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Abstrakt 

Ovzduší řadíme mezi  hlavní složku životního prostředí a jeho znečišťování je proto velmi 

nebezpečné, především jedná-li se o lidské zdraví. Suspendované částice, které patří 

k nejvýznamnějším znečišťujícím látkám, se do ovzduší dostávají z různých zdrojů. 

Primárním cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné pomocí bezpilotních prostředků 

odhadnout zdroj znečištění a množství emisí ze zdroje. V této diplomové práci se také 

srovnávají výsledky z letového měření spolu s  modelováním rozptylu znečišťujících látek 

v ovzduší. 

Klíčová slova 

Znečištění ovzduší, PM10, imisní monitoring, UAV, modelování  

 

Abstract 

Air is one of the main components of the environment and its pollution is therefore very 

dangerous, especially when it comes to human health. Suspended particles, which are among 

the most important pollutants, come from different sources into the air. The primary aim of 

this diploma thesis is to find out whether it is possible to estimate the source of pollution and 

the amount of emissions from the source by means of unmanned air vehicles. This diploma 

thesis also compares the results from the flight measurement together with the modeling of 

the dispersion of pollutants in the air. 

Keywords 

Air pollution, PM10, air pollution monitoring, UAV, modeling 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji doc. Ing. Petrovi Jančíkovi, Ph.D za cenné rady a ochotu při odborném vedení. 

Dále pak firmě BT Klastr za zapůjčení mobilní měřící laboratoře, firmě TESO Ostrava za 

poskytnutí dat a obsluhu mobilní měřící laboratoře a celému týmu letového měření VŠB-TUO 

za pomoc a zpracování výsledků z měření. 



Obsah 

1. Úvod ........................................................................................................................... 10 

2. Znečištění ovzduší ..................................................................................................... 11 

2.1. Zdroje znečišťujících látek ........................................................................................ 11 

2.2. Suspendované částice PM ......................................................................................... 12 

2.2.1. PM jako nosič nebezpečných látek ..................................................................... 13 

2.3. Šíření znečištění v ovzduší ........................................................................................ 14 

2.3.1. Meteorologické prvky ovlivňující úroveň znečištění ovzduší ............................ 14 

2.3.2. Tvar kouřové vlečky v závislosti na rozptylových podmínkách v atmosféře .... 17 

2.4. Modelování ............................................................................................................... 19 

2.4.1. Model SYMOS‘97.............................................................................................. 21 

3. Imisní monitoring ...................................................................................................... 22 

3.1. Stanice imisního monitoringu ................................................................................... 22 

3.2. Imisní monitoring v České republice ........................................................................ 23 

4. Bezpilotní prostředky ................................................................................................. 25 

4.1. Využití bezpilotních prostředků pro měření imisí .................................................... 25 

5. Letová měření pomocí vzducholodě ACC15X .......................................................... 26 

5.1. Příprava měření ......................................................................................................... 26 

5.1.1. Meteorologická omezení .................................................................................... 28 

5.1.2. Technická opatření při poruše ............................................................................ 28 

5.2. Metodika měření ....................................................................................................... 28 

6. Vlastní měření ............................................................................................................ 29 

6.1. Bravantice ................................................................................................................. 29 

6.2. Karolina ..................................................................................................................... 31 

6.3. ArcelorMittal Ostrava ............................................................................................... 34 

6.3.1 Karolina ............................................................................................................... 36 



6.3.2. Přelet ................................................................................................................... 36 

6.3.3. Mittal .................................................................................................................. 37 

7. Vyhodnocení .............................................................................................................. 38 

7.1. Bravantice ................................................................................................................. 38 

7.2. Karolina ..................................................................................................................... 40 

7.3 ArcelorMittal Ostrava ................................................................................................ 43 

7.3.1 Karolina .......................................................................................................... 43 

7.3.2. Přelet ................................................................................................................... 45 

7.3.3. Mittal .................................................................................................................. 47 

8. Modelování ................................................................................................................ 49 

9. Závěr .......................................................................................................................... 50 

10. Seznam použitých zkratek ......................................................................................... 51 

11. Seznam použité literatury .......................................................................................... 52 

12. Seznam obrázků ......................................................................................................... 55 

13. Seznam tabulek .......................................................................................................... 57 

14. Přílohy ........................................................................................................................ 57 



 

10 

 

1. Úvod 

Čisté a zdravé ovzduší je jednou z nejdůležitějších podmínek pro vyhovující životní 

prostředí. Lidé, aniž by si to uvědomovali, začali znečišťovat ovzduší již při prvotním 

ovládnutí ohně. Z původního použití ohně jakožto zdroje tepla pro ohřev a vaření pokrmů 

jeho význam narostl do obrovských rozměrů, kdy jej lidé začali využívat pro zajištění 

elektrické energie, vytápění, ohřev vody a využití páry pro průmyslové účely. Při všech těchto 

procesech se do ovzduší dostávalo obrovské množství nebezpečných látek. Lidé si sami 

znečistili ovzduší až do té míry, kdy jim znečišťující látky začali způsobovat zdravotní 

problémy, které vedli ke smrti.  

Za zdravotně nebezpečné se mohou považovat nejen cizorodé látky unikající do ovzduší 

z antropogenních zdrojů, ale také látky v prostředí obvyklé ve zvýšeném množství nebo 

vyšších koncentracích. Proto bylo za potřebí, začít regulovat množství vypouštěných látek 

zejména z průmyslu.  

V současné době patří mezi velké zdroje znečišťování také lokální topeniště, avšak tyto 

zdroje mají pouze sezónní vliv. Zákon sice výslovně zakazuje používání některých paliv, 

ovšem kontrola dodržování je velmi složitá, i když momentálně již proveditelná díky novele 

zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

Kontrola stavu ovzduší se provádí pomocí měřících imisních stanic. Tyto stanice jsou 

umístěny na daném místě a měří koncentrace znečišťujících látek v blízkosti země v tzv. 

dýchací zóně. Výsledkem je jakýsi přehled o tom, v jakém stavu se ovzduší v dané lokalitě 

nachází. Ale otázka zní: „Odkud se tyto znečišťující látky vzaly?“ Z jakého zdroje do naší 

dýchací zóny doputovaly? S vyřešením otázek by nám mohla pomoct letová měření, díky 

kterým jsme schopni zaznamenat koncentrace ZL v různých výškách a s pomocí 

meteorologických prvků a veličin dohledat zdroj znečištění. [1,2,3,4 ] 
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2. Znečištění ovzduší 

Ve většině měst se během posledních let výrazně zlepšila kvalita ovzduší díky místním, 

státním a evropským iniciativ. Nicméně součastná kvalita ovzduší stále představuje hrozbu 

pro lidské zdraví. Proto je třeba sledovat její kvalitu a množství znečišťujících látek 

v ovzduší. Řada škodlivin v ovzduší vzniká samovolnými pochody v přírodě. Množství takto 

vzniklých znečišťujících látek je minimální v porovnání s množstvím, které produkuje člověk 

svou činností.  

Podle zákona číslo 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je znečišťování ovzduší vnášení jedné 

nebo více znečišťujících látek do ovzduší. Znečišťující látka je každá látka, která má, nebo 

může mít svou přítomností v ovzduší škodlivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí  

nebo, má-li obtěžující zápach. Hovoříme-li o znečištění ovzduší, jedná se o přítomnost 

znečišťujících látek v ovzduší (tzv. imise).   

Znečišťující látky jsou do ovzduší vnášeny buď přímo ze zdroje a hovoříme pak o tzv. 

primárních polutantech nebo nemají konkrétně definovaný přímý zdroj a poté hovoříme o tzv. 

sekundárních polutantech. Ty se vyvíjejí a vznikají chemickými reakcemi z polutantů 

primárních. [1,4,5,6,7] 

 2.1. Zdroje znečišťujících látek 

Zdroje znečišťujících látek lze primárně rozdělit na přírodní a antropogenní. Mezi přírodní 

zdroje patří především sopečná činnost, prašné bouře, apod. Antropogenní zdroje jsou veškeré 

zdroje související s lidskou činností jako například průmyslová výroba, lokální topeniště a 

doprava.  

Podle umístění zdroje se dělí na přízemní, vyvýšené a výškové. Přízemní zdroje emitují 

znečišťující látky přímo v tzv. dýchací zóně (bezprostřední blízkost zemského povrchu) a 

patří zde zejména automobilová doprava, lomy, skládky a lokální topeniště. Vyvýšené zdroje 

vypouštějí znečišťující látky v určité výšce nad zemským povrchem a do této kategorie 

spadají především vysoké komíny elektráren, tepláren a průmyslových podniků. Tyto zdroje 

neovlivňují lokální situaci, ovšem přispívají k transportu znečišťujících látek do větších 

vzdáleností a mohou tedy znečistit ovzduší jinak čistých oblastí. Mezi výškové zdroje řadíme 

leteckou dopravu. 
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Dále můžeme dělit zdroje znečišťování ovzduší podle uspořádání a to následovně: 

 Bodové - zde můžeme zahrnout například komín 

 Liniové - doprava na dálnici 

 Plošné - průmyslová aglomerace, lom, skládka, město jako celek 

V závislosti na časovém a prostorovém měřítku můžeme rozdělit zdroje na stacionární a 

mobilní. Mobilní zdroj mění svou polohu v prostoru a čase, stacionární nikoliv. 

Poslední rozdělení zdrojů znečišťujících ovzduší je z hlediska doby znečišťování a to na 

kontinuální (nepřetržité) a diskontinuální (přetržité). Toto dělení je důležité zejména při 

tvorbě studií o akutních a chronických účincích znečišťujících látek. [4] 

2.2. Suspendované částice PM 

Particulate matter neboli PM je směs pevných částic a kapiček kapaliny o malé velikosti a 

hmotnosti, díky čemuž nesedimentují, ale vznášejí se v ovzduší. Některé částice jsou přímo 

vypouštěny do ovzduší ze zdroje, jiné vznikají složitými chemickými reakcemi v atmosféře. 

Mezi největší přírodní zdroje patří sopečná činnost, kosmický spad, větrná eroze (pouště), a 

mezi největší antropogenní zdroje patří spalování fosilních paliv, lomy, těžba a automobilová 

doprava. Částice se vyskytují v široké škále velikostí a chemického složení. Na velikost, tvar 

a složení má vliv zdroj, ze kterého pochází. Vliv na zdraví a životní prostředí se právě odvíjí 

od jejich chemického složení. Prachové částice jsou charakteristické tím, že na sebe vážou 

další nebezpečné látky.  

Z hlediska působení prachových částic na lidské zdraví byly rozděleny na různé frakce 

označované obecně jako x v závislosti na jejich velikosti udané v mikrometrech. 

 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 

Míra škodlivosti prachových částic záleží na jejich velikosti, chemickém složení a tvaru. 

Čím menší částice, tím větší nebezpečí. Částice o velikosti 10 µm nebo menší se mohou 

dostat do dýchacího ústrojí, což může způsobit vážné zdravotní potíže, zejména pak, jsou-li 

na prachových částicích navázány těkavé organické látky, které působí toxicky na 

organismus. Z hlediska lidského zdraví jsou vážnější jemnější částice, neboť proniknou 
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hlouběji do lidského těla. Jemné částice frakce 1 µm jsou schopny proniknout do plicních 

sklípků. Nejjemnější částice frakce menší než 0,1 proniknou do krve a přímo tak ovlivňují 

jednotlivé orgány.  

Pro příklad velikost 10 µm je velikost nižší, než je šířka vlasu, která se pohybuje v rozmezí 

50 µm - 70 µm. 

Při vystavení organismu takto znečištěnému ovzduší může dojít k podráždění sliznic 

dýchacích cest, snížení imunity a při dlouhodobém působení až k chronické bronchitidě a ke 

zkrácení předpokládané délky života. [2, 8, 9, 10, 11, 12] 

Přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší jsou dané imisní limity pro PM10 a PM2,5 

 

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 
 

Tabulka 1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení [1] 

Imisní limit je nejvýše přípustná úroveň znečištění vyjádřena za normálních podmínek 

v závislosti hmotnosti na objemu. Imisní limit pro PM se vyjadřuje jako aritmetický průměr 

suspendovaných částic o velikosti PMx prošlých filtrem o velikosti x µm s odlučovací 

účinností 50 %. [1] 

2.2.1. PM jako nosič nebezpečných látek 

Jednou z nebezpečných látek, které se vážou na povrch PM je benzo[a]pyren, který vzniká 

při nedokonalém spalování fosilních paliv, jak v domácnostech (spalování uhlí a dřeva), při 

výrobě koksu, hliníku, cementu, asfaltu a železa, tak i z mobilních zdrojů spalujících naftu. 

V České republice produkují domácí topeniště spalující uhlí a dřevo více než 60% 

z celkového množství emisí benzo[a]pyrenu. Koncentrace benzo[a]pyrenu z přírodních zdrojů 

je takřka nulová, výjimku tvoří požár lesa.  
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Benzo[a]pyren (C20H12) je hlavní reprezentant polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Je vázán především na jemné frakce PM2,5, které v ovzduší přetrvávají dny až týdny a proto 

může být unášen stovky až tisíce kilometrů. V moravskoslezském kraji představuje 

benzo[a]pyren navázaný na PM největší zdravotní riziko co se týče znečištění ovzduší, neboť 

je u něho stejně jako u některých dalších PAH prokázána karcinogenita (schopnost vyvolat 

rakovinu). Další z nebezpečných látek, které se vážou na PM jsou těžké kovy. Arsen, který se 

váže na jemné frakce do průměru 2,5 µm, má za následek rakovinu plic. Kadmium, které se 

rovněž váže především na jemné frakce do průměru 2,5 µm, ovlivňuje funkci ledvin a má 

karcinogenní účinek jak na člověka, tak na zvířata. Nikl se sorbuje na povrchu jak jemných 

tak hrubších frakcích, vyskytuje se v atmosféře v několika formách, které se liší svou 

toxicitou. Je prokázáno, že nikl způsobuje alergické kožní reakce a je řazen mezi karcinogenní 

látky. [11, 13] 

2.3. Šíření znečištění v ovzduší 

Znečišťující látky se mohou šířit v ovzduší všemi směry. Meteorologické prvky patří mezi 

nejdůležitější faktory ovlivňující šíření znečišťujících látek. Nesmíme však zapomenout ani 

na terén, který vymezuje proudění a topografickou situaci, která omezuje proudění v mezní 

vrstvě (velikost a drsnost povrchu). Hovoříme-li o dobrých rozptylových podmínkách, tak se 

jedná o podmínky napomáhající rychlému rozptylu znečišťujících látek. Špatné rozptylové 

podmínky způsobují hromadění ZL blízko povrchu v tzv. dýchací zóně. 

2.3.1. Meteorologické prvky ovlivňující úroveň znečištění ovzduší 

Meteorologické podmínky rozptylu výrazně ovlivňují stupeň znečištění ovzduší. Jedná se 

především o směr větru, rychlost větru a teplotu vzduchu. Tyto podmínky jsou dynamické 

(mění se v čase a prostoru) a podílejí se na šíření znečišťujících látek od jejich zdrojů a 

následný rozptyl v atmosféře. 

2.3.1.1. Teplota ovzduší 

Vertikální teplotní zvrstvení neboli změna teploty s výškou (teplotní gradient) ovlivňuje 

vertikální šíření znečišťujících látek v ovzduší. Adiabatický teplotní gradient je považován za 

konstantní s hodnotou 1°/100 m pro nenasycený vzduch a 0,6° /100 m pro nasycený vzduch.  
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Mohou nastat 3 případy průběhu teploty s výškou: 

a) instabilní zvrstvení – teplotní gradient je vyšší než adiabatický, částice 

pohybující se vertikálním směrem bude zvyšovat rychlost pohybu samovolně 

b) stabilní zvrstvení – teplotní gradient je nižší než adiabatický, částice vychýlená 

vnějšími silami ve vertikálním směru se samovolně vrátí do původní výšky 

c) indiferentní zvrstvení – teplotní gradient je právě roven adiabatickému, částice, 

která je vertikálně vychýlena, zůstane v nové poloze 

Vynesením závislosti teploty na výšce získáme křivku teplotního zvrstvení. 

 

Obrázek 1 Křivka teplotního zvrstvení [15]   

Z průběhu křivky můžeme charakterizovat tři odlišné vrstvy: 

 Přízemní inverze  

 Směšovací vrstva 

 Zadržující vrstva 

Snižuje-li se teplota s výškou pomalu, vůbec nebo dokonce stoupá, jedná se o stabilní 

teplotní zvrstvení a znečišťující látky se špatně vertikálně rozšiřují. Stoupá-li teplota s výškou, 

jedná se o tzv. teplotní inverzi a rozptylové podmínky jsou nejméně příznivé. Přízemní 

teplotní inverze je nebezpečná zejména v topném období a v místech s nízkými zdroji 

znečištění, jelikož je zabráněno vertikálnímu mísení ve vrstvě vzduchu a veškeré znečištění se 

drží u země. Naopak je příznivá u výškových zdrojů znečištění, jejichž komíny sahají nad tuto 

vrstvu. 
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 Přízemní inverze 

 

 

 

 

 

 Výšková inverze 

 

 

 

 

 

 

 Přízemní i výšková inverze 

 

 

 

 

 

 

Výskyt inverzí, se špatnými rozptylovými podmínkami vede ke vzniku smogových situací. 

Smogové situace nastávají tehdy, když znečištění v ovzduší dosahuje mimořádně vysokých 

hodnot, jsou překročeny zákonem stanovené prahové hodnoty koncentrací a vzniká tak 

potřeba regulačních opatření na zdrojích znečištění. 

  

Obrázek 2 Přízemní inverze 

Obrázek 3 Výšková inverze 

Obrázek 4 Přízemní i výšková inverze 
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2.3.1.2. Vítr 

Pojmem vítr je označováno proudění vzduchu způsobené silou tlakového gradientu 

v důsledku nerovnoměrného horizontálního rozložení teploty a tlaku vzduchu na zemském 

povrchu. Jelikož je vítr vektorová veličina, charakterizujeme jí směrem a rychlostí. Azimut 

neboli úhel, který ve vodorovné rovině svírá určitý směr se směrem severním, určuje směr 

větru (odkud vítr vane). V meteorologii se nejčastěji používá větrná růžice.   

Směr a rychlost větru má vliv na horizontální šíření znečišťujících látek v ovzduší a mění 

se v závislosti na výšce nad zemským povrchem. S rostoucí rychlostí větru nám klesá 

koncentrace znečišťujících látek, ovšem při vysokých rychlostech větru může docházet ke 

zvíření již usazených částic.  

2.3.1.3. Atmosférické srážky 

Mezi další důležitou meteorologickou podmínku patří atmosférické srážky, které mohou 

vymývat znečišťující látky z ovzduší. Menší aerosolové částice (< 7,5 µm) jsou lépe 

zachycovány sněhem, kdežto větší částice deštěm. U plynných látek záleží na jejich 

vlastnostech. Některé nejsou deštěm prakticky vůbec vymývány, jiné jsou naopak deštěm 

z ovzduší odstraňovány. [2, 11, 13, 14, 15]   

2.3.2. Tvar kouřové vlečky v závislosti na rozptylových podmínkách 

v atmosféře 

Kouřové vlečky mají různé tvary podle charakteru proudění (směr a rychlost větru) a 

teplotního zvrstvení. Zpravidla se popisuje šest základních typů: vlnění, čeření, unášení, 

zadýmování, odrážení a přemetání. 

Vlnění – mírný vítr, mírně stabilní zvrstvení. 

 Naměřené koncentrace většinou 

  dobře odpovídají modelovým 

  koncentracím. 

 „ideální rozptyl“ 

 

 

 Obrázek 5 Tvar kouřové vlečky – vlnění, 

http://fzp.czu.cz/~vachm/ovzdusi/o_me_vlecky.

html 
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Čeření – mírné proudění a teplotní inverze nad kouřovou vlečkou. 

 Pouze horizontální rozptyl, nikoli 

  vertikální. 

  

 

 

 

 

 

Unášení – přízemní teplotní inverze pod kouřovou vlečkou. 

 Dálkový transport při silném   

    horizontálním proudění. 

 

  

 

 

 

 

Zadýmování – přízemní teplotní inverze se pomocí oteplování zemského povrchu mění na 

 indiferentní až nad výšku kouřové vlečky a 

 kouřová vlečka je poté tlačena 

 k zemskému povrchu. 

 Vysoké přízemní koncentrace 

  škodlivin. 

 

  

 

 

Obrázek 6 Tvar kouřové vlečky – čeření, 

http://fzp.czu.cz/~vachm/ovzdusi/o_me_vlecky.h

tml 

Obrázek 7 Tvar kouřové vlečky – unášení, 

http://fzp.czu.cz/~vachm/ovzdusi/o_me_vlecky

.html 

Obrázek 8 Tvar kouřové vlečky – zadýmování, 

http://fzp.czu.cz/~vachm/ovzdusi/o_me_vlecky.html 
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Odrážení – několika násobné odrážení nečistot od zemského povrchu a spodní hranicí 

 výškové inverze, která se nachází nad 

 kouřovou vlečkou. 

 Vysoké přízemní koncentrace  

  škodlivin. 

 

 

 

 

 

Přemetání – slabý vítr, silně instabilní teplotní zvrstvení, u nízkých zdrojů a u zdrojů 

 s chladnými emisemi. 

 Vysoké koncentrace 

 znečištění u zemského povrchu, které 

 se velmi rychle mění a nelze tedy 

 aplikovat matematické modely. [2] 

 

2.4. Modelování  

Modelování přenosu a rozptylu znečišťujících látek jsou velkým přínosem zejména tehdy, 

nelze-li měření provést fyzicky z technických nebo ekonomických důvodů nebo, provádí-li se 

studie nebo posudky na odhad vlivu zdrojů, které ještě nejsou zrealizovány. Modelováním se 

také dá odhadnout příspěvek daného zdroje do imisního monitoringu. Modely se tvoří pro 

různé druhy zdrojů a za různých meteorologických podmínek.  Jelikož se jedná o model, 

nemůžeme nikdy dosáhnout naprosto přesných hodnot koncentrace nebo hodnot časového 

vývoje koncentrace.  

Modely dělíme na dvě hlavní skupiny a to na matematické modely (rovnice a matematické 

vztahy) a fyzikální modely (měření v aerodynamických tunelech).  

 

 

Obrázek 9 Tvar kouřové vlečky – odrážení, 

http://fzp.czu.cz/~vachm/ovzdusi/o_me_vlecky.html 

Obrázek 10 Tvar kouřové vlečky – přemetání, 

http://fzp.czu.cz/~vachm/ovzdusi/o_me_vlecky.html 
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U fyzikálních modelů se vytvoří zmenšenina skutečného povrchu, která je umístěna do 

aerodynamického tunelu. Sleduje se chování proudění při různých podmínkách, 

předem nastavených podmínkách. Problematika fyzikálního modelování je velmi 

složitá a jde o zjištění kritérií dynamické podobnosti. Mezi modelem a skutečností 

musí být dodržena podobnost polí charakteristik proudění a parametry turbulence. 

Fyzikální modely mohou být velmi prospěšné především v místech se složitým 

terénním pokryvem nebo uvnitř zástavby. 

Matematické modely jsou zpracovávány na základě matematických vztahů a rovnic a lze 

jimi řešit rozptyl znečištění a proudění vzduchových hmot v atmosféře. Lze jej rozdělit na: 

 dynamické modely a  

 statistické modely. 

Statistické modely jsou založeny na analytickém řešení upravené rovnice difuze. Jsou 

časově a finančně méně náročné, a však velmi nepřesné v blízkosti zdroje emisí a v členitém 

terénu. Statistické modely jsou rozšířenější a více dostupné.  

Dynamické modely jsou založeny na numerickém řešení primárních hydrodynamických a 

termodynamických rovnic. Jedná se o velmi složité výpočty soustav parciálně diferenciálních 

rovnic, a proto jsou velmi náročné jak časově, tak na výkon počítače.  

Vyhláškou č. 330/2012 Sb., Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 

znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, jsou 

stanoveny referenční metody pro modelování. Model SYMOS‘97, ATEM a AEOLIUS. 

Model  SYMOS‘97 a ATEM se využívají pro městské oblasti nad úrovní střech budov a 

venkovské oblasti do 100 km od zdroje znečišťování a hodnotí tyto znečišťující látky: SO2, 

NOX, CO, benzen, PM2,5, PM10 a látky vázané na PM (kovy a benzo(a)pyren). Model 

AEOLIUS se používá při modelování v uličních kaňonech (jednotlivé ulice) a hodnotí 

znečišťující látky vypouštěné mobilními zdroji. 

Při tvorbě mapových podkladů imisního znečištění ovzduší (prostorová interpretace) jsou 

využívány geostatické postupy a nástroje mapové algebry geografického informačního 

systému. [2, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20]   
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2.4.1. Model SYMOS‘97 

Ministerstvo životního prostředí ČR doporučilo používat model SYMOS´97 již v roku 

1998 a to pro výpočty rozptylu znečišťujících látek v ovzduší ze stacionárních zdrojů pro 

venkovskou oblast.  

Model SYMOS´97 umožňuje vypočíst znečištění ovzduší jak plynnými, tak prachovými 

látkami a to z bodových, liniových a plošných zdrojů. Lze provést výpočet znečištění od 

většího počtu zdrojů. Velkou výhodou je stanovení charakteristiky znečištění v husté 

geometrické síti referenčních bodů a připravit tak podklady pro názorné kartografické 

zpracování výsledků výpočtu. Při výpočtu lze zvažovat statistické rozložení směru a rychlosti 

větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a 

Kolodovského. 

 Pro každý referenční bod lze vypočíst základní charakteristiky znečištění ovzduší, a to: 

 maximální možné hodinové koncentrace znečišťujících látek ve všech třídách 

rychlosti větru a stability ovzduší, 

 8 hodinové nebo 24 hodinové koncentrace znečišťujících látek, 

 maximální možné hodinové, 8 hodinové nebo 24 hodinové koncentrace 

znečišťujících látek bez ohledu na rychlost větru a stabilitu ovzduší, 

 čas, při kterém koncentrace znečišťujících látek překračují předem dané 

hodnoty (např. imisní limit). 

Jako dodatečné charakteristiky lze stanovit výšku komína (s ohledem na splnění imisních 

limitů), podíl jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší ve vzdálenosti do 100 kilometrů od 

zdrojů, dobu překročení daných koncentrací pro zdroj a spad prachu. 

 Metodika je doplněna speciálními postupy. Postup výpočtu extrémního znečištění ovzduší 

při inverzi a bezvětří a stanovení rozptylu exhalací vypouštěných chladícími věžemi. 

Do výpočtu je třeba zařadit i resuspendované částice, zejména pak u staveb pozemních 

komunikací nebo u navýšení dopravy související s posuzovaným záměrem. [2, 15, 16, 17, 19, 

21] 
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3. Imisní monitoring 

Ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší je Český 

hydrometeorologický ústav. Ten je pověřen Ministerstvem životního prostředí k sledování a 

vyhodnocování kvality ovzduší pro znečišťující látky, které mají zákonem o ochraně ovzduší 

stanovený imisní limit. ČHMÚ provozuje státní síť imisního monitoringu, která se skládá 

z automatizovaného imisního monitoringu, stanic s manuálním odběrem vzorku a 

specializované observatoře. Data naměřená AIM jsou v reálném čase dostupná na webu 

ČHMU. ČHMU je také pověřen provozem a rozvojem celostátní databáze ISKO, kde 

shromažďuje data o emisích, imisích a depozicích (chemické složení srážek). [2, 10, 13, 23] 

3.1. Stanice imisního monitoringu 

V České republice jsou data získávána ze dvou typů měřících stanic: 

AIM - automatizovaný imisní monitoring, měření koncentrací probíhá 

nepřetržitě a výsledky jsou dostupné online. 

MIM – manuální imisní monitoring, po odebrání vzorků se stanovují 

koncentrace v laboratořích ČHMU. 

Měřící stanice se dále dělí na: 

 dopravní - tyto stanice jsou umístěny do 50 m od komunikace s velkou 

intenzitou dopravy, 

 průmyslové – jsou umístěny v areálu továrny nebo v předpokládaném místě 

zásahu kouřovou vlečkou ze zdroje, 

 pozaďové – jsou umístěny tak, aby nebyly ovlivněny zdrojem, měří pozadí 

regionů, měst a průmyslových oblastí. 

Podle typu oblasti, kde se stanice nacházejí, se dělí na: 

 městské – uvnitř městské zástavby, 

 předměstské – na okraji města, 

 venkovské – v malé obci, na venkově.  
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Stanice imisního monitoringu můžeme také dělit podle: 

a) účelu 

 vědecké – jedná se o speciální vědecké laboratoře, zjišťují původ a 

charakteristiku ZL 

b) technického vybavení 

 stabilní – velké stanice s velmi technickým vybavením 

 přenosné – malé stanice, které se dají snadno přenášet a slouží k doplnění 

základní sítě monitoringu 

 mobilní – pojízdné stanice, které jsou na určitý čas postaveny na předem 

zvolené místo, kde posuzují znečištění, často se využívají při haváriích a 

velkých únicích emisí 

 letecké – jedná se o stanice vynesené do vyšší vrstvy atmosféry.[24, 25, 26] 

3.2. Imisní monitoring v České republice 

V české republice se nachází 127 měřících stanic z toho 112, které měří hodnoty PM10.  

 

Obrázek 11 Stanice imisního monitoringu v Moravskoslezském kraji, legenda viz. Příloha [10] 
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Podle zprávy Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 28.2.2017 byl v roce 2016 

počet maximálně povolených překročení denního imisního limitu PM10, který činí 50 µg.m-3 

překročen na 19 % stanicích AIM  (21 ze 112 stanic pro které jsou hodnoty překročení limitu 

zaznamenány v každém měsíci kalendářního roku 2016). 

 

Obrázek 12 Počet dnů, kdy průměrná denní koncentrace PM10 překročila hodnotu svého imisního limitu (50 

µg.m-3 ) na stanicích AIM, Česká Republika, rok 2016 [10] 

Nejvyšší počet překročení průměrné denní koncentrace PM10 v rámci celé České republiky 

byl naměřen v lokalitě Ostrava-Radvanice TOREK (stanice ZU Ostrava). Jak na městských a 

předměstských, tak i na venkovských stanicích AIM došlo k naměření nejvyšších denních 

hodnot v Moravskoslezském kraji, respektive v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. 

Nejvyšší denní koncentrace PM10 v rámci městských a předměstských stanic byla naměřena 

7.1.2016 na stanici Havířov THAR (aglomerace O/K/F-M) a nabyla hodnot 233 µg.m-3. 

V rámci venkovských stanic byla naměřena nejvyšší denní koncentrace PM10 9.1.2016 na 

stanici Věrňovice TVERA (aglomerace O/K/F-M) a činila 228 µg.m-3. K překročení ročního 

imisního limitu PM10 (40 µg.m-3) na území České Republiky došlo na 1 z 112 stanic AIM - 

Ostrava-Radvanice ZU TOREK. Stanice se nachází v aglomeraci O/K/F-M.  

Z daných dat jasně vyplívá, že Moravskoslezský kraj se co do znečištění ovzduší 

prachovými částicemi týče, řadí na první příčku v České Republice. [10]   
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4. Bezpilotní prostředky 

Letecké prostředky, které nevyžadují lidskou posádku, nazýváme anglickým výrazem 

UAV, tj. Unmanned Aerial Vehicles. Tyto bezpilotní prostředky, označovány zkratkou BZP, 

lze využít v rizikových situacích, v nebezpečných oblastech nebo k výzkumu a monitorování 

v těžko přístupných oblastech. Mezi jejich největší výhody patří jednoduché zacházení, 

flexibilita, mobilita, poměrně levný provoz a mezi jejich nevýhody můžeme zařadit zejména 

omezenou nosnost.  

 4.1. Využití bezpilotních prostředků pro měření imisí  

UAV nám umožňují popsat pohyb, mechanizmus postupu a původ znečištění v různých 

výškách. Podle naměřených dat lze snadno vykreslit trojrozměrné mapy. Využitím UAV lze 

lépe porozumět atmosférickým procesům ovlivňujícím přenos a rozptyl znečištění.  

Velkou výhodou měření vertikálního znečištění ovzduší pomocí UAV je schopnost 

zaznamenat vertikální profil teplotního zvrstvení, který nelze získat imisním monitoringem. 

Pomocí AIM se využívá metoda výpočtu teplotních vertikálních pseudogradientů, založena na 

měření teploty na stanicích v různých nadmořských výškách v blízkém okolí. Tato metoda je 

považována za nepřímou metodu měření vertikální stability atmosféry a má určité omezení, 

neboť se teplota na stanicích měří ve dvou metrech nad zemí a teplotní poměry na daných 

stanicích mohou být odlišné. Například, nastane-li teplotní inverze mezi jednotlivými 

stanicemi, kterou nelze daným měřením odhalit.  

Cílem letového měření je zasáhnout kouřovou vlečku zdroje, nejlépe pak střed kouřové 

vlečky, kde jsou naměřeny nejvyšší koncentrace. Ta je v závislosti na aktuální stabilitě 

atmosféry a rychlosti větru vertikálně unášena. V závislosti na směru a rychlosti větru je 

vlečka rovněž unášena v horizontálním směru. [11, 25, 27, 28] 
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5. Letová měření pomocí vzducholodě ACC15X 

 

5.1. Příprava měření 

 

Obrázek 13 Vzducholoď ACC15X,  Nicolle Kulíšková 

Vzducholoď ACC15X je bezpilotní prostředek, určen pro létání za účelem leteckých prací 

a činností. Trup vzducholodě o délce dvanácti metrů je složen z vnitřní duše o objemu 56 m3 

plněnou heliem a svrchním pláštěm. Duše ze speciálního polymerního materiálu prvotně brání 

úniku helia do atmosféry. Stabilizační ocasní plochy (vodorovné a svislé) jsou umístěny 

v zadní části trupu a slouží ke stabilizaci vzducholodě při letu. Vodorovné označujeme jako 

výškovky, svislé jako směrovky. Ve směrovce jsou umístěny dva motory, díky kterým lze 

vzducholodí zatáčet. Pohonná gondola je umístěna zespod trupu v místě hmotnostního těžiště 

vzducholodě na nosnících. V ní se nachází spalovací motor jakožto zdroj energie, pohánějící 

alternátor, který vyrábí elektřinu. Ta je dále distribuována po celé vzducholodi. V pohonné 

gondole se také nachází záložní akumulátor pro případ výpadku spalovacího motoru. 

Měřící aparatura je umístěna na nákladové plošině 2 metry před pohonnou gondolou a 

skládá se z: 

 ručního měřiče PM znečištění GrayWolf 3016 IAQ  

o má schopnost rozlišit 6 různých frakcí PM v rozsahu 0,3 – 10,0 μm 

o přepočítává naměřené hodnoty na hmotnostní koncentraci a zobrazuje 

je v jednotkách μg/m3 

o on-line přenos do pozemního řídícího stanoviště během celého letu 
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Obrázek 14 GrayWolf 3016 IAQ,  Nicolle Kulíšková 

 zařízení na odběr vzorku 

o má čtyři komory s filtry, díky čemuž je možno získat čtyři různé 

vzorky během letu 

o otevření komory v místě, kde chceme vzduch analyzovat 

o detailní analýza složení znečištění díky informacím z filtru a informace 

o množství prosátého vzduchu  

 

 

Obrázek 15 Zařízení na odběr vzorků, Nicolle Kulíšková 

       

 

Legislativně se vzducholoď ACC15X řídí leteckým předpisem L2 pravidla létání, 

doplňkem X a pravidly VFR – pravidla pro let za viditelnosti. [29, 30] 
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5.1.1. Meteorologická omezení 

Se vzducholodí se nesmí vzlétnout, je-li: 

 průměrná rychlost přízemního větru v zástavbě větší než 3 m/s,  

 průměrná rychlost přízemního větru ve volném prostoru větší než 4 m/s, 

 rychlost nárazu větru v zástavbě větší než 4 m/s, 

 rychlost nárazu větru ve volném prostoru větší než 6 m/s, 

 možnost vzniku přízemní turbulence, 

 nebezpečí průletu silného termického nebo vlnového proudění. 

Za minimální viditelnost je považována taková, kdy pilot s RC vysílačem má neustálý 

vizuální kontakt se vzducholodí. Se vzducholodí se nesmí létat za deště či sněhu, nebo hrozí-li 

jejich výskyt. [29] 

5.1.2. Technická opatření při poruše 

Vzducholoď ACC15X je pro případ poruchy či zastavení spalovacího motoru vybavena 

záložním akumulátorem. K přepnutí dochází automaticky a pilot má poté zhruba 12 minut na 

nouzové přistání. Nastane-li porucha ocasních ploch, přistane pilot pomocí motorů (klesání, 

stoupání). Při výpadku všech řídících kanálů přejde po třech sekundách vzducholoď do stavu 

fail-safe a začne pomalu klesat nad místem výpadku signálu. Při silném větru, je-li 

vzducholoď natočena špičkou proti směru větru a nemá již dostatečný výkon, aby překonala 

sílu větru, je třeba nastavit maximální otáčky vrtulí a klesat kolmo k ploše přistání. [29] 

5.2. Metodika měření 

Měření je třeba naplánovat v souvislosti s meteorologickými podmínkami. Den předem je 

třeba zhlédnout synoptickou mapu a zjistit, zda nebude foukat příliš silný vítr. V den měření 

je za potřebí analyzovat počasí. Podle počasí se stanoví strategie profilu letu. Směr větru je 

důležitý při výběru strany letu. Z bezpečnostního hlediska je lepší létat na závětrné straně, 

kdyby se vzducholoď vypnula (závada).  

Při samotném měření je za potřebí minimálně čtyř osob. Dvě osoby z Airship clubu a dvě 

z týmu letového měření VŠB-TUO. Pilot RC má za úkol start a přistání, popřípadě operativní 

ruční řízení. Musí se nacházet vždy v dosahu a viditelnosti vzducholodě. Pilot v pozemním 

řídícím pracovišti řídí vzducholoď pomocí počítače. Pouští filtry, směřuje vzducholoď. Piloti 

musí mezi sebou komunikovat prostřednictvím vysílaček. Provozní operátor má na starosti 
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kontrolu chodu antén, kvality přenášeného obrazu, hlídá hodnoty znečištění. Poslední osoba 

má funkci řidiče. Převáží řídící pracoviště a RC pilota. 

Celkové měření probíhá v řádech hodin, respektive v průběhu celého dne. Po příjezdu na 

předem zvolené místo nastává příprava letu, tedy rozbalení a nafouknutí vzducholodě. Tyto 

úkony trvají cca 2 hodiny. Poté se uvede vzducholoď do vzduchu, kde může probíhat měření 

maximálně 3,5 hodiny (kapacita objemu nádrže). Během třiceti minut je nádrž s palivem 

doplněna a vzducholoď může opět vzlétnout. Demontáž vzducholodě zabere zhruba 2,5 

hodiny. 

Naměřené koncentrace jsou doplněny o geografické souřadnice, výšku nad terénem, 

nadmořskou výšku, teplotu ovzduší  a rychlost letu. 

6. Vlastní měření 

6.1. Bravantice 

Měření proběhlo 3. prosince 2014 nad obcí Bravantice, která se nachází v okrese Nový 

Jičín. Tato lokalita byla zvolena jednak proto, že zde probíhalo zaškolení pilotů a jednak 

proto, že je zde velký vliv znečištění ovzduší lokálními topeništi. 

 

Obrázek 16 Profil letu, www.mapy.cz 
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Profil letu byl zvolen tak, aby západní část zasahovala nad oblast s výskytem lokálních 

topenišť a východní částí nad oblast volného prostranství.   

 

Ze synoptické mapy lze zjistit, že jsme se při měření nacházeli pod vlivem rozsáhlé tlakové 

níže. Z důvodu velmi teplé vzduchové hmoty nastalo prudké zvýšení atmosférické stability a 

vytvořila se inverzní situace. 

Obrázek 17 Synoptická situace 3. 12. 2014, http://www.metoffice.gov.uk/ 
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Z dalšího grafu a to závislosti teploty na výšce lze říci, že v době měření se inverze 

pohybovala ve výšce okolo 190 metrů. Vítr byl velmi slabý a stabilita atmosféry pod inverzí 

byla vysoká. Nad inverzní vrstvou panovaly dobré rozptylové podmínky s větrem o rychlosti 

okolo 10 m/s. 

6.2. Karolina  

Měření bylo naplánováno na 21.4.2015, ale po zhlédnutí synoptických map a zjištění, že 

bude foukat silný vítr měnící se všemi směry, bylo přesunuto na 22.4.2015. Měření proběhlo 

na náměstí Biskupa Bruna v Ostravě. Toto místo bylo zvoleno na základě dostačujícího 

prostoru pro manipulaci se vzducholodí, možnosti zde zaparkovat mobilní měřící laboratoř a 

v nedalekém okolí se nachází dva velké zdroje znečišťování ovzduší a to ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. a Vítkovice, a.s.. Bylo v plánu létat na dvou profilech a to již v brzkou ranní 

hodinu, abychom zastihli inverzi.  

 
Obrázek 18 Závislost teploty na výšce 3. 12. 2014. http://portal.chmi.cz 
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Obrázek 19 Profil letu, www.mapy.cz 

 

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

křižovatkou ulic 28. října a Na Karolině, ten se ale z důvodu špatného technického stavu 

vzducholodě nepodařilo změřit. Mobilní měřící stanice od společnosti BT Klastr, která 

disponuje zařízením pro odběr a měření částic frakcí PM10, PM4, PM2,5 a PM1, byla umístěna 

na dané stanoviště již den předem z důvodu vyhřátí a ustálení analyzátorů.  

Při měření přicházela vzduchová hmota ze severu a proto byl zvolen graf teplotního 

zvrstvení ze stanice ve Wroclavi.  



 

33 

 

 

Obrázek 20 Graf teplotního zvrstvení 22.4.2015 0:00, http://weather.uwyo.edu/ 

 

Obrázek 21 Graf teplotní zvrstvení 22.4.2015 12:00, http://weather.uwyo.edu/ 
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Z grafu teplotního zvrstvení lze vidět silnou zadržující vrstvu, nad kterou foukal silný 

severní vítr. Pod ní byla síla větru nulová a rozptyl znečišťujících látek minimální. 

6.3. ArcelorMittal Ostrava 

Měření proběhlo 22.4.2016 na závětrné straně hutního podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

(dále jen „Mittal“). Vzlet vzducholodě nastal u Karoliny, poté následoval přelet k Mittalu, kde 

proběhlo samotné měření.  

 

 

Obrázek 22 Graf teplotního zvrstvení 22.4.2016 0:00, http://weather.uwyo.edu/ 
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Obrázek 23 Graf teplotního zvrstvení 22.4.2016 12:00, http://weather.uwyo.edu/ 

 

Z grafu teplotního zvrstvení lze vyčíst, že v den měření panovaly krásné konvektivní 

podmínky, nebyla žádná inverze. Veškerý rozptyl znečišťujících látek se odehrával do výšky 

1600 metrů, kde se nacházela první zadržující vrstva. Vítr foukal ze severozápadu o síle 5-6 

m/s. 

Tento let lze rozdělit na 3 samostatné měření. 
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6.3.1 Karolina 

 

Obrázek 24 Profil letu, www.mapy.cz 

6.3.2. Přelet 

 

Obrázek 25 Profil letu, www.mapy.cz 
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6.3.3. Mittal 

 

Obrázek 26 Profil letu, www.mapy.cz 
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7. Vyhodnocení 

7.1. Bravantice 

Cílem tohoto měření bylo posoudit vliv lokálních topenišť na celkové znečištění v obci.  

Data ze vzducholodě:  

 

Obrázek 27 Graf vertikálního rozložení PM znečištění s teplotou 

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

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

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

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

od 5 µg.m-3 do 10 µg.m-3 

V době měření je zřetelná přízemní konvektivní vrstva sahající do výšky cca 50 m nad 

terénem. Vertikální profil znečištění odpovídá dobře meteorologickým podmínkám. V 

konvektivní vrstvě jsou koncentrace PM o hodnotách do cca 40 µg.m-3. Ve zbytku izotermní 

vrstvy se vyskytují koncentrace od 70 do 75 µg.m-3 a na hranici inverzní vrstvy se vyskytují 

koncentrace nad 80 µg.m-3. 
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Obrázek 28 Prostorové zobrazení znečištění – pohled z jihu 

 

 

Obrázek 29 Prostorové zobrazení znečištění – pohled shora 
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S pomocí geografického programu ArcMap lze zobrazit naměřené znečištění v prostoru. 

Díky prostorovému zobrazení lze lépe vyhodnotit, jak se dané znečištění chová a posléze 

zjistit zdroj tohoto znečištění. Je zde viditelný pás vyšších koncentrací v oblasti hipodromu ve 

výšce cca 220 m, pás na úrovni statku na východní straně obce Bravantice ve výšce cca 200 m 

a pás na úrovni západní strany obce ve výšce cca 100 až 150 m. Vliv lokálních topenišť se 

nepotvrdil, jelikož jsme se nacházeli pod inverzní vrstvou a zvýšené koncentrace se potvrdily 

ve vysokých výškách. Znečištění se pravděpodobně táhlo pod zadržující vrstvou Moravskou 

bránou do místa měření.  

7.2. Karolina 

Cílem tohoto měření bylo zjistit, zda je vhodné kombinovat pozemní a letové měření.  

Data z mobilní měřící laboratoře:  

 

Obrázek 30 Graf vertikálního rozložení znečištění s teplotou 

 

Graf byl sestaven z dat naměřených mobilní měřící laboratoří. 
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Data ze vzducholodě: 

 

Obrázek 31 Graf vertikálního rozložení PM znečištění s teplotou 

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

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

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

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

od 5 µg.m-3 do 10 µg.m-3 

Graf byl sestaven z dat naměřených vzducholodí na 1. profilu v době od 9:00 do 10:00. 

Hodnoty inverze naměřené vzducholodí okolo 100 metrů nad zemí odpovídají hodnotám 

z měřící stanice ve Wroclavi. Je zde vidět i zbytek noční inverze, kdy teplota klesla hodinu 

před úsvitem na 3,7 °C. Při zemi se nachází silně instabilní zvrstvení přes 20 °C se zvýšenými 

hodnotami tuhých částic pravděpodobně z důvodu re-emise. 

Z dat naměřených mobilní měřící laboratoří lze vyčíst změnu směru větru ze severu na 

severovýchod, která sebou přinesla zvýšené koncentrace znečištění, které dosáhly maxima 

66,4 µg.m-3 ve 22:40. Znečištění je přisuzováno zdroji vzdáleném 14 km severovýchodně od 

místa měření. 
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Obrázek 32 Oblast zdroje znečištění, www.mapy.cz 

V této lokalitě se nachází Dětmarovická elektrárna. 

V 5:10 vítr opět změnil směr a to ze severovýchodu na jih a donesl druhou vlnu znečištění, 

která dosáhla maxima 97,73µg.m-3  v 6:10. Znečištění je přisuzováno zdroji ve vzdálenosti 

2,98 km jižně od místa měření.  

 

Obrázek 33 Oblast zdroje znečištění, www.mapy.cz 

V této lokalitě se nachází ArcelorMittal Ostrava a.s. a zejména pak jeho nižší zdroje.  

Toto tvrzení je podloženo naměřením frakce PM10 pomocí vzducholodě. 
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7.3 ArcelorMittal Ostrava 

7.3.1 Karolina 

I přesto, že se jednalo pouze o orientační let (vzlet) vzducholodě, jsme naměřili data a 

následně vyhodnotili.   

Data ze vzducholodě: 

 

Obrázek 34 Graf vertikálního rozložení PM znečištění s teplotou 
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Obrázek 35 Mapa prostorového rozložení znečištění, Tereza Havlíčková 

 

 

Obrázek 36 Prostorové zobrazení znečištění 

 

V oblasti vzletu jsme naměřili větší množství znečištění ve výšce 20 metrů 112,57 µg.m-3. 

Toto znečištění obsahovalo především částice o velikosti 5-10 µm a lze tedy konstatovat, že 
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se jednalo o prach nasátý do stoupavého proudu ze země.  Prachový vír neboli tzv. dust devil 

se vytvoří, pokud horký vzduch v blízkosti povrchu rychle stoupne přes malou kapsu nad ním, 

která obsahuje chladný vzduch o nízkém tlaku. S tímto jevem se v rozptylových studiích 

vůbec nepočítá. 

7.3.2. Přelet 

Tento let se letěl ve stejné výšce, a proto necharakterizuje profil znečištění. Letělo se ve 

výšce od 428 do 546 m a zbytek znečištění v grafu je ze vzletu u karoliny a přistání 

v Bartovicích. 

Data ze vzducholodě: 

 

Obrázek 37 Graf vertikálního rozložení PM znečištění s teplotou 
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Obrázek 38 Mapa prostorového rozložení znečištění, Tereza Havlíčková 

 

 

Obrázek 39 Prostorové zobrazení znečištění 

 

Obrázek 40 Prostorové zobrazení znečištění - začištěné 
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Na prostorovém zobrazení lze vidět kouřové vlečky, které přicházejí do areálu. Jednalo se 

o dosti velké znečištění o množství 16-21µg .m-3.  Původem mohou být velké průmyslové 

zdroje na návětrné straně, nebo se mohlo jednat o vznos termiky. Podle velikosti se jedná o 

jemné částice, a proto toto znečištění přisuzujeme velkému průmyslovému zdroji.  

7.3.3. Mittal 

Data ze vzducholodě: 

 

Obrázek 41 Graf vertikálního rozložení PM znečištění s teplotou 
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Obrázek 42 Mapa prostorového rozložení znečištění, Tereza Havlíčková 

 

Obrázek 43 Prostorového zobrazení znečištění 

 

Při měření u Mittalu jsme naměřili zvýšené množství znečištění pouze v jednom místě a je 

to jasný důkaz znečištění z technologií používaných v areálu. Jedná se o znečištění ve 

velikosti od 250 do 300 metrů. Nevíme, jak to vypadá pod námi změřenou výškou, jelikož 

jsme let z důvodu zásahu orgánu státní správy nemohli dolítat. Toto znečištění přisuzujeme 

energetice, jejíž komín je vysoký 220 metrů. 
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8. Modelování  

Modelování rozptylu znečišťujících látek bylo provedeno pro měření u areálu 

ArcelorMittal Ostrava podle modelu SYMOS´97.  

 

 

Obrázek 44 Model rozptylu znečištění, Vladislav Svozilík 

 

Měření u Mittalu je zmodelováno podle následujících podmínek: 

 Rychlost větru – 7,5 km/h 

 Směr větru – azimut 340 

 5. Třída stability – nestabilní zvrstvení 

Jelikož bylo v den měření konvektivní zvrstvení a v ovzduší se nenacházela žádná inverze, 

měly by hodnoty krátkodobých modelů vycházet stejně, jako při měření. Sledujeme 

zjednodušený příklad, kdy jde znečištění jednoznačně z jednoho zdroje po nekonečně dlouhou 

dobu. Model by měl proto dobře odrážet skutečnost.  

V modelu nám vyšli 10x menší hodnoty znečištění než při měření. Tato odchylka může být 

způsobená tím, že při modelování počítáme s průměrovanými ročními hodnotami, kdežto 

v den měření mohli jet zdroje v jiném režimu (například na plný provoz). Zdroj má různou 

časovou charakteristiku. 
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9. Závěr  

Pokud by se při daném měření naměřili čtyři profily, a to jeden profil na návětrné straně a 

zbylé tři na závětrné straně v rozmezí několika desítek metrů po směru větru, byli bychom 

schopni říci, jak se znečištění šíří neboli získat tvar kouřové vlečky. Nadále bychom mohli 

přesně specifikovat, které znečištění do areálu přichází, a které z areálu vychází. Stanovilo by 

se tedy jasně pozadí a množství vypuštěných látek z daných zdrojů. Pomocí vzducholodě 

můžeme měřit znečištění od výšky cca 50 metrů nad terénem. Níže je to již nebezpečné. Proto 

je dobré mít při měření přistavenou mobilní měřící laboratoř, která je schopna dokreslit 

znečištění v přízemní vrstvě a stanovit tak celkový profil znečištění. Díky mobilní měřící 

laboratoři jsme také schopni na základě směru větru, který se může měnit i několikrát během 

měření, usoudit původ znečištění, které se v dané době na daném místě nachází.  

Modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší je dobré, avšak statistické modely 

pracují s průměrnými hodnotami emisí ze zdrojů a jejich závěry tedy nejsou přesné. Výsledné 

hodnoty znečištění jsou v porovnání se skutečností mnohonásobně menší a je třeba je 

vynásobit faktorem. Modely také nepočítají s velkým množstvím znečištění pod inverzní 

vrstvou a rozdílnou časovou charakteristikou zdroje. 

Z naměřených dat tedy jasně vyplívá, že jsme pomocí letového měření schopni odhadnout 

zdroj znečištění a množství emisí ze zdroje. 
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10. Seznam použitých zkratek 

PM – Particulate matter 

AIM – Automatický imisní monitoring  

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ISKO – Informační systém kvality ovzduší 

ZU – Zdravotní ústav 

O/K/F-M – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek 

PAH – Polycyklické aromatické uhlovodíky 

UAV - Unmanned Aerial Vehicles 

BZP – Bezpilotní prostředky 

VFR – Visual flight rules 

GCS – Ground control station 
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