar, smáčivost nebo krystalická struktura. Na 

velikost částic má vliv jak zdroj znečištění, tak meteorologické podmínky. Bylo zjištěno, že 

nejjemnější částice v PM10 je nejvíce zastoupena při nižších teplotách a vyšších vlhkostech. 

Naopak hrubé frakce jsou nejčastěji zastoupeny při vysokých teplotách a nízké vlhkosti. 

Riziko částice pro lidský organismus je nepřímo úměrné její velikosti. Čím menší částice, tím 

větší nebezpečí pro lidský organismus. Tvar částic hraje také významnou roli s ohledem na 

lidské zdraví. Částice mají různé tvary, např. kulový, krystalový nebo se mohou nacházet ve 

tvaru jehliček. Kulový tvar má spíše chemický vliv, jehličky a krystalky mají ostré okraje, 

které mohou rozdráždit sliznici, která je posléze náchylnější k onemocnění.  

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet 

překročení 

Částice PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 

Částice PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m-3 0 
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2.2.2. Chemické vlastnosti 

Chemické složení závisí na původu prachu a může zahrnovat jednoduché anionty (sírany, 

dusičnany, chloridy, křemičitany, uhličitany), jednoduché kationty (amonium, sodík, draslík, 

vápník, hořčík, hliník), těžké kovy (arsen, kadmium, olovo, nikl, chrom, vanad) a 

adsorbované organické sloučeniny jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky. Každá 

částice má různé chemické složení. Chemické složení taktéž určuje vliv na zdraví 

obyvatelstva a podle chemického složení lze prach rozdělit na biologicky inertní a biologicky 

agresivní. Biologicky inertní prach způsobuje zaprášení plic, biologicky agresivní prach 

způsobuje plicní koniózy. Především se sledují těžké kovy a polyaromatické uhlovodíky. 

2.2.2.1. Těžké kovy 

Arsen vzniká především spalovacími procesy, nebo při výrobě železa, oceli, mědi a 

zinku. Váže se na jemné částice (frakce PM2,5) a tudíž je lehce transportován na velké 

vzdálenosti a proniká do dolních cest dýchacích. Dlouhodobé vdechování vede k rakovině 

plic.  

Kadmium vzniká, co se týče přirozených zdrojů, vulkanickou činností, nebo 

antropogenními zdroji, převážně pak při výrobě železa, oceli, při metalurgii neželezných kovů 

a při spalování odpadů a fosilních paliv. Dalším zdrojem kadmia je doprava. Dlouhodobé 

působení kadmia má vliv na funkci ledvin. 

Hlavní antropogenní zdroje niklu jsou těžba niklových rud a rafinace niklu, spalování 

těžkých topných olejů, spalování odpadu, výroba železa a oceli. Nikl způsobuje alergické 

kožní reakce a je karcinogenní. Váže se na frakce o velikosti 10 µm, a proto rychle 

sedimentují v blízkosti zdroje. 

Přirozeně olovo vzniká zvětráváním hornin a vulkanickou činností. Antropogenní zdroje 

jsou spalování fosilních paliv, výroba železa a oceli, metalurgie neželezných kovů. V ovzduší 

se olovo nachází v částicích o velikosti menší než 1 µm. olovo negativně účinkuje na 

biosyntézu krevního barviva, nervový systém a krevní tlak. 

2.2.2.2. Polyaromatické uhlovodíky 

Polyaromatické uhlovodíky jsou skupinou aromatických uhlovodíků se dvěma nebo více 

benzenovými jádry. Zdroje polyaromatických uhlovodíků jsou pyrolýza, pyrosyntéza 

organické hmoty a spalovací procesy. Jsou karcinogenní, mutagenní a toxické. Toxicita závisí 
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na struktuře. Se zvyšujícím se počtem jader stoupá karcinogenita. Nejvýznamnějším 

karcinogenním polyaromatickým uhlovodíkem je benzo(a)pyren. 

2.2.2.3. Ostatní látky 

Prach může být tvořen spousty dalšími prvky a sloučeninami jako jsou soli 

anorganických kyselin (sírany, dusičnany, chloridy), uhlík ve formě sazí, ostatní prvky a těžké 

kovy neuvedeny v legislativě. 

 

2.3 Zdroje prachových částic 

Prachové částice se mohou do ovzduší dostat primárně emisemi z bodových, liniových a 

plošných zdrojů znečišťování ovzduší. Hlavním antropogenním zdrojem znečišťování ovzduší 

jsou průmyslové zdroje, lokální topeniště (především v zimě) a doprava. Největší podíl na 

znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji představují právě prachové částice. Pevné 

prachové částice (PM) jsou malé částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu. Jsou tak 

malé, že mohou být unášeny vzduchem.  

Významným zdrojem prachových částic jsou automobily s dieselovými motory, které 

nemají katalyzátor a jejichž výfukové plyny obsahují množství malých prachových částic 

vznikajících nedokonalým spalováním nafty. Dieselové motory produkují 30-300 krát více 

prachu než benzinové.  Dalšími zdroji jsou spalování uhlí, ropy, dřeva nebo odpadů, těžba 

uhlí, kamene, štěrku. Přírodními zdroji jsou např. výbuch sopky, větrná bouře nebo lesní 

požár. Do ovzduší se také mohou dostat již jednou usazené částice tzv. re-emisí (může tvořit 

až 40 % ze všech emisí). Re-emise jsou ovlivněné vlhkostí. Se vzrůstem vlhkosti dochází ke 

shlukování částic a tím se snižuje riziko zvíření. Rozptyl znečišťujících látek v ovzduší závisí 

na vydatnosti zdroje znečišťujících látek, výšce zdroje, rychlosti větru a vertikálním teplotním 

gradientu v ovzduší. Tyto parametry ovlivňují charaktery a tvar kouřové vlečky. 

2.4 Účinek suspendovaných částic na organismus 

 V závislosti na svém složení, tvaru a velikosti mohou působit na zdraví svými 

vlastnostmi, nebo slouží jako nosič dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi. Míru rizika lze 

hodnotit ve srovnání s referenčními koncentracemi. Z hlediska zdravotního působení byly 

definovány různé frakce prachových částic označované obecně jako x v závislosti na jejich 

velikosti udané v mikrometrech.  
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 TSP – suspendovaná frakce 

 PM10 – částice menší než 10 µm  

 PM 2,5 – částice menší než 2,5 µm 

 PM1 – částice menší než 1 µm 

 PM0,1 – částice menší než 100 nm 

Větší částice se usazují velmi rychle a do dýchacích cest se téměř nedostanou. PM10 jsou 

většinou zachytávány v horních cestách dýchacích. Částice menší než PM10 prostupují do 

spodních partií dýchacích cest a často jsou nazývány jako thorakální částice. Částice o 

velikosti menší než 2,5 µm prostupují až do plicních aveolů. Prachové částice slouží také jako 

nosič plynných znečišťujících látek, které jsou tak lépe dopravované do dolních cest 

dýchacích. 

Rozlišení částic z hygienického hlediska:   

 vdechovatelná frakce – hmotnostní frakce polétavého prachu, která je 

vdechnuta nosem a ústy 

 extrathorakální frakce – hmotnostní frakce vdechnutých částic prostupujících 

za hrtan 

 thorakální frakce – vdechované částice prostupující za hrtan 

 tracheobronchiální frakce – hmotnostní frakce vdechnutých částic 

prostupujících za hrtan, ale neprostupujících do dýchacích cest bez 

řasinkového epitelu 

 respirabilní frakce – hmotnostní frakce vdechnutých částic, které prostupují do 

dýchacích cest, kde není řasinkový epitel [5,6,7,15,18,21] 

3. Imisní monitoring 

V souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je imisní monitoring 

provozován Ministrem životního prostředí, který touto činností pověřil Český 

hydrometeorologický ústav. Sběr dat pochází ze dvou typů měřících stanic: 

AIM = automatizovaný imisní monitoring – měření koncentrací probíhá přímo 

(online) 

MIM = manuální imisní monitoring – měření koncentrací probíhá dodatečně 

v laboratořích českého hydrometeorologického ústavu 
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3.1 Měření koncentrací prašného aerosolu 

Původně byly prachová částice stanovovány jako prašný spad (depozice) sumační 

metodou pomocí skleněných nádob (masovek) s NPK 150t/km2/rok. Metoda byla prostá a 

zachytávala vše, co padalo k zemi s výjimkou hmyzu. Další metoda již byla vyhodnocována 

gravimetricky. Byly použity plynoměr, čerpadlo a filtr, na který se zachytávali veškeré 

prachové částice. Tato metoda se používá dodnes jako metoda TSP a také se stala referenční 

metodou při použití referenčních sond.  

3.2 Analytické metody v imisním monitoringu  

Gravimetrické metody jsou základem referenčních metod pro PM10 a PM2,5. Kromě 

zavedených referenčních metod mohou být použity i jiné metody sledování, které mohou 

poskytovat rovnocenné výsledky k referenční metodě. Ve srovnání s automatickými monitory 

je gravimetrická metoda náročná na pracovní sílu, protože vyžaduje ruční vážení filtru. 

Kromě toho jsou výsledky k dispozici až několik dní po odběru, kdežto automatické on-line  

monitorovací zařízení poskytují měření v reálním čase. Nicméně data získané 

z automatických měřících stanic nejsou vždy považovány za rovnocenné s referenčními 

gravimetrickými metodami. Je to částečně způsobeno zahřátím filtru nebo procentem výběru 

vstupů z důvodu interference s vodou během odběru při dešti. Referenční metoda měření 

PM10 je popsána v normě EN 12341.  

Měření koncentrací prašného aerosolu v manuálních stanicích se stanovuje pomocí 

gravimetrické metody. Měření koncentrace PM10 v automatizovaných stanicích se provádí 

radiometrickou metodou, pomocí křemenné oscilační mikrováhy nebo optoelektronickou 

metodou.  

3.2.1. Gravimetrie  

Gravimetrie je referenční metoda pro měření částic založena na vážení. Neposkytuje data 

on-line, jedná se většinou o 24 hodinové odběry. V první řadě se v laboratorním prostředí 

zváží čistý filtr, který posléze putuje na stanici. V odběrovém zařízení je přes filtr prosáván 

vzduch po dobu 24 hodin. Prach obsažený ve vzduchu uvázne na filtru. Odběrová zařízení 

jsou vybavena speciálními separačními hadicemi, které dokážou propustit pouze prach o dané 

velikosti. Po expozici putuje filtr zpět do laboratoře a váží se. Rozdíl mezi exponovaným a 

čistým filtrem udává přesné množství prachu na filtru. Hodnoty koncentrace částic v ovzduší 

je dosaženo výpočtem navážky spolu s množstvím prosátého vzduchu zaznamenávaného 
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odběrovým zařízením. Analyzátory pracující na této metodě umí poskytovat data v reálném 

čase. 

3.2.2. Radiometrie 

Radiometrie je nejpoužívanější automatickou metodou, je založena na absorpci beta 

záření ve vzorku zachyceném ve filtračním materiálu. Za filtrem je detektor, který měří míru 

zeslabení paprsku po průchodu filtrem. Čím více je prachu na filtru, tím je intenzita paprsku 

na detektoru nižší. Z rozdílu absorpce beta zářením mezi exponovaným a neexponovaným 

filtračním materiálem je odvozena koncentrace prašného aerosolu.  

3.2.3. Křemenné oscilační mikrováhy 

Křemenné oscilační mikrováhy měří hmotnostní množství vzorku zachyceného na 

výměnném filtru podle změny frekvence oscilujícího kuželovitého nosiče. Vzorek vzduchu 

prochází filtrem, na kterém se zachytávají částice prachu, a pokračuje do vývěvy přes dutý 

kuželovitý element s elektrickým ovládáním průtoku.  

3.2.4. Optoelektronická metoda 

Tok vzduchu se prosvicuje laserovým paprskem pod úhlem 90°.  Pokud paprsku přijde do 

cesty částice, nepokračuje přímo, ale mírně se odrazí a úhel, pod kterým se odrazí je přímo 

závislý na velikosti částic. Matematickými výpočty se vyhodnotí koncentrace PM10, PM2,5 a 

PM1. Přínosem této metody je možnost změřit více frakcí najednou. [9,10,14,15,17,20] 

3.3 Měřící stanice 

Typy stanic používané v imisním monitoringu: 

 dopravní - jsou ovlivněné dopravou, umisťují se do 50 m od komunikace 

s velkou intenzitou dopravy.  

 průmyslová - jsou ovlivněna průmyslem, jsou umístěna v areálu továrny nebo 

v místě předpokládaného zásahu kouřovou vlečkou ze zdrojů.  

 pozaďová - jsou umísťovány v nezatížených lokalitách, měří pozadí regionů, 

měst a průmyslových oblastí. Stanice nesmí být přímo ovlivněna zdrojem. [9] 

Dle typu oblasti, kde se stanice nacházejí, je můžeme rozdělit na městské (uvnitř městské 

zástavby), předměstské (na okraji města) a venkovské (volná krajina, malá obec).  

[12] 
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Stanice pro standardní zjišťování kvality ovzduší srovnatelné s dalšími státy Evropské 

Unie se dělí podle účelu nebo podle technického vybavení. Mezi stanice dělené podle účelu 

patří zejména speciální měřící laboratoře, takzvané vědecké. Zjišťují původ a charakteristiky 

aerosolů, např. vzducholoď. Podle technického vybavení dělíme stanice na stabilní (velké, 

velmi technicky vybavené), přenosné (malé, dají se snadno přenášet, doplňují základní síť 

monitoringu), mobilní (jsou na určitý čas postaveny na dané místo a posuzují znečištění, 

zejména při haváriích a velkých únicích imisí) a letecké (stanice neseny do vyšších vrstev 

atmosféry). [9,10] 

3.3.1 Mobilní měřící laboratoř 

Mobilní měřící laboratoř napomáhá analyzovat znečišťující látky v ovzduší v místech, 

kde není stanice imisního monitoringu a dokáže lépe stanovit zdroje znečištění.  

 

Obr. 1.  Mobilní měřící laboratoř 
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Mobilní laboratoř disponuje přístroji pro kontinuální měření koncentrací částic frakcí 

PM10, PM4, PM2,5 a PM1. Dále pak je schopna provádět nízkoobjemové sekvenční odběry a 

stanovení částic frakcí PM10, PM2,5 a vysokoobjemové odběry a stanovení koncentrací částic 

frakcí PM10 a PM2,5. [24] 

 

 

Obr. 2.  Fidas  

Analyzátor Fidas pracuje na principu optoelektronické metody s online grafickým 

zobrazováním. Umožňuje kontinuální stanovení koncentrace frakce PM10, PM4, PM2,5, PM1 a 

TSP. Odběrová hlava umožňuje reprezentativní odběr vzorku, aerosolový senzor je optický 

aerosolový spektrometr, který dokáže rozpoznat velikost jednotlivých částic díky optického 

rozptylu. Částice pohybující se jednotlivě přes opticky vymezený měřený objem jsou 

nasvíceny bílým světlem a každá částice poté vydává optický impuls, který je detekován pod 

úhlem 85° až 90°. Množství, koncentrace a velikost částic se stanovuje na základě počtu 

optických impulsů na objemový tok. Filtr umožňující gravimetrickou validaci dat je sériově 

připojen k senzoru. [23] 
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Obr. 3.  SEQ47/50 

SEQ47/50 je nízkoobjemový vzorkovač pro měření koncentrací frakcí PM10 a PM2,5. Je to 

vážková, normovaná metoda, která slouží jako srovnávací filtr k optickému analyzátoru. 

Kontinuálně odebírá vzorky na filtry o průměru 47 mm a je schopný si sám filtry měnit (až 14 

filtrů v zásobníku). Upravuje si třídící rychlost podle toho, jak velkou frakci odebírá. 

Maximální odběrová doba činí 48 hodin. 
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3.3.2 Letová měření 

U letového měření je výhodou sledování trojrozměrného znečištění ovzduší ve větších 

výškách. Umožňuje přesnější stanovení vlivů konkrétních technologií na okolní ovzduší. 

Hodnotí způsob rozptylu znečištění při různých meteorologických podmínkách, zejména při 

nízkých zadržujících teplotních inverzích a při slabém či nulovém proudění. Zařízení na 

sledování stavu ovzduší se nachází na palubě letového přístroje. Dokáže shromáždit data 

z velkého prostoru ve vertikálním a horizontálním rozměru a pomáhá zpřesnit odhady původu 

znečištění v ovzduší. 

 

Obr. 4.  Vzducholoď 

Vzducholoď se skládá z měřící aparatury což je analyzátor imisí a zařízení pro odběr 

prachových částic, z bezpilotního leteckého nosiče, řídícího zařízení a dalších obslužných 

zařízení.  
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Obr. 5.  Měřící aparatura 

Analyzátor imisí s přepočtem na hmotnostní koncentraci pro různé frakce atmosférického 

aerosolu je spolu se zařízením na úpravu vstupních vzorků ze vzduchu (vyhřívání z důvodu 

odstranění vody) připevněn zespod vzducholodě. Zařízení pro odběr prachových částic 

umožňuje odebírat vzorky aerosolu na dálku (zapnutí vývěvy a výběr průtoku vzorku filtrem). 

Je možno odebírat více vzorků během jednoho letového měření na filtry o průměru 47 mm. 

Na řídícím pultu je možno sledovat okamžitý průtok vzorku. Vzorky jsou kvantitativně a 

kvalitativně vyhodnocovány s využitím elektronového mikroskopu a laboratorních 

analytických zařízení. 

3.3.3 Lidar  

Lidar je akronym Light Detection and Ranging (detekce světla a měření vzdálenosti). 

Principem lidaru je vysílání krátkých pulsů (infračervených nebo optických) z vysílače. 

Měření koncentrací znečišťujících látek je založena na tom, že každý typ plynu absorbuje 

světlo jednoznačným způsobem. Každý plyn má pouze jedno absorpční spektrum. Laser 

vysílá do atmosféry krátké světelné pulsy na dvou vlnových délkách. Plynem, jehož 

koncentraci chceme zjistit je absorbována energie světelných pulsů na první vlnové délce. 
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Druhá vlnová délka slouží jako referenční. Část vysílaného světla je odraženo od molekul 

plynu a aerosolů zpět k měřící stanici. Ta zaznamenává intenzitu odraženého signálu 

v každém okamžiku. [10,11,19] 

4. Kombinace pozemního a letového měření 

Cílem práce je provedení měření znečištění ovzduší, suspendovanými částicemi (PM) o 

různých frakcích, pozemní stanicí a vzducholodí. S mobilní měřící laboratoří jsem měla 

možnost se důkladně seznámit při praxi ve firmě TESO Ostrava. Před vlastním měřením byly 

provedeny zkušební lety se vzducholodí pro seznámení s jejím ovládáním a možnostmi 

měření. 

4.1. Příprava měření  

Měření bylo naplánováno na 21.4.2015. Po zhlédnutí synoptických map a zjištění, že 

bude vanout silný vítr  měnící všemi směry bylo měření přesunuto na 22.4.2015 na brzkou 

ranní hodinu, abychom zastihli inverzi. Jako místo měření bylo vybráno Náměstí Biskupa 

Bruna. V okolí náměstí se nachází obchodní centrum Forum Nova Karolina a Trojhalí 

Ostrava. Toto místo bylo zvoleno z důvodu dostatečného prostoru a možnosti zaparkování 

mobilní měřící laboratoře. Je v plánu vzducholoď hangárovat v Trojhalí a uvažuje se o tom, 

že toto místo bude jednou ze základen pro další měření. 

Základem při přípravě měření je analýza počasí. Podle počasí se vybere strategie profilu 

vzducholodě a místo pro umístění pozemní stanice. Je třeba stanovit letový profil z důvodu 

průřezu ovzduším.  

V plánu bylo měření vzducholodí na dvou profilech. 
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      Obr. 6.  Plán měření 

1. profil se nachází nad nezastavěným prostorem, 2. profil zasahuje nad vytíženou 

křižovatku ulic 28. října a Na Karolině. V nedalekém okolí se také nachází dva velké zdroje 

znečišťování ovzduší ArcelorMittal Ostrava a Vítkovice Machinery group. 

4.2 Vlastní měření  

Mobilní měřící laboratoř byla umístěna na dané stanoviště 21.4.2015 odpoledne z důvodu 

ustálení a vyhřátí analyzátorů. Při zapínání analyzátorů je třeba obsluhy, poté již probíhá 

měření samovolně bez potřebí obsluhy. Data jsou zaznamenávána a poté vyhodnocována. Se 

vzducholodí je složitější manipulace z důvodu velikosti. Na zprovoznění, měření a složení je 

potřeba minimálně třech osob.  
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4.3. Výsledky 

Data z mobilní měřící laboratoře:  

 Optický analyzátor Fidas 

 

Obr. 7.  Graf časového rozložení znečištění PM a rozložení teploty 

 

Graf byl sestaven z dat nacházejících se v příloze. 

 Normovaný analyzátor SEQ47/50 

Koncentrace kontinuálního měření byla za časové období 6-12:30 43,2 µg.m-3, 

měření na filtr 41,8 µg.m-3. 
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Data ze vzducholodě: 

 

Obr. 8.  Graf vertikálního rozložení znečištění s teplotou 

*legenda grafu je zjednodušená, tvorba grafu a legendy je automatická podle názvů 

položek v databázi, PM03 = frakce částic do 0,3µg.m-3, PM05= frakce částic od 

0,3µg.m-3 do 0,5µg.m-3, PM10= frakce částic od 0,5µg.m-3 do 1µg.m-3, PM25= frakce 

částic od 1µg.m-3 do 2,5µg.m-3, PM50= frakce částic od 2,5µg.m-3 do 5µg.m-3, PM100= 

frakce částic od 5µg.m-3 do 10µg.m-3 

Data pocházejí z 1. profilu v časovém období od 9:00 do 10:00, 2. profil se nám nepodařil 

změřit z důvodu špatného technického stavu vzducholodě. 

5. Zhodnocení 

Rozptyl znečišťujících látek je závislý na teplotním zvrstvení a na větru. Při měření 

přicházela vzduchová hmota ze severu, proto jsem zvolila graf teplotního zvrstvení z měřící 

stanice ve Wroclawi. 
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Obr. 9.  Graf teplotního zvrstvení 22.4.2015 0:00  

 

Obr. 10.  Graf teplotní zvrstvení 22.4.2015 12:00  
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Na grafu teplotního zvrstvení lze vidět silnou zadržující vrstvu. Nad touto vrstvou foukal 

silný severní vítr, pod vrstvou nefoukalo nic, a proto byl rozptyl znečišťujících látek 

minimální.  

Hodnoty inverze naměřené vzducholodí podle grafu č. 3 odpovídají inverzi ve Wroclawi 

okolo 100 metrů nad zemí. Ve výšce okolo 70 metrů je zbytek noční inverze, kdy teplota 

klesala až na 3,7 °C hodinu před úsvitem. Při zemi je vidět silně instabilní zvrstvení přes       

20 °C. Při zemi jsou zvýšené hodnoty tuhých částic pravděpodobně z důvodu Re-emise.  

Podle dat naměřených mobilní měřící laboratoři se v 19:40 změnil směr větru ze severu na 

severovýchod a přinesl sebou zvýšené koncentrace znečištění, které se dostaly ve 22:40 na 

maximum 66,4 µg.m-3. Znečištění přišlo pravděpodobně z oblastí vzdálených 14 km 

severovýchodně od místa měření.  

 

                      Obr. 11.  Oblast zdroje znečištění 

Toto znečištění přisuzujeme Dětmarovické elektrárně.  

Další vlna zvýšených koncentrací znečištění přišla v 5:10, když se vítr stočíl ze 

severovýchodu na jih. Maximální hodnota znečištění se dostavila v 6:10 a činila 97,73µg.m-3. 

Toto znečištění pravděpodobně přišlo z místa vzdáleného 2,98 km jižně od místa měření. 
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                       Obr. 12.  Oblast zdroje znečištění 

Toto znečištění přisuzujeme nižším zdrojům ArcelorMittalu. 

Toto tvrzení dokládá také naměřené frakce PM10 vzducholodí (obr. 8.). Kouřové vlečky se 

při vysoké inverzi a nízké rychlosti větru mohou pohybovat desítky až stovky kilometrů. 
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6. Závěr 

S ranní inverzí byly koncentrace znečištění vysoké, ale s odstupem klesaly. Pomocí 

vzducholodě jsme naměřili teplotní inverzi, která se shodovala s teplotním zvrstvením 

naměřeným ve Wroclawi. Hledali jsme znečištění z dopravy, nakonec jsme našli znečištění 

z průmyslových zdrojů. Velké průmyslové zdroje jsou velkým zdrojem znečištění i při 

dobrých rozptylových podmínkách. Vzducholoď naměřila průměrné hodnoty nižší než 

mobilní měřící laboratoř. Tato nepřesnost byla způsobena proto, že měřící aparatura 

vzducholodě nebyla kalibrována. Z tohoto důvodu jsou hodnoty ze vzducholodě relativní, ne 

absolutní. Kalibrace by měla být provedena buďto podle mobilní měřící laboratoře, podle 

Českého hydrometeorologického ústavu nebo podle zdravotního ústavu. Tato kalibrace ovšem 

momentálně není proveditelná z důvodu výdrže baterie a kapacitě vnitřního úložného 

prostoru.  

Kombinace pozemního a letového měření je výhodná, z důvodu přesnějšího odhadu zdroje 

znečištění, a stanovení kam se znečištění přesouvá. Pomocí vzducholodě se dá měřit 

vertikální profil a po zhlédnutí výstupu z měřící aparatury lze stanovit, v jaké vrstvě (výšce) 

máme měřit dané frakce.  Také dokážeme vyhodnotit, jak vypadá teplotní zvrstvení což je pro 

nás důležité pro to, ať víme, jak se znečištění chová. 

Doporučení pro další měření: vyhodnotit meteorologickou situaci dostatečně dopředu, 

v den měření zjistit data z imisních monitorovacích stanic v okolí měření (směr a sílu větru, 

průběh imisí) a zajistit dobrou organizaci po celou dobu měření. 
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