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ANOTACE 

LUSTYK, K.: Expozice jemným a ultrajemným částicím pří kouření a porovnání použitých 

měřících technik. Diplomová práce. Ostrava, 2018. Vysoká škola bá ská – Technická 

univerzita Ostrava. 100 s. 1 s. p íloh. 

 

Teoretická část práce se zabývá částicemi v ovzduší s ohledem na jemnou a ultrajemnou 

frakci. Jsou popsány zp soby vzniku t chto částic a jejich složení. Rozebrána jsou možná 

rizika, která se s t mito částicemi pojí. Popsány jsou zp soby, kterými lze tyto částice 

v okolním prost edí m it.  

Praktická část práce poskytuje vyhodnocení výsledk  experimentálního m ení expozice 

částicím p i kou ení r zných druh  cigaret, včetn  prom nlivého počtu ku ák  a rozdílných 

míst, kde m že být člov k t mto částicím exponován. V záv ru práce byly porovnány 

použité m icí techniky. 

 

Klíčová sova: ultrajemné částice, m ení, kou ení, expozice, nanočástice 

SUMMARY 

LUSTYK, K: Exposure to Fine and Ultrafine Particles during Smoking and Comparsion of 

Used Measurement Techniques. Diploma thesis. Ostrava, 2018. VŠB – Technical University 

of Ostrava. 100 pages. 1 page with attachment. 

 

Theoretical part of this thesis is focused on issues connected with fine and ultrafine particles. 

Ways of their origin are described, their composition including risks, which are related 

to these particles. This thesis also describes ways how to measure these particles in aerosol. 

Practical part provides an evaluation of the results of experimental measurement of particle 

exposure during smoking of different types of cigarettes, including a variable number 

of smokers and different places where a person can be exposed to these particles. 

Comparison of used techniques is provided in the conclusion of this thesis. 

 

Keywords: ultrafine particles, measurement, smoking, exposure, nanoparticle 
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ÚVOD 

Problematika ultrajemných částic a nanočástic v současné dob  dosahuje vrcholu 

popularity jak ve v deckém, tak v pr myslovém odv tví či v medicín . S neustálým 

rozvojem nových technologií a schopností člov ka pracovat stále s menšími a menšími 

částicemi či materiály se nanočásticím a nanomateriál m v nuje velká pozornost.  

S pozitivním vlivem t chto částic také p ichází obez etnost a uv dom ní si, že každá 

nová technologie má i svou negativní stránku. Mezi faktory ovliv ující nebezpečnost 

nanočástic lze za adit velikost (relativn  snadný pr nik do organismu), tvar, chemické 

složení či m rný povrch (který je v tší, než u částic velikostn  v tších), na který se mohou 

sorbovat škodliviny. 

Práce bude v teoretické části rozebírat základní dostupné informace o částicích 

v nanorozm rech. Zam í se na zp soby jejich vzniku, d lení a složení. Dále budou 

rozebrány zdroje znečiš ující ovzduší částicemi, zp soby expozice částicím lidskému 

organismu a její následky. Budou popsány zp soby m ení p ítomnosti částic v ovzduší. 

Práce se zam í na zahraniční studie v nující se expozici jemným a ultrajemným částicím 

p i kou ení. 

Praktická část se bude v novat experimentálnímu m ení a vyhodnocení výsledk  

expozice částicím, které vznikají p i kou ení r zných druh  cigaret. Data budou vzájemn  

porovnána mezi sebou a také s jinými výsledky zahraničních studií, které se zabývaly 

podobným tématem. Budou také porovnány výsledky p ístroj , se kterými bude m ena 

expozice částicím p i kou ení.  
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1 ÚVOD DO NANOSV TA 

  Nanosv t se pohybuje v oblasti částic, struktur a materiál , velikostn  se nachází 

v rozmezí jednotlivých atom  a makrosv tem. V nanosv t  se nachází částice, u nichž je 

alespo  jeden rozm r v rozmezí 1 až 100 nm. P edpona „nano“ pochází z eckého „nanos“, 

což znamená v p ekladu trpaslík. Tato p edpona má význam násobku 1·10-9. Tyto částice 

byly v atmosfé e p ítomny ješt  p ed osídlením zem  prvními lidmi. V tšina t chto částic 

má sv j p vod v p írodních zdrojích. Vyskytují se v sopečném popelu, mo ském aerosolu 

(ve v tším množství v p ímo ských oblastech), jemném písku, pylu, mohou vznikat 

p i lesních požárech, písečných bou ích, p i dopadu vesmírného prachu na zemský povrch, 

jsou uvol ovány p i p irozených procesech uvol ování plynu ze zemské k ry apod. Jedná 

se ale také o biologické materiály – nap . viry či n které bakterie. [1],[2],[5] 

 Tyto částice začali produkovat svou činností i lidé, aniž by si to uv domovali. 

Vznikaly nap . p i rozd lávání ohn , výrob  prvních nástroj , p í zpracovávání d eva a kov , 

p i vývoji a používání spalovacích motor  apod. [1],[2] 

 S rozvojem oblasti nanosv ta se začaly používat základní pojmy, které by m ly být 

hned na úvod práce vysv tleny. 

1.1 Definice pojm  

 Je d ležité definovat významový rozdíl mezi nanočásticemi a ultrajemnými 

(a jemnými) částicemi. V literatu e jak odborné, tak i populárn -naučné, se tyto pojmy často 

zam ují. P ípadn  se používá obecný pojem nanočástice, který ovšem významov  ne zcela 

p esn  odpovídá všem částicím o nanorozm rech. 

Pro částice, a  již kapalné nebo pevné, rozptýlené v okolním vzduchu a vzduchem 

unášené, se používá termín pevné částice nebo polétavý prach (Particulate Matter, dále jen 

„PM“). Částice se podle velikosti definují takto: 

▪ Hrubé částice (Coarse Particles) jsou částice, jejichž aerodynamický pr m r je mezi 

10 µm a 2,5 µm. Jsou označovány jako PM10. 

▪ Jemné částice (Fine Particles. dále jen „FP“) jsou částice, jejichž aerodynamický 

pr m r je 2,5 µm a menší. Jemné částice jsou označovány jako PM2,5. 
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▪ Nanočástice (nebo dle normy ČSN P CEN ISO/TS 27687 nanoobjekt) jsou takové 

částice, u kterých je alespo  jeden rozm r menší než 100 nm. Jsou vyráb ny cílen  

pomocí nanotechnologií – jedná se o tzv. inženýrské nanočástice/nanomateriály, 

které jsou označovány jako „ing-nanočástice“ nebo jako ENP/ENM (Engineered 

Nanoparticles/Engineered Nanomaterials). [6],[7] 

▪ Ultrajemné částice (Ultrafine Particles, dále jen „UFP“) jsou takové částice, jejichž 

aerodynamický pr m r je menší n ž 100 nm – mohou být označovány jako PM0,1. 

UFP nejsou cílen  vyráb né, ale i p esto jejich vlastnosti závisí na totožných 

parametrech, jako vlastnosti nanočástic um le vyráb ných. [3],[4],[5] 

Pro snadn jší p edstavu je m ítko jednotlivých frakcí zobrazeno na Obrázku č. 1. 

 

 

Obrázek č. 1: Znázorn ní jednotlivých druh  částic v m ítku 

Další definice nanočástic/nanomateriál  jsou uvedeny v Kapitole 1.5. 

1.2 Hrubé částice 

 Hrubé částice pat í rozm rov  mezi nejv tší pravideln  monitorované částice 

v ovzduší. Hrubé částice vznikají p edevším ze:  

▪ zemské k ry – oxidy k emíku, hliníku, železa, vápníku, draslík  a titanu, 

▪ uhlíkatých materiál  – spalování, 

▪ vody, 

▪ biologických materiál  – viry, bakterie, spory, pyl aj., 

▪ dusičnan  – vznikají hlavn  oxidací NO a NO2 a 

▪ síran  – vznik p edevším oxidací SO2. 
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Dále se v hrubých částicích vyskytují i oxidy chloru, barya, manganu apod. 

Na Obrázku č. 2 je zobrazeno zastoupení hrubé a jemné frakce vybraných prvk . [5] 

 

 

Obrázek č. 2: Pom r hrubých a jemných částic jednotlivých prvk  dle analýzy pevných 

částic v Bostonu, USA, vzorky odebírány v letech 2002-2010 [8] 

1.3 Jemné částice 

 Tyto částice jsou tvo eny podobnými sloučeninami jako částice hrubé frakce. Mezi 

sloučeniny pat í sírany, dusičnany, voda, oxidy pocházející ze zemské k ry, amoniak aj. 

Existují prvky (a jejich sloučeniny), které se nachází výlučn  ve form  FP – olovo či síra. 

Na Obrázku č. 3 jsou mikroskopické snímky vybraných FP. [8],[9] 
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Obrázek č. 3: Mikroskopické snímky r zných druh  FP [10] 

1.4 Ultrajemné částice 

UFP tvo í skupinu rozm rov  nejmenších částic v atmosfé e. Mezi p íklady 

chemického složení UFP lze uvést nap . černý uhlík, dusičnany, sírany či amonný kation 

(NH4
+). Lze nalézt také stopové prvky kov  – niklu, železa, vanadu, m di či olova. [11],[12] 

P i zkoumání dat a porovnání distribuce ultrajemných částic o rozm rech 10 nm 

až 100 nm a jemných částic o rozm rech 0,1 µm až 2,5 µm lze zjistit (s ohledem na početní 

a hmotnostní koncentraci částic) že 88 %poč. a 3 %hm. UFP je zastoupeno v jemných částicích, 

viz Tabulka č. 1. Jediná částice s pr m rem 2,5 µm postačuje k dosažení hmotnostní 

koncentrace 10 µg∙m-3, zatímco částic o pr m ru 0,02 µm je pot eba k dosažení této 

hmotnostní koncentrace více než 2 milion . [4] 

Tabulka č. 1: Zastoupení početní a hmotnostní koncentrace dle velikosti částic [4] 

Velikost částic Zastoupení 

 
Početní 

koncentrace 

Hmotnostní 
koncentrace 

PM0,01-0,1 (10 – 100 nm) 88 % 3 % 

PM0,1-2,5 (100 nm – 2,5 µm) 12 % 97 % 
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1.5 Nanočástice 

 Nanočástice mohou být obsaženy i v r zných nanomateriálech. Pro termín 

„nanomateriál“ existuje n kolik definic, nap .: 

▪ podle Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization, dále jen „ISO“) je nanomateriál: „Materiál s jakýmikoliv vn jšími 

rozm ry velikosti v ádu nanometr  nebo s vnit ní strukturou nebo s povrchovou 

strukturou v ádu nanometr , p esn ji 1 – 100 nm.“ [13] 

▪ podle Doporučení Evropské komise ze dne 18. íjna 2011 o definici nanomateriálu, 

č. 2011/696/EU z roku 2011, se nanomateriálem rozumí: „P írodní materiál, materiál 

vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený obsahující částice 

v nesloučeném stavu, nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více 

částic ve velikostním rozd lení jeden nebo více vn jších rozm r  v rozmezí velikosti 

1 – 100 nm.“ a současn  dodává, že ve zvláštních p ípadech a pokud jsou p ítomny 

obavy z hlediska životního prost edí, zdraví nebo bezpečnosti, m že být hranice 50 % 

částic nahrazena hranicí mezi 1 a 50 %. [14] 

▪ podle americké Agentury pro ochranu životního prost edí (US EPA, United States 

– Environmental Protection Agency) je nanomateriál takový materiál, jehož 

minimáln  jeden rozm r je menší než 100 nm. [15] 

 

Vyráb né nanoobjekty lze rozd lit podle počtu rozm r  pod 100 nm: 

▪ jeden rozm r pod 100 nm = nanodeska (nanoplate) – viz Obrázek č. 4, 

 

 
Obrázek č. 4: Nanodeska [16] 

▪ dva rozm ry pod 100 nm = nanovlákno (nanofibre) - viz Obrázek č. 5, nanotrubice 

– duté nanovlákno (nanotube), nanotyč – tuhé nanovlákno (nanorod), 
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Nanočástice (UFP, nanomateriály obecn ) mohou vykazovat jiné (nové) vlastnosti 

či chování než částice/materiály stejného druhu v mikro nebo makro m ítku. P edevším je 

to dáno tím, že na povrchu a uvnit  nanočástic (UFP, nanomateriál ) jsou rozdílné fyzikáln  

chemické vlastnosti. U t chto nanočástic/nanomateriál  dominují fyzikáln  chemické 

vlastnosti jejich povrchu nad vlastnostmi daného materiálu, ze kterého jsou složeny 

– částice/materiál se p i zmenšování (pod 100 nm) začne chovat jako povrch. Byly 

pozorovány i zm ny mechanických vlastností – tvrdosti, pevnosti (ta je u uhlíkových 

nanotrubic 100x vyšší než u oceli), tažnosti apod. Dochází také ke zm nám u optických, 

elektrických nebo magnetických vlastností. [6],[17],[20] 

 U t chto nanočástic/nanomateriál  se uplat ují také kvantové jevy, které byly známé 

výlučn  u molekul a atom . U velmi malých objekt  (pod 20 nm) je pozorování tohoto 

chování obzvlášt  výrazné a u částic s rozm ry pod 5 nm toto chování zcela p evládá. [17] 

 Ve vzdušném prost edí tvo í tyto částice nanoaerosoly, ve vodním prost edí 

se používá výraz koloid (nacházejí se zde částice o velikosti 1 nm až 1 µm). [17] 

Vlastnosti nanočástic p ímo závisí na jejich rozm rech, tvaru a v li tvo it v tší celky 

– koagulovat. Vznikají tak agregáty nebo aglomeráty. Proces koagulace je dominantní 

hlavn  ve vzdušném prost edí a závisí na mnoha faktorech – nap . na koncentraci aerosolu, 

p evažující velikosti částic či jejich náboji. [21] 

Agregáty jsou skupiny částic, které jsou vázány pevnými silami (nap . kovovými 

nebo kovalentními). Oproti tomu aglomeráty jsou vnit n  vázány slabými silami (nap . Van 

der Waalsovými). U obou t chto skupin je výsledný povrch podobný součtu povrch  

jednotlivých částic – částice nezmenšují sv j povrch, pouze ztrácejí svou nezávislost 

volného pohybu – pohybují se totiž jako celek. [17] 

Na Obrázku č. 8 je zobrazeno m ítko s porovnáním r zných objekt  v nano 

a mikrom ítku. 
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Obrázek č. 8: Nano a mikrom ítko [22],[23] 

Částice p írodního p vodu se v ovzduší rozptylují rovnom rn ji a jejich koncentrace 

díky rozptylu jsou p íliš vysoké – netvo í shluky koncentračního zatížení tak, jako částice 

antropogenní. Ty jsou do ovzduší emitovány tzv. zdroji znečišt ní ovzduší. [5]  

Jako každá nová technologie, jsou i s nanočásticemi – jejich výrobou, skladováním 

či používáním, spojena rizika. 

2 RIZIKA SPOJENÁ S NANOČÁSTICEMI 

Pro zjednodušení výkladu bude v této kapitole použit obecný termín nanočástice 

ve smyslu jakékoliv částice o nanorozm rech. 

Člov k je nanočásticím/UFP exponován po celý život. Buď neúmysln , vlivem únik  

p i technologických procesech, spalování fosilních paliv atd., nebo úmysln  – p í používání 

výrobk  tyto látky obsahující. Práv  cílen  vyráb ným nanočásticím/nanomateriál m 

se začala p izp sobovat (nejen) evropská legislativa. 

2.1 Právní p edpisy 

 Stejn  jako chemické látky a sm si, podléhají i vyráb né nanomateriály na ízení 

Evropského parlamentu a RADY č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o z ízení Evropské agentury pro chemické látky 

(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, dále jen „REACH“). 
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Toto na ízení neobsahuje konkrétní úpravu pro nanomateriály – pro tuto oblast jsou 

zve ejn ny pouze rozši ující pokyny pro nanomateriály. Rozší eny jsou Pokyny 

k požadavk m na informace a posuzování chemické bezpečnosti, konkrétn  kapitoly: 

▪ R6: QSARs (modely kvantitativních vztah  mezi strukturou a aktivitou) a seskupování 

chemických látek – dodatek pro nanomateriály (doporučení pro registranty, jak doložit 

používání údaj  o nebezpečnosti mezi nanoformami a „ne-nanoformami“), 

▪ R.7a, R.7b a R.7c: Specifické pokyny ke sledované vlastnosti – dodatky 

pro nanomateriály (specifická doporučení pro nanomateriály pro spln ní požadavk  

na ízení REACH), výše zmín né dodatky byly naposledy aktualizovány v roce 2017, 

▪ R.8 a R.10: Charakterizace reakce na dávku nebo koncentraci – pro lidské zdraví 

a životní prost edí – doporučení pro nanomateriály (akt. 2012), 

▪ R.14: Odhad expozice – doporučení pro nanomateriály (akt. 2012). [43],[44],[45],[46] 

Generální editelství pro životní prost edí Evropské komise (Directorate-General for 

Environment, dále jen „DG ENV“) ustanovilo v lednu 2012 Skupinu pro posuzování již 

registrovaných nanomateriál  (Group Assessing Already Registered Nanomaterials, 

dále jen „GAARN“), jejíž cílem je ve spolupráci s Komisí a odborníky z ad členských stát  

posoudit registrace nejd ležit jších nanomateriál  a podávat doporučení k zajišt ní 

snadného pr b hu registrace nanomateriál  a ízení jejich bezpečnosti. [31],[47] 

V íjnu 2012 z ídila Evropská agentura pro chemické látky (European Chemicals 

Agency, dále jen „ECHA“) odbornou skupinu pro nanomateriály nazývanou ECHA-NMEG 

(ECHA – Nanomaterials Expert Group). Cílem této skupiny je poskytovat informace 

a poradenství k v deckým a technickým aspekt m, které souvisí s uplat ováním na ízení 

REACH a Na ízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a sm sí 

(Classification, Labeling and Packaging, dále jen „CLP“) ve vztahu k nanomateriál m. [48]  

 Výzkum týkající se problematiky p ítomnosti UFP v pracovním prost edí a jejich 

vlivu na lidské zdraví je v současnosti na vzestupu, nicmén  zatím neexistují české 

legislativní závazky z hlediska nap . ochrany zdraví p i práci s ohledem práv  na UFP.  

Pro chemické látky a sm si platí v ČR zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a chemických sm sích, ve zn ní pozd jších p edpis , tzv. chemický zákon. Ten upravuje 

nap . práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob p i výrob , klasifikaci, 
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balení či uvád ní chemických látek, či látek obsažených ve sm sích nebo p edm tech. 

Navazuje na n která evropská na ízení jako nap . na ízení REACH nebo na ízení CLP. [39] 

Pro ochranu zdraví p i práci je česká legislativa zam ena obecn  pouze na rizikový 

faktor prachu (p ípadn  chemických látek), jejichž limity jsou stanoveny 

v NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn ní 

pozd jších p edpis . V p ílohách č. 2 a č. 3 tohoto NV jsou stanoveny p ípustné expoziční 

limity a nejvyšší p ípustné koncentrace na pracovišti chemických látek, respektive prach . 

Dále jsou zde up esn ny zp soby m ení a hodnocení expozice chemických látek a prachu 

či m ení vdechovatelné a respirabilní frakce prachu. FP a UFP však z hlediska jejich 

výskytu a ochrany p ed nimi na ízení nebere v potaz. [40] 

 Pot ebu ešit ochranu zdraví zam stnanc  p i práci, která je spojená s výskytem UFP 

(v tomto p ípad  nazývaných nanočásticemi), dokazuje vznik a certifikace dokumentu 

„Certifikovaná metodika pro poskytování osobních ochranných pracovních prost edk  

v prost edí s rizikem výskytu nanočástic“. Zpracovatelem této metodiky je Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP“), certifikace prob hla dne 29. 12. 2016. [41] 

 Metodika je určená pro zam stnavatele, kte í procházejí rozhodovacím procesem 

p id lování osobních ochranných pracovních prost edk  (dále jen „OOPP“) zam stnanc m. 

Obsahem je ešení ochrany dýchacích cest p ed p sobením nanočástic (cílen  vyráb ných) 

nebo necílen  vyprodukovaných (tedy UFP) v ovzduší pracovního prost edí. Je složena 

z postupových krok , které sm ují k rozhodnutí poskytnout zam stnanci OOPP: 

1. Vymezení pracovního systému, zpracování seznamu pracoviš  a činností, 

identifikace nebezpečí 

2. Stanovení doby expozice 

▪ 4 kategorie dle doby expozice za den nebo souhrnn  za týden 

3. Stanovení nebezpečnosti 

▪ 5 skupin nebezpečnosti v závislosti na početní koncentraci nanočástic/UFP 

a jiných vlastností (dráždivost, leptavost, hustota aj.) 

4. Hodnocení rizik spojených s p sobením nanočástic 
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▪ rozd lení rizika na t i skupiny dle nabyté hodnoty (1, 2 nebo 3) na základ  matice 

hodnocení rizik (osy tvo í hodnoty skupiny nebezpečnosti a kategorie doby 

expozice) a jejich definice 

5. Odstran ní nebo omezení rizik + p id lení OOPP 

▪ doporučení pro poskytnutí OOPP na základ  výsledku z hodnocení rizika. 

[41],[42] 

 Tak jako každá technologie, i inženýrské nanočástice s sebou p inášejí krom  

pozitivních dopad  ve smyslu zdokonalování existujících a vývoje nových technologií 

a výrobk  i obavy z jejich p sobení (nejen) na lidský organismus včetn  jejich neetického 

využití či zneužití t etí stranou – jejich dopady je t eba brát jako ambivalentní. [33],[35] 

 Dále nastává otázka, zdali management rizik spojený s chemickými látkami je 

dostatečné funkční i pro nanomateriály. 

2.2 Management rizik spojený s chemickými látkami  

 Struktura standardního postupu hodnocení rizik je: 

1) určení (identifikace) nebezpečnosti, 

2) analýza vztahu dávka-odpov ď (také dávka-účinek), 

3) hodnocení expozice, 

4) charakterizace rizika. [34] 

 Prvním krokem p i hodnocení rizik je tedy identifikování nebezpečnosti. Jedná se o 

oblasti: 

▪ nebezpečnost fyzikáln -chemická (výbušnost, ho lavost), 

▪ nebezpečnost pro zdraví (toxicita, mutagenita), 

▪ nebezpečnost pro životní prost edí (ekotoxicita). [34] 

 Hodnocení rizik chemických látek bude relevantní pouze tehdy, bude-li možno 

spolehliv  vypracovat práv  všechny čty i body hodnocení rizik. 

Což u nanočástic/nanomateriál  nelze spolehliv  provést. Je tedy podáván všeobecný apel 

na subjekty, které s nanomateriály pracují, aby zachovávali postup tzv. principu p edb žné 
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opatrnosti, tedy aby nezahajovaly činnost se kterou souvisí nejisté a potenciáln  nebezpečné 

následky. [34] 

 Aby se dala stanovit zdravotní rizika a dopady částic o nanorozm rech, je pot eba 

zjistit, jaké faktory či vlastnosti ovliv ují jejich nebezpečnost, nap . toxicitu. 

2.3 Vliv na toxicitu částic 

 Mezi faktory ovliv ující toxicitu částic lze za adit velikost, tvar, chemické složení či 

plochu jejich povrchu. [81] 

2.3.1 Velikost 

 Typickým p íkladem, kdy velikost ovliv uje toxicitu částic, m že být oxid titaničitý 

TiO2 – p i pokusu na potkanech provedeného americkými odborníky z Univerzity 

v Rochesteru ve stát  New York, byli potkani exponováni po dobu 1 roku částicím tohoto 

oxidu o dvou r zných rozm rech (20 nm a 250 nm). Pokusem bylo prokázáno, že u zví at 

vystavených 20 nm částicím nastal v tší výskyt fibrózy tkán , než u jedinc  vystavených 

250 nm částicím. Tímto lze potvrdit skutečnost, že ultrajemné částice této látky mají vyšší 

biologickou aktivitu než částice o v tších rozm rech. Velikost je také zásadním parametrem 

pro schopnost a zp sob proniknutí do organismu, a tedy projevením svých toxických 

vlastností. [36] 

 

 

Obrázek č. 9: Nanočástice TiO2 [37] 
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2.3.2 Tvar 

 Další vlastností ovliv ující toxicitu částic je jejich tvar. Indický Institut v deckého 

vzd lávání a výzkumu (Indian Institute of Science Education and Research) provedl pokus 

na rybách druhu zebrafish (česky dánio pruhované), kterým byly katetrem do dutiny b išní 

aplikovány nanočástice zlata typu „glyco-gold“ (nanočástice vzniklé syntézou zlata 

a sacharid ). Do ryb byly injektovány částice ve tvaru tyče, koule a hv zdy. Po r zných 

časových intervalech (4, 24 a 48 hodin) byly ryby usmrceny a prob hlo zkoumání 

akumulovaného množství nanočástic v orgánech v závislosti na jejich tvaru. Nejmén  

akumulovaných částic bylo ve tvaru tyče (vlivem tvaru došlo k jejich relativn  rychlému 

opušt ní organismu na rozdíl od kulovitých částic). Naopak nejvíce akumulovaných částic 

v orgánech dánia bylo ve tvaru hv zdy (z d vodu v tší plochy povrchu a nejvyššího 

koeficientu t ení). [38] 

2.3.3 Další vlastnosti 

 Mezi další vlastnosti ovliv ující toxicitu částic lze za adit chemické složení – často 

se testují částice zlata, st íbra, m di, či oxidu titaničitého nebo zinečnatého. Také velikost 

povrchu částic má význam na úrove  toxicity – menší nanočástice mají totiž vyšší hodnotu 

m rného povrchu než v tší částice téhož druhu. To vede k vyšší reaktivit  t chto částic 

– p edevším dochází ke koagulaci (viz Kapitola 1.5). [81] 

 

 V n kterých p ípadech nelze provést ani první krok hodnocení rizik – identifikaci 

nebezpečnosti. To se d je v p ípadech, kdy není být zaručena absolutní správnost informací 

o konkrétním nanomateriálu, protože daný materiál m že být vyráb n jinými zp soby, 

p ípadn  m že být, by  minimáln , modifikován. [33],[35] 

 

 Existuje n kolik expozičních cest, kterými se mohou nanočástice/UFP dostat 

do lidského organismu. 

2.4 Zp soby expozice částicím 

P i posuzování expozice nanočástic je t eba brát v potaz n kolik faktor : 
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▪ druh, tvar, jejich fyzikáln  chemické vlastnosti, 

▪ druh prost edí, ve kterém se nacházejí, 

▪ expoziční dávku, 

▪ délku expozice apod. [30] 

 Kombinace výše zmín ných faktor  a jejich úrovní rozhoduje o tom, jestli látka 

do organismu pronikne, v p ípad  proniknutí zp sob p enosu a místo p sobení 

nebo akumulace a výsledný vliv na jednotlivé funkce daného organismu. [30] 

 V lidském organismu jsou tyto částice nejčast ji adsorbovány proteiny 

a bílkovinami. Kv li t mto látkám mohou částice m nit své chemické či fyzikální vlastnosti, 

reaktivitu nebo schopnost projít membránou bu ky. [30],[31] 

 Částice se mohou v bu kách koncentrovat jen tehdy, pokud jsou zachyceny pomocí 

endocytózy ve vn jším prost edí bu ky. Endocytóza se skládá ze dvou mechanism  

– fagocytózy a pinocytózy. Fagocytóza je pohlcení cizorodé částice nebo mikrobu bu kou 

a slouží k ochran  p ed patogeny. V p ípad  úsp šné fagocytózy je patogen zničen (pomocí 

oxidant , proteáz a hydroláz), v p ípad  neúsp chu z stávají v t le. Na částice se mohou 

také navázat tzv. opsoniny, což jsou látky usnad ující fagocytózu. Oproti tomu pinocytóza 

je proces, p i kterém se vytvo í samostatné váčky se zachycenou částicí. Jde o proces 

p ijímání tekutin, p ípadn  látek v nich obsažených. Následn  se částice p emis ují 

nap . z plic do krve či p es nervové bu ky do centrální nervové soustavy. Z krevního ob hu 

mohou být dále ší eny k cílovým orgán m jako jsou mozek, ledviny nebo játra. [30],[31] 

 

Kontakt s organismem m že být veden n kolika zp soby – dýchacím ústrojím 

(inhalační expozice), trávicím ústrojím (perorální), p es k ži a sliznice (dermální), p ípadn  

až p ímým kontaktem s krevním ečišt m (intravenózní). [17],[30] 

2.4.1 Perorální expozice 

 Perorální expozice zahrnuje p íjem potravinami, vodou, léčivy, kosmetikou, p enos 

z rukou do úst a také vdechnutím nanočástic. P i pr chodu nanočástic trávicím ústrojí jsou 

tyto částice vystavovány n kolika faktor m (trávicím enzym m a tekutinám či st evnímu 

prost edí), které mohou zm nit či ovlivnit jejich fyzikáln  chemické vlastnosti. Práv  
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ve st evech mají nanočástice nejv tší „šanci“ se vst ebat do organizmu, a to z d vodu 

nejv tší absorpční plochy z trávicího ústrojí. [17],[30] 

 Pro úrove  adsorpce, pr chodu a transportu částic záleží p edevším na jejich tvaru 

a velikosti, čím je částice menší, tím jsou tyto procesy snazší. Nap . pro částice latexu platí, 

že: 

▪ částice o pr m ru 14 nm prochází do 2 minut vrstvou st evní sliznice, 

▪ částice o pr m ru 415 nm prochází do 30 minut vrstvou st evní sliznice, 

▪ částice o pr m ru 1 µm již sliznicí pronikají pouze v minimální mí e. [17] 

 Výskyt nanočástic v trávicím ústrojí m že vyvolat nap . Crohnovu chorobu, 

ulcerózní kolitidu nebo rakovinu. [17] 

2.4.2 Dermální expozice 

 I p esto, že povrch k že tvo í pom rn  účinnou bariéru proti vstupu cizorodých látek, 

mohou p es ni do organizmu pronikat nanočástice, které mají lipofilní charakter (jsou 

rozpustné v tucích). Tyto částice pronikají p es potní žlázy nebo v místech pror stání 

ochlupení. [17],[30] 

 Možnosti pr niku nanočástic p es povrch k že lze rozd lit na: 

▪ intercelulární – pohyb mezi bu kami, 

▪ folikulární – podél chlupu do váčku, 

▪ transcelulární – pohyb p es bu ky. [17],[30] 

 Jsou prokázány pr niky částic TiO2 a beryllia p es k ži. I p es provedení n kolika 

významných pokus  a m ení je však stále značnou částí v decké obce považováno 

pronikání nanočástic k ží jako diskutabilní. [17],[30] 

 V p ípad  pr niku nanočástic k ží je jejich p emíst ní možné do r zných částí t la, 

jelikož se ve šká e dostávají do krevního ečišt . Mohou zp sobovat lokální podrážd ní 

pokožky, elefantiázu (zv tšení k že a podkoží) či Kaposiho sarkom (nádorové onemocn ní 

s poškozením pokožky). [17] 
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2.4.3 Intravenózní expozice 

 P ípad nitrožilního pr niku nanočástic m že nastat p i doprav  tekutin 

do podkožního vaziva, sval  či cév. Dochází k okamžitému a snadnému p emíst ní krevním 

ečišt m do r zných částí ob hového systému. Z hlediska akumulace bylo zjišt no, že p i 

nitrožilním podání se částice akumulují déle než ty, které se do organismu dostaly perorální 

cestou. [17] 

 V p ípad  transportu ob hovým systémem bývají nanočástice spojovány s tvorbou 

tromb  (krevních sraženin). Dále se mohou usazovat v cílových místech (orgány, kostní 

d e ). Reakcí na podání nanočástic m že být také hypersenzitivita (p ecitliv lost). Naopak 

pozitivní význam nitrožilního podání spočívá v aplikaci léčiv a pom rn  rychlému 

transportu k cílovému požadovanému místu účinku. [17] 

2.4.4 Inhalační expozice 

 Tento druh expozice je zprost edkováván nosní a ústní dutinou, p ičemž nejmenší 

částice se mohou dostat až do plicních sklípk  a váčk , kde snadno proniknou do krevního 

ob hu. Adsorpce plicemi je rychlá, protože jejich funkcí je umožnit rychlou vým nu plyn  

mezi vzduchem a krví v požadovaném obejmu. P ípadný prostup nanočástic do krve je 

usnadn n tím, že plíce mají značnou plochu vým ny (až 100 m2) a rovn ž stavba plicních 

bun k umož uje p ekonávat částicím bariéru v podob  membrány plicních bun k pom rn  

snadno. [17],[30] 

 Prostup částic do dýchacího ústrojí závisí na jejich velikosti, grafické znázorn ní 

pr niku dle velikosti je na Obrázku č. 10. Částice o velikosti: 

▪ > 10 µm jsou zachycovány v horních cestách dýchacích (jsou buď vykašlány, 

vysmrkány nebo spolknuty  perorální expozice), 

▪ 3 µm < X < 10 µm jsou zachycovány v dolních cestách dýchacích, konkrétn  v hrtanu 

a pr dušnici, 

▪ p ibližn  3 µm se dostávají do pr dušek, 

▪ 1 µm < X < 3 µm se v pr duškách a pr dušinkách usazují a jsou zde akumulovány 

po dlouhou dobu, 
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▪ desítky až stovky nm, pronikají až do plicních sklípk  a váčk , a tedy snadno 

pronikají až do krevního ečišt . 
 

 

Obrázek č. 10: Znázorn ní pr chodu částic dýchací soustavou člov ka [32] 

V oblasti plicních sklípk  a váčk  se usazuje až 1/3 částic o velikosti < 100 nm. [17] 

Negativní účinky vdechovaných částic jsou závislé také na tom, jak dlouho jsou 

usazeny v dýchacím ústrojí. Čím menší jsou částice, tím m že být jejich negativní účinek 

vyšší, mohou mít totiž vyšší toxicitu než částice stejného složení s v tšími rozm ry (viz 

Kapitola 2.3.1). Mezi účinky částic lze za adit zán tlivé reakce v dýchacím ústrojí, fibrózu 

plic, silikózu, azbestózu, rozedmu plic či výskyt nádor  p echázející v až rakovinu plic. [17] 

 

 Existuje n kolik princip , jakými specializované p ístroje m í množství částic, které 

se nacházejí v ovzduší – tedy t ch, u kterých dochází k inhalační expozici. 

2.5 Principy m ení aerosol  s obsahem nanočástic 

V p ípad  m ení aerosolu, což je soubor částic rozptýlených v plynu, které nabývají 

významného počtu a velkého velikostního rozp tí, není vhodné jej popisovat výpisem 

vlastností jednotlivých částic nebo velikostních skupin. Je praktičt jší určit počet částic 

ve vybraných velikostních skupinách – stanovit jejich velikostní distribuci. Pro snazší 

vyjád ení je nutné zavést určitý standard v parametru velikosti – tzv. ekvivalentní 
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(aerodynamický) pr m r. Jedná se o pr m r p edpokládané kulové částice o m rné hustot  

1 000 kg·m-3, která má stejnou hodnotu m ené fyzikální veličiny jako m ená částice. [17] 

Metod m ení aerosol  s obsahem nanočástic se s rozvojem fyzikální chemie 

vyvinulo n kolik a další stále p ibývají. Částice lze m it jak v kapalném, plynném, tak 

i v prost edí pevného skupenství. Pro sledování suspendovaných (tj. takových, které 

vzhledem ke svým velmi malým rozm r m z stávají po velmi dlouhou dobu ve vzdušném 

prost edí) částic se v současné praxi z hlediska hygieny používají dva postupy – nep ímé 

gravimetrické stanovení (záchyt částic na filtru) a p ímé kontinuální postupy. [17] 

2.5.1 Princip urychlení aerosolových částic v proudu vzduchu 

 Za ízení, která pracují na principu pr chodu aerosolu a separací částic dle jejich 

velikosti, se nazývají impaktory. Aerosol je nasáván jedním koncem impaktoru pomocí 

čerpadla, následuje ostré zak ivení dráhy proud ní, kdy částice v tší a t žší jsou vlivem 

odst edivé síly zachyceny na impakční desce (Obrázek č. 11). Částice menší pokračují 

v proudu aerosolu dále impaktorem, dokud se nezachytí na p íslušné desce. [17] 

 

 

Obrázek č. 11: Princip impaktoru [17] 

 Nejčast ji se používají impaktory, které separují velikostní frakce PM1, PM2,5, PM4 

a PM10. Impaktory mohou pracovat na n kolika principech, nap .: 

▪ kaskádní impaktory – separují částice podle jejich aerodynamického pr m ru, složeny 

z n kolika pater, každé patro zachycuje p esn  daný velikostní interval (viz Obrázek 

č. 12) 
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Obrázek č. 12: Princip kaskádního impaktoru [17] 

▪ elektrický nízkotlaký impaktor – pracuje na principu nabití částice koronárním 

výbojem na vstupu, po depozici na jednotlivých deskách je náboj neutralizován 

a zárove  je m en na každém pat e elektrický proud – určení početní koncentrace 

částic. Impaktor pracuje na principu kaskádního impaktoru s výhodou toho, že je 

schopen separovat částice menší, než impaktor atmosférický – pracuje s nižším tlakem 

a je také schopen online m ení koncentrace počtu částic. [17] 

 

 Hmotnostní koncentrace suspendovaných částic se stavuje gravimetricky – porovná 

se hmotnost filtru p ed m ením (nevystavený částicím) a po m ení (s částicemi). Filtry 

mohou být nap . textilní, vláknité či membránové. [17] 

2.5.2 Princip difuze 

 Na tomto principu pracují tzv. difuzní baterie. P i difuzi se rozptylují částice 

v prostoru na základn  difuzního gradientu – látky se p emis ují z prost edí s jejich vyšší 

koncentrací do prost edí s koncentrací nižší, a to z d vodu dosažení optimální koncentrace 

v celém prostoru z d vodu dosažení energeticky nejvýhodn jšího stavu. [17] 

 Difuzní baterie je aerosolový spektrometr, který se používá pro m ení částic, jejichž 

velikost je v rozmezí 1 až 200 nm. M í se jejich početní distribuce pomocí systému kanálk , 

na jejichž st ny částice vlivem Brownova pohybu narážejí a ulpívají na nich. Mezi d ležité 

parametry p i m ení pat í difuzní koeficient částic (jejich schopnost difundovat), délka 

difuzní baterie a objemový pr tok m eného aerosolu. [17] 



21 

 

 Difuzní baterie mohou být v podob  soustavy trubic, desek či obdélníkových 

kanálk . Jejich nevýhoda oproti impaktor m je jejich tzv. „mezní pr m r částice“ – kdy 

částice práv  této velikosti má 50 % pravd podobnost, že se zachytí na separačním stupni 

a 50 % pravd podobnost, že jím projde. [17] 

 

 

Obrázek č. 13: Typy difuzních baterií [17] 

2.5.3 Princip pohyblivosti v elektrickém poli 

 P ístroje, které fungují na tomto principu, využívají tzv. elektrické pohyblivosti 

částic, což je schopnost pohybovat se ve vn jším elektrickém poli. Hlavní skupina p ístroj , 

která s tímto zp sobem m ení pracuje, jsou tzv. skenovací t ídiče pohyblivosti částic SMPS. 

Je složen ze dvou částí: 

▪ Za ízení pro velikostní klasifikaci (Electrical aerosol classifier, dále jen „EC“) nebo 

klasifikátor částic podle mobility (Differential mobility analyser, dále jen „DMA“) a 

▪ Za ízení pro m ení počtu částic (Condensation particle counter, dále jen „CPC“). 

Po vstupu do EC/DMA jsou částice za pomocí radioaktivního zá iče (85Kr nebo 241Am) 

neutralizovány tak, aby bylo dosaženo rovnovážného stavu nabití. P i vlastním m ení EC 

vybere interval velikosti částic a CPC poté tyto rozt íd né částice spočítá. [17] 

Systém je pln  automatizovaný a je schopen online zobrazování m ených hodnot. 

Nejpropracovan jší systémy jsou schopny m it částice již od velikosti 1 nm. [17] 

P íkladem je p ístroj GRIMM SMPS+C (Scanning mobility particle sizer, Obrázek 

č. 14). V DMA je pro neutralizaci částic použito radioaktivního zá iče s americiem 241Am. 

Pro pr chodu do CPC je vzorek vzduchu nasycen parami 1-butanolu ve vyh ívané komo e 
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(cca 36 °C). Poté projdou částice chladn jší částí (cca 10 °C), kde na nich 1-butanol 

zkondenzuje, dojde k jejich zv tšení a snadn jší detekci p i rozptylu sv tla. V softwaru, 

který je určen pro používání p ístroje, lze nastavit pom rn  širokou škálu parametr , 

nap . počet kanál , které bude p ístroj používat, velikostní rozmezí částic, které se bude 

m it, interval pro m ení částic apod. [72] 

Vybrané technické parametry modelu SMPS+C: 

- provozní teplota 0 – 40 °C, relativní vlhkost < 90 %, 

 - provozní teplota 10 – 35 °C, relativní vlhkost < 95 °C , 
 - velikostní rozmezí částic 11 až 1 110 nm, 

 - počet částic 0 až 14 000 jednotliv , 14 000 až 10 000 000 ve fotometrickém modu, 

- odchylka m ení početní koncentrace 5 % jednotliv , > 10 % ve fotometr. modu, 

 - počet m icích kanál  standardn  až 44, voliteln  až 255, 

 - pr tok nasávaného vzduchu 0,3 l∙min-1, 

 - hmotnost 13 kg (CPC) + cca 5 kg (DMA), 

 - data ukládána do PC (p i m ení je p ístroj propojen s PC). [72] 

 

 

Obrázek č. 14: M icí p ístroje GRIMM SMPS+C (v pop edí) 
a GRIMM 1.365 HLX (v pozadí), foto autor 

 Dalším z m icích p ístroj  pracujícím na podobném principu, by  mírn  odlišném, 

je ruční p ístroj Testo DiSCmini. Je určen pro m ení početní koncentrace nanočástic, jejich 

st ední velikosti a tzv. LDSA (Lung-deposite surface area), tj. plochy částic, které se usadí 

v plicích v jednotce nasávaného vzduchu. Princip je založen na pohyblivosti částic 

v elektrickém poli. P i vstupu je aerosol namíchán s pozitivn  nabitými ionty. Nabité částice 

jsou poté detekovány elektrometry ve dvou fázích. V první detekční fázi se malé částice 

usazují na ocelové m ížce a jsou detekovány jako elektrický proud. Zbývající částice 
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se dostanou do filtrovací fáze a jsou detekovány stejným zp sobem. Pom r t chto dvou 

elektrických proud  je m ítkem st ední velikosti částic. Celkový počet částic je vypočítán 

z celkového proudu. [73] 

Vybrané technické parametry Testo DiSCmini: 
 - provozní teplota 10 – 30 °C, relativní vlhkost < 90 %, 

 - st ední velikost částic 10 až 300 nm, detekovatelná velikost částic 10 až 700 nm, 

 - koncentrace částic – závisí na velikosti a st ední velikosti částic: 

   ∙20 nm ... 2 000 až 1 000 000 #∙cm-3, 

   ∙100 nm ... 500 až 500 000 #∙cm-3, 

 - pr tok 1 l∙min-1 ± 0,1 l∙min-1, 

 - m icí interval 1 s, 

 - odchylka ± 30 % ve velikosti a početní koncentraci částic 

 - hmotnost 0,7 kg, 

 - data zaznamenávána na pam ovou kartu. [73] 

 

 

Obrázek č. 15: Testo DiSCmini [73] 

2.5.4 Další zp soby m ení 

Mezi další zp soby lze za adit m ení: 

▪ na principu optických vlastností – pracují na principu absorpce (paprsek sv tla je 

zeslabován) nebo rozptylu sv tla (paprsek sv tla je rozptylován do r zných sm r ), 

o Jedním z (mobilních) p ístroj  pracujícím na tomto principu, konkrétn  na principu 

rozptylu sv tla částicemi, je mobilní Grimm Portable Aerosol Spectrometer (PAS) 

1.109. Nasávaný vzduch je veden p ímo do m icí bu ky, ve které jsou detekovány 

částice nacházející se v nasávaném vzduchu. Detekce probíhá na základ  rozptylu 

sv tla, kdy sv telný impuls pro každou částici je započítán společn  s intenzitou 
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rozptýleného sv tla, díky které je částici p i azená velikost. Princip je znázorn n 

na Obrázku č. 16. [74] 

 

 
Obrázek č. 16: Princip spektrometru GRIMM PAS 1.109 [74] 

Vybrané technické parametry GRIMM PAS 1.109: 
 - provozní teplota: 0 – 40 °C, relativní vlhkost < 95 %, 

 - vlnová délka paprsku laseru 655 nm, 

 - počet m icích kanálu 31 s velikostním rozmezím 0,25 až 32 µm, 

 - počet m ených částic 1 až 2 000 000 #∙dm-3, 

 - rozsah hmotnostní koncentrace 0,1 až 100 000 µg, 

 - pr tok nasávaného vzduchu 1,2 l∙min-1 s odchylkou ± 5 %, 

 - standardní m icí interval 6 s, 

 - hmotnost 1,7 kg, 

 - data ukládána do PC (p i m ení je p ístroj propojen s PC). [74] 

 

 
Obrázek č. 17: GRIMM PAS 1.109 [74] 

▪ na principu foretických jev  – termoforéza (pohyb částic v teplotním gradientu), 

fotoforéza (pohyb částic zp sobený nesymetrickou absorpcí sv tla) nebo difuzoforéza 

(pohyb částic vlivem koncentračního gradientu), 

▪ na principu kondenzace – na povrch částice dopadají molekuly páry a ty tedy zv tšují 

sv j objem a hmotnost. [17] 

▪ Na jiných principech, p ípadn  kombinace výše zmín ných, 
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o Tímto je nap . GRIMM 1.365 HLX. Tento model je velmi podobný modelu PAS 

1.109 – skládá se ale ze dvou m icích modul . Prvním modulem je práv  model 

PAS 1.109, navíc je zde druhý modul (NanoCheck model 1.320), který slouží 

k m ení počtu (nano)částic v rozsahu 25 až 300 nm. Ten pracuje na principu 

kombinace dodání elektrického náboje s m ením vodivosti a elektrometrem 

na principu Faradayovy klece. Celkov  tvo í soupravu GRIMM 1.365 HLX. [75] 

Vybrané technické parametry dopl ku NanoCheck model 1.320: 
 - provozní teplota 0 – 40 °C, relativní vlhkost < 90 %, 

 - velikostní rozmezí částic 25 až 300 nm, 

 - počet m ených částic 500 až 500 000 #∙cm-3, 

 - pr tok nasávaného vzduchu 1,2 l∙min-1, 

 - odchylka pro aerodyn. pr m r a početní koncentraci částic 5 %, 

 - standardní m icí interval 10 s, 

 - hmotnost 1,8 kg, 

 - data ukládána do PC (p i m ení je p ístroj propojen s PC). [75] 

 

 

Obrázek č. 18: GRIMM 1.365 HLX, foto autor 

2.6 M ení PM10 a PM2,5 s ve ejn  p ístupnými daty 

 M ením hmotnostních koncentrací PM2,5 a PM10 se zabývá také Český 

hydrometeorologický ústav, který má po České republice rozmíst no 69 stanic m ících 

současn  tyto hodnoty. Nejvíce stanic (13) je rozmíst no v Moravskoslezském kraji. [64] 

Rozdíl v množství částic mezi oblastmi klasifikovanými jako pr myslová 

a venkovská lze vyčíst z Obrázku č. 19, který porovnává nam ená data ze stanice Ostrava-

Radvanice ZÚ (klasifikace pr myslová, data v červených rámečcích) a ze stanice B lotín 
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(klasifikace venkovská, data v zelených ránečcích). Stanice jsou od sebe vzdáleny vzdušnou 

čarou cca 46 km. [64] 

Tabulka obsahuje data nam ená v každé hodin , a to v intervalu od 2. 2. 2018, 19:00 

do 3. 2. 2018, 19:00. V tomto intervalu nebyla vyhlášena regulace z d vodu smogové situace 

a meteorologická situace byla srovnatelná pro ob  stanice. V prvních dvou sloupcích je 

srovnání hodnot hmotnostních koncentrací částic PM10, a to s aktuální hodinovou 

koncentrací. V další dvojici sloupc  jsou porovnány op t částice PM10, ale vždy s pr m rem 

za uplynulých 24 hodin. V poslední dvojici sloupc  jsou porovnána data částic PM2,5, 

a to s aktuální hodinovou koncentrací. [65],[66] 

 Hodinové koncentrace částic ze stanice v Ostrav -Radvanicích jsou: 

▪ u částic PM10 v 75 % p ípad  vyšší než data ze stanice v B lotín  

▪ u částic PM2,5 také v 75 % p ípad  vyšší než data ze stanice v B lotín . [65],[66] 

 Z tohoto drobného porovnání lze vyčíst, že koncentrace všech částic PM, včetn  FP 

a UFP, závisí na prost edí p edevším z hlediska množství dopravy, p ítomnosti 

pr myslových aktivit, na hustot  zástavby aj. [65],[66] 

 

 

Obrázek č. 19: Porovnání hodnot hmotnostních koncentrací PM2,5 a PM10 částic [65],[66] 
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 Množství pevných částic v ovzduší je ovlivn no p edevším zdroji znečiš ování 

ovzduší částicemi, které se v daném míst  nebo jeho okolí nacházejí. 

3 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ ČÁSTICEMI 

 Zdroje emisí, které znečiš ují ovzduší částicemi, lze rozd lit podle n kolika kritérií. 

Mezi níže uvedená kritéria je za azeno p t nejvýznamn jších zdroj . Ty lze rozd lit podle: 

▪ p vodu na 

o p irozené – výše zmín ná sopečná činnost, písek, mo ský aerosol, pyl aj. 

o antropogenní – doprava, pr mysl, energetika aj., 

▪ umíst ní na 

o p ízemní – skládky, lomy, lokální topeništ  aj. 

o vyvýšené – komíny tepláren, elektráren aj. 

o výškové – letecká doprava, 

▪ uspo ádání v prostoru na 

o bodové – komín  

o liniové – spojeno s liniovými stavbami, nap . dálnice 

o plošné – m sto, pr myslový areál 

o objemové – jaderný výbuch, 

▪ stálosti na 

o stacionární – nem ní svou polohu v čase (teplárna) 

o mobilní – m ní svou polohu v čase (auto v pohybu), 

▪ doby trvání na 

o nep etržité (kontinuální) – elektrárny, pr myslové podniky 

o p etržité (diskontinuální) – s p erušovaným provozem. [24] 

  

Hlavními zdroji antropogenních pevných částic, tj. vyprodukovaných lidskou 

činností, jsou doprava (emise ze spalovacích motor , emise částic vznikajících p i bržd ní, 

ví ení částic p i pr jezdu – tzv. „pouliční prach“) a spalování (výroba elektrické energie 

spalováním fosilních paliv nebo biopaliv, vytáp ní, oh ev). Jako p íklad zdroj  z dopravy 

lze uvést provoz dieselových motor . Produkují emise UFP s nejv tší zastoupením 

v rozmezí aerodynamického pr m ru 20 až 130 nm. U benzinových motor  jsou to 
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pak částice s nejv tším zastoupením o rozm rech 20 až 60 nm. Ačkoliv benzinové motory 

produkují p edevším rozm rov  menší částice, dieselové motory produkují až o n kolik ád  

vyšší počet UFP. [25],[70] 

UFP se nacházejí také v pracovním prost edí (p íklad viz Kapitola 3.1), 

ale i v domácnostech – tvo í se p i spalování (krb, kotel, kamna), p i va ení, úklidu (ví ení 

prachu). Značným zdrojem nanočástic v uzav eném prostoru je tabákový kou . M ení 

slovinských v dc  dokazují, že dalším zdrojem jsou i laserové tiskárny a kopírovací za ízení. 

Do vnit ních prostor mohou pronikat nanočástice také ventilací a otvory ve stavebních 

konstrukcích. [17],[26]  

P íkladem m že být Graf č. 1, ve kterém je početní koncentrace UFP a FP v závislosti 

na činnosti provád né v obývacím pokoji. Srovnány jsou situace p i b žném pobytu 

se zav eným oknem, p i pobytu s otev eným oknem a p i vysávání, kde dochází 

k významnému nár stu počtu p edevším UFP. Zdrojem UFP p i vysávání není jen pr chod 

částic vysavačem a jejich ví ení, ale také elektromotor vysavače, ze kterého se UFP uvol ují 

(ten lze označit jako dominantní zdroj UFP). [27] 

 

 

Graf č. 1: Početní koncentrace FP a UFP v domácnosti p i vybrané činnosti [27] 

3.1 Výskyt částic v pracovním prost edí  

FP a UFP se vyskytují i v pracovním prost edí zam stnanc . Jejich zvýšená početní 

koncentrace je na pracovištích, kde probíhá sva ování, obráb ní, vrtání, ezání, frézování, 
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broušení, drcení a mletí materiál , dále tavení, t žba, procesy spojené s jakýmkoliv sypkým 

materiálem, včetn  potravin – výroba cukru, mouky, instantních potravin aj. [17],[28] 

Jako p íklad lze uvést proces lešt ní bílé žuly (složení: 41 % k emen, 33 % 

plagioklasy, 23 % živce a 3 % biotit) na CNC stroji (Computer Numerical Control, 

počítačem ízený obráb cí stroj) ve společnosti A. Lacroix Granit v kanadském Québecu. 

CNC stroj umož uje provád t lešt ní v uzav eném prostoru. Zvyšuje to díky tomu také 

p esnost m ení početní koncentrace částic, protože mén  částic je schopno p ekonat bariéru 

a uniknout do okolního ovzduší. „Znečišt ný“ vzduch z CNC stroje byl nasáván do vybavení 

m icích p ístroj  p es polyesterovou trubku o vnit ním pr m ru 10 mm. Trubice byla 

dlouhá p ibližn  35 cm a byla udržována v rovin , aby se minimalizovala ztráta (ulp ní) 

částic uvnit  trubice. [29] 

M ení bylo provád no p ístrojem SMPS, na kterém bylo nastaveno 12 kanál  pro 

m ení početní koncentrace částic v rozsahu aerodynamického pr m ru od 7 do 100 nm, 

což odpovídá UFP. Rychlost otáček stroje byla v prvním p ípad  1 500 ot∙min-1, v druhém 

2 500 ot∙min-1. Pozice p ístroj  je viditelná na Obrázku č. 20. [29] 

 

 

Obrázek č. 20: Pohled na proces m ení: CNC stroj (uprost ed), SMPS (vpravo) [29] 

Z Obrázku č. 21, kde jsou zobrazeny grafy početních koncentrací částic v závislosti 

na jejich aerodynamickém pr m ru, lze vyčíst, že nejv tší početní koncentraci mají nejmenší 

částice (jednotky nm) – ádov  statisíce. Se zv tšujícím se aerodynamickým pr m rem 

částic početní koncentrace klesá – ádov  tisíce u částic s pr m rem 86 nm. [29] 
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Obrázek č. 21: Grafy nam ených hodnot početních koncentrací částic pro r zné rychlosti 
otáčení stroje [29] 

 

 Dalším významným zdrojem, kv li kterému dochází ke znečiš ování ovzduší 

a expozici UFP, je kou ení. 

3.2 FP a UFP – kou ení 

 Ačkoliv v české legislativ  není p esn  definován pojem kou ení, obecn  lze za tuto 

činnost považovat inhalaci kou e, který vzniká spalováním tabáku či jiné látky 

prost ednictvím cigaret, doutník  či dýmek. Hlavní složkou, která zp sobuje závislost 

na kou ení, je nikotin (poprvé byl z tabákových list  izolován již v roce 1828). Nikotin pat í 

mezi alkaloidy se vzhledem bezbarvé olejovité kapaliny. [49] 

 Ročn  zem e na celém sv t  na následky kou ení p ibližn  7 milion  lidí, z čehož 

více než 6 milion  zem e z d sledku p ímého užívání tabáku. Zbytek, cca 900 tisíc, tvo í 

neku áci, kte í zem ou na následky pasivního kou ení. V USA zp sobuje kou ení a nemoci 

v p ímé souvislosti s ním více úmrtí, než je kombinace následk  užívání alkoholu a drog, 

dopravních nehod, sebevražd a vražd dohromady. V ČR je dle výzkumu Státního 

zdravotního ústavu z roku 2016 p ibližn  29 % obyvatel ku ák  tabáku a 6 % ku ák  

elektronických cigaret. Na následky kou ení zem e v ČR ročn  p ibližn  18 000 lidí. 

[50],[51],[52],[53] 
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3.2.1 Tabákový kou  

 Ke vzniku tabákového kou e dochází p i zapálení vzdálen jšího konce cigarety 

(potažmo doutníku, dýmky aj.) a vdechnutí zplodin kou ení ku ákem. Tabákový kou  je 

sm sí více než 5 000 p evážn  toxických a karcinogenních látek. P i kou ení vznikají dva 

typy kou e: 

▪ hlavní proud kou e (angl. „mainstream smoke“) – je to veškerý kou , který b hem 

procesu vychází z nedopalkového konce cigarety (= je vdechován ku ákem) a  

▪ vedlejší proud kou e (angl. „sidestream smoke“) – veškerý kou , který b hem procesu 

vychází jinak než z nedopalkového konce cigarety, viz Obrázek č. 22. [54],[55] 

 

 

Obrázek č. 22: Znázorn ní proud  kou e z cigarety [56] 

 Ku ák a jeho nejbližší okolí jsou tedy p i kou ení exponováni ob ma druh m kou e. 

Je pot eba zmínit, že oba typy kou e mohou mít r zné chemické složení a pom ry 

zastoupených látek v nich – je to zp sobeno tím, že hlavní proud prochází p es cigaretový 

filtr; dále mohou být rozdíly ve složení zp sobeny r znými druhy použitého tabáku, 

rozdílnými úpravami tabáku (ší ka ezaného tabáku, aditiva, úrove  vlhkosti), rozm ry 

cigarety, pórovitostí cigaretového papírku, rozm ry a druhem filtru apod. [57] 

 Studie [57] zabývající se srovnáváním hlavního a vedlejšího proudu kou e prokazují, 

že vedlejší proud kou e obsahuje v tší množství polyaromatických uhlovodík , 

nitrozoamin , aromatických amin , oxidu uhelnatého či nikotinu a jeho alkaloid . [57] 

 Mezi nejnebezpečn jší látky obsažené v tabákovém kou i pat í akrylamid, benzen, 

benzo[a]pyren, DDT (dichlordifenyltrichloretan), epoxypropan, vinylchlorid, chloroform, 
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dehet aj. Kou ení tak negativn  ovliv uje lidské zdraví a je p íčinou 5-10násobného zvýšení 

pravd podobnosti, že se u ku áka rozvine rakovina plic. Mezi další následky pat í zvýšené 

riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice, rakoviny dutiny ústní, hrtanu, slinivky b išní či 

žaludku. Negativn  je ovliv ována také plodnost, p edevším u mužské populace. [50],[55] 

3.2.2 Elektronické cigarety 

 Elektronické cigarety (dále jen „e-cigarety“) se v posledních letech dostávají 

do velké obliby jak ku ák  tabákových výrobk , kte í ve značném množství p echázejí na 

tento zp sob kou ení kv li snaze p estat kou it úpln , tak paradoxn  i lidí, kte í byli doposud 

neku áky. Jako p íklad lze uvést užívání e-cigaret v USA. V roce 2010 je užívalo 9,8 % 

ku ák , o t i roky pozd ji již 36,5 %. Užívání e-cigarety p iznalo i 1,2 % lidí (1,7 milionu), 

kte í byli neku áky. [58] 

Oproti klasickým tabákovým cigaretám nedochází u e-cigarety k zapalování 

vdechované sm si, ale pouze k oh ívání namíchané sm si nikotinu, p íchut  a nosiče, 

tzv. „báze“. Pom r nikotinu a báze s p íchutí umož ují si namíchat sm s s r zným 

množstvím obsahu nikotinu, kou it lze e-cigaretu i bez nikotinu. P íchu  se nejčast ji skládá 

z propylenglykolu (dále jen „PG“) a aromat. Jako báze se používá PG, p ípadn  sm s PG a 

glycerolu. [59] 

 E-cigareta se skládá z n kolika hlavních částí – baterie, t la cigarety (ochranné sklo, 

tzv. „hlava“ s vatou a žhavící spirálou) a horní části s náustkem, popsáno na Obrázku č. 23. 

Princip vzniku vdechované aerosolové sm si je v nažhavení spirály a pr chodu kapalné 

sm si p es vatu, a práv  nažhavenou spirálu (kde se sm s odpa uje), kolem které proudí 

i okolní nasávaný vzduch. [59] 

 



33 

 

 

Obrázek č. 23: Popis e-cigarety [60] 

 Samoz ejm  i u e-cigaret se ve vdechované sm si nacházejí nebo mohou nacházet 

látky, které p sobí negativn  na lidský organismus (formaldehyd, toluen, acetaldehyd, m ď, 

nikl, chrom, nikotin a jeho alkaloidy – anabasin, anatabin aj.), nicmén  dle provedených 

studií [61],[71] se nenacházejí v takovém množství, jako u klasických cigaret. [61],[71] 

 P i pokusu provedeném v USA, kde došlo k porovnání složení vydechovaného 

aerosolu e-cigarety (s obsahem 2 % nikotinu ve sm si) a klasické cigarety (Marlboro Gold 

Box), bylo zjišt no, že v jednom vydechnutí se v kou i klasické cigarety nachází p ibližn  

200 µg nikotinu a 30 µg nikotinu v aerosolu e-cigarety (pokles o 85 %). Dále se v aerosolu 

e-cigarety oproti kou i z klasické cigarety nacházelo zanedbatelné nebo nenacházelo žádné 

množství oxidu uhelnatého, karbonyl  (formaldehyd, acetaldehyd aj.), benzenu, styrenu 

a jiných látek. Zajímavé je srovnání škodlivých a potenciáln  škodlivých složek (dle definice 

v USA), kterých u klasických cigaret bylo v jednom výdechu p ibližn  3 000 µg, zatímco 

u elektronické cigarety p ibližn  2 µg. [61] 

3.2.3 Modelové m ení v interiéru 

 Z hlediska hmotnostní koncentrace jemných částic obsažných v cigaretovém 

kou i/aerosolu e-cigarety lze uvést porovnání čty  domácností, z nichž v jedné se kou ily 

b žné cigarety, v druhé e-cigarety, t etí a čtvrtá domácnost byly neku ácké (obývány 

neku áky). M ení bylo provedeno ve špan lských domácnostech odborníky z r zných 
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institucí (Univerzita Barcelona, Univerzita Alcalá v Madridu či r zné nemocnice 

v Barcelon ). Výsledky jsou zpracovány v Tabulce č. 2. [62] 

 Podmínky m ení byly následující: 

▪ m icí p ístroje byly ve vzdálenosti 2 metr  od ku áka, 

▪ ku ák b žných cigaret vykou il 3 cigarety, 

▪ ku ák e-cigaret si 42x potáhnul z e-cigarety (sm s s 18 mg obsahem nikotinu), 

▪ p ístroj použitý k m ení byl TSI SidePak Personal Aerosol Monitor AM510 pracující 

na principu rozptylu sv telných paprsk  laseru částicemi, 

▪ m ilo se po dobu 60 minut v 60sekundových intervalech. [62] 

Tabulka č. 2: Mediány hmotnostní koncentrace jemných částic [62] 

Typ domácnosti Medián hmotnostní 
koncentrace [µg∙m-3] 

Mezikvartilové 
rozp tí [µg∙m-3] 

Ku ák b žných cigaret 572,52 431,08 – 747,24 

Ku ák e-cigarety 9,88 8,84 – 11,96 

Neku ácká domácnost 1 9,53 8,32 – 10,50 

Neku ácká domácnost 2 9,36 8,84 – 10,40 
 

Ačkoliv mediány hmotnostních koncentrací jemných částic byly podobné u ku áka e-cigaret 

a neku ák , bylo znát dočasné zvýšení hmotnostní koncentrace p i každém potáhnutí z e-

cigarety, viz Graf č. 2. [62] 

 

 

Graf č. 2: Graf z m ení hmotnostní koncentrace FP v r zných domácnostech [62] 
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3.2.4 Modelové m ení v exteriéru  

 Pro p íklad m ení koncentrací částic v exteriéru lze uvést studii [63] provedenou ve 

m st  South San Francisco, Kalifornie, USA. Studie byla zam ená na m ení expozice 

neku ák  FP a UFP, kterými byli vystaveni ku ákem na autobusové zastávce. Základní 

informace o m ení: 

▪ provedeno na 6 autobusových zastávkách v rozmezí 5,6 km, které se nacházely 

u vytížené 6proudé silnice El Camino Real, 

▪ zdrojem byl jeden ku ák s klasickou cigaretou zn. Marlboro Gold (nejpopulárn jší 

značka v USA), exponováni byli tedy ku ák a t i neku áci vybaveni m icími p ístroji 

umíst nými cca 20 cm od své dýchací zóny, 

▪ m icím p ístrojem FP byl TSI SidePak Personal Aerosol Monitor AM510 

s intervalem zaznamenávání dat 1 s, pro m ení UFP byl zvolen kondenzační čítač (viz 

Kapitola 2.5.3) TSI model 3007 (z d vodu velikosti byl umíst n na klín  nejbližšího 

sedícího člov ka, cca 0,5 m od ku áka) s intervalem zaznamenáváním dat 1 s, 

▪ teplota vzduchu se b hem m ení pohybovala v rozmezí 18 – 26 °C, relativní vlhkost 

43 – 55 %, rychlost v tru 0,44 – 1,26 m.s-1, hustota dopravy 3312 – 5100 vozidel 

za hodinu a vzdálenost od okraje chodníku byla 1,5 – 3,3 m, 

▪ p i každém m ení byla zachována podobná pozice všech účastník , tj. ku ák sed l 

na okraji lavičky, neku áci na lavičce ve vzdálenostech 0,5 m, 1 m a 1,5 m od ku áka, 

▪ na n kterých zastávkách bylo m eno vykou ení n kolika cigaret po sob . [63] 

Zjednodušené výsledky expozice hmotnostním koncentracím FP jsou v Tabulce č. 3. [63] 

Tabulka č. 3: Expozice FP ku áka a neku ák  na autobusových zastávkách, výb r dat [63] 

Zastávka 

Okolní 
koncentrace1 

[µg∙m-3] 

Expozice 

ku áka 

[µg∙m-3] 

Expozice neku áka ve vzdálenosti 
0,5 m 

[µg∙m-3] 

 1 m  

[µg∙m-3] 

1,5 m 

[µg∙m-3] 

A 1,2 417 153 173 83 

B 1,9  138 51 29 13 

C 2,5 76 46 24 28 

D 1,3 26 70 44 24 

E 1,7 192 37 39 21 

F 2,7 283 59 16 - 

Celkový pr m r 1,7 192 59 40 28 
1 – p ed kou ením a po kou ení 
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Celkové výsledky početních koncentrací UFP p i kou ení klasické cigarety se lišily 

v závislosti na volb  zastávky, k ovlivn ní mohlo dojít také vn jšími mikroklimatickými 

podmínkami či intenzitou dopravy v míst  m ení (nejvyšší intenzita u zastávky E). I tak lze 

z dat v Tabulce č. 4 vyčíst, že ve v tšin  p ípad  došlo k výraznému zvýšení koncentrace 

p i kou ení. Pr m rná hodnota početní koncentrace UFP p i kou ení na všech zastávkách 

byla tém  p tinásobná (33 900 #∙cm-3) oproti okolní koncentraci částic p ed kou ením 

(6 800 #∙cm-3). [63] 

Tabulka č. 4: Početní koncentrace UFP cca 0,5 m od ku áka, výb r dat [63] 

Zastávka Pr m rná početní koncentrace UFP [#∙cm-3] 

 P ed kou ením P i kou ení Po kou ení 
A 9 600 8 300 11 200 

B 2 500 13 600 6 500 

C 7 500 21 400 4 200 

D 5 100 31 100 2 200 

E 9 000 120 000 15 200 

F 11 500 14 900 9 800 

Celkový pr m r 6 800 33 900 7 800 

3.2.5 Vliv zákazu kou ení 

 Na množství částic, které p i kou ení vznikají a jsou jim exponování nejen sami 

ku áci, ale i ostatní jedinci v nejbližším okolí, má pozitivní vliv zavedení zákazu kou ení 

v uzav ených ve ejných prostorech. Tzv. „protiku ácký zákon“, v ČR p esn ji zákon 

č. 65/2017 Sb., o ochran  zdraví p ed škodlivými účinky návykových látek, ve zn ní 

pozd jších p edpis , zakazuje kou it jak tabákové výrobky, tak e-cigarety v určitých 

prostorech. T mito prostory jsou veškeré ve ejnosti p ístupné vnit ní prostory, nástupišt  

a čekárny ve ejné dopravy, letištní prostory, provozovny restauračních služeb (s výjimkou 

vodních dýmek), vnit ní zábavní prostory jako je kino, divadlo apod. [69] 

 Pro srovnání situace p ed a po zavedení zákazu kou ení ve ve ejn  p ístupných 

prostorech lze uvést studii provedenou italským Istituto Superiore di Sanità (voln  p eloženo 

jako Národní zdravotní institut) v roce 2006. Tento zákaz začal v Itálii platit 11. 1. 2005, 

ve studii byla provád na a porovnávána m ení početních a hmotnostních koncentrací FP 

a UFP p ed a po zavedení zákazu. M ení probíhala v barech, fast-food restauracích, 

b žných restauracích, hernách a pivnicích v ím . Data byla získána v období 
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p ed zákazem, 3 m síce a 12 m síc  po začátku platnosti zákazu a jsou uvedena v Tabulce 

č. 5. [67] 

 Pro m ení byly použity p ístroje: 

▪ DustTRAK 8520 TSI pro jemné částice, 

▪ Counter-TRAK 8525 TS pro ultrajemné částice. [67] 

Teplotní podmínky pro všechna t i m ení byly obdobné (teplota 20,8 – 21 °C). [67] 

Tabulka č. 5: Srovnání pr m rných koncentrací FP a UFP p ed a po zákazu kou ení [67] 

Lokalita 
Pr m rná hmotnostní koncentrace – 

FP [µg∙m-3] 

Pr m rná početní koncentrace – 

UFP [#∙cm-3] 

 
 P ed 

zákazem 

3 m síce  
po zákazu 

12 m síc  
po zákazu 

P ed 
zákazem 

3 m síce 
po zákazu 

12 m síc   
po zákazu 

Bary 46,8 25,6 33,7 60 998 28 737 51 069 

Fast-foody 29,8 31,7 25,1 42 078 33 314 22 333 

Restaurace 111,0 60,9 36,5 81 787 32 575 55 050 

Herny 150,1 39,7 65,7 53 861 33 148 37 587 

Pivnice 368,1 39,8 57,7 176 012 76 998 94 585 

Všechna 
za ízení 119,3 38,2 43,3 76 956 38 079 51 692 

Pozn. Ve studii byla zahrnuta i za ízení, ve kterých se nekou ilo už p ed zákazem kou ení (celkem 17 z 40 za ízení). 

 Pr m rná hmotnostní koncentrace FP v za ízeních klesla z 119,3 µg∙m-3 na 

38,2 µg∙m-3 po t ech m sících od začátku platnosti zákazu kou ení, respektive na 43,3 µg∙m-3 

po 12 m sících. [67] 

 U UFP došlo z p vodní početní koncentrace 76 956 #∙cm-3 k poklesu na 38 079 #∙cm-3, 

respektive na 51 692 #∙cm-3 (zvýšení je zp sobeno pravd podobn  i vyšším počtem částic 

ve venkovním vzduchu p i m ení). [67] 

 Z hlediska vlivu na zam stnance v t chto za ízeních studie rovn ž prokázala pokles 

obsahu kotininu v moči. Kotinin je hlavní metabolit nikotinu, jehož p ítomnost v moči 

prokazuje p íjem nikotinu organismem, sám o sob  není kotinin pro t lo významn  toxický. 

Na sledovaném vzorku 37 osob p ed a 34 osob po vstupu zákazu do platnosti došlo k poklesu 

množství kotininu v moči o 73 % – z 17,8 ng/ml na 4,9 ng/ml. [67],[68]  

 

 



38 

 

4 M ENÍ FP A UFP P I KOU ENÍ  

 Praktická část práce byla zam ena na m ení expozice koncentracím FP a UFP p i 

kou ení. M eny byly početní koncentrace částic, hodnoty PM10, PM2,5 a PM1 včetn  hodnot 

množství vdechovatelných, thorakálních a respirabilních frakcí. 

 Pro m ení byly využity prostory a p ístroje poskytnuté VÚBP. Pro variabilitu m ení 

byl sestaven scéná  s r zným počtem ku ák  a r znými druhy cigaret včetn  e-cigarety. 

4.1 Použitá m icí technika a prost edí m ení 

 Pro stacionární m ení v místnosti byly použity t i p ístroje vyvinuté n meckou 

společností GRIMM AEROSOL TECHNIK Ainring GmbH & Co. KG (GRIMM PAS 

1.109. GRIMM 1.365 HLX a GRIMM SMPS+C). Pro mobilní m ení byl použit ruční 

p ístroj rovn ž n mecké společnosti Testo SE & Co. KGaA (Testo DiSCmini). 

 Stacionární m ení (M1 až M7) s p ístroji společnosti GRIMM bylo provád no 

v laborato i VÚBP, která byla krom  použitých m icích p ístroj  vy bavena dalšími 

p ístroji, b žným nábytkem (židle, stoly, sk ín ), drobnou elektronikou a na podlaze byl 

položen koberec – viz Obrázek č. 24. V místnosti se nenacházela um lá ventilace. 

 

 

Obrázek č. 24: Laborato  VÚBP s p ístroji 

 



39 

 

Parametry místnosti: 

▪ výška 380 cm (+ cca 15 cm v nejvyšším bod  – nepravidelný obloukový strop), 

▪ ší ka 320 cm, 

▪ délka 560 cm, 

▪ objem místnosti cca 69 m3, 

▪ 1x dvouk ídlé vstupní dve e, 1x dvouk ídlé dvojité okno na venkovní prostranství 

vnitrobloku domu. 

Poziční situace – viz situační nákres m ení M1 až M7, Obrázek č. 25: 

▪ vzdálenost ku áka (K1) v p ípad  1 zdroje expozice od vstupu nasávaného vzduchu: 

o GRIMM PAS 1.109 (na obrázku písmeno A): cca 70 cm, 

o GRIMM 1.365 HLX (B): cca 85 cm, 

o GRIMM SMPS+C (C): cca 100 cm. 

▪ p i m ení M6 a M7 vyznačen i druhý ku ák (K2), 

▪ výška, ve které se nacházely p ístroje, byla cca 80 cm, 

▪ teplota a relativní vlhkost jsou uvedeny jednotliv  u každého m ení. 

 

 

Obrázek č. 25: Nákres poziční situace m ení M1 až M7 

 M ení mobilním p ístrojem Testo DiSCmini bylo provád no v objektu VÚBP (M8) 

a v okolí objektu pražského hlavního nádraží (M9) – ve vestibulu a p ed vstupem 

do vestibulu (u Vrchlického sad ). 

 Data získaná z použitých m icích p ístroj  p i m ení M1 až M9 jsou součástí 

P ílohy č. 1. 
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4.2 Podmínky, pr b h a výsledky m ení 

 Použité m icí p ístroje byly nastaveny následovn : 

▪ GRIMM PAS 1.109: 25 kanál  pro m ení částic velikosti 0,265 µm až 34 µm, 

▪ GRIMM 1.365 HLX: 25 kanál  pro m ení částic velikosti 0,265 µm až 34 µm, 

o dopln k NanoCheck model 1.320 1 kanál pro velikost 25 až 300 nm, 

▪ GRIMM SMPS+C: 10 kanál  pro m ení částic velikosti 10,63 nm až 300 nm. 

Software, který byl použit pro získání a zpracování dat: 

▪ Control GRIMM-Spectrometer v. 2.5.4 (GRIMM PAS 1.109), 

▪ Control GRIMM-Spectrometer v. 1.9.3 (GRIMM 1.365 HLX), 

▪ Grimm Nano Software (GRIMM SMPS+C), 

▪ Microsoft Office Excel 2016, verze 1802 (build 9029.2167), 

▪ Microsoft Office Word 2016, verze 1802 (build 9029.2167), 

▪ Windows 10 Home, verze 1709 (build 16299.248). 

V Tabulce č. 6 je uvedeno orientační shrnutí podmínek všech m ení. 

Tabulka č. 6: Souhrnný p ehled parametr  jednotlivých m ení 

Číslo 
m ení Místo m ení M icí p ístroje 

Počet 
exponovaných 

osob 

Druh cigarety 

M1 

Laborato  
nanotechnologií, 

VÚBP 

GRIMM PAS 

1.109, GRIMM 

1.365 HLX, 

GRIMM SMPS+C 

4-6 E-cigareta 

M2 3 Chesterfield Blue 

M3 3 Chesterfield Red 

M4 3 Chesterfield Caps Blue 

M5 5 
Camel Activate Purple 

Cigarillos 

M6 5 
Camel Activate Purple 

Cigarillos + Chesterfield Red 

M7 4 E-cigareta + Chesterfield Red 

M8 VÚBP 

Testo DiSCmini 

- Chesterfield Red 

M9 Praha hlavní nádraží - - 
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P i zpracování dat byly vybrané odlehlé hodnoty početní koncentrace částic 

vymazány tzv. orientačním vyloučením extrémních hodnot. Tento zp sob byl vybrán 

z d vodu vysokého počtu dat, kdy nebyl vhodný ke zpracování jiný test extrémních hodnot 

(nap . Grubbs v test). Byl vypočítán aritmetický pr m r x̄ veličiny pro daný úsek m ení 

a sm rodatná odchylka s (bez podez elých hodnot). Jestliže odchylka x podez elé hodnoty 

od aritmetického pr m ru p ekračovala trojnásobek sm rodatné odchylky úseku, byla tato 

hodnota vyloučena, tj. když x > x̄±3s. Zamezilo se tím zkreslení výsledk  zp sobených 

nap . momentálním zahlcením p ístroje. U p ístroje Testo DiSCmini byla data 

zpr m rována do desetisekundových úsek  pro p ehledn jší zobrazení v grafu. [76] 

4.2.1 M ení M1 – e-cigareta 

 První m ení expozice FP a UFP prob hlo za použití elektronické cigarety SMOK 

Stick V8. Nápl  e-cigarety se skládala z báze The Fuu 20/80 (čísla vyjad ují pom r 

propylenglykolu a rostlinného glycerolu) a p íchut  Flavour Art Apple Pie – pom r t chto 

dvou složek byl cca 9:1. V náplni e-cigarety se nenacházel nikotin. Podmínky m ení jsou 

popsány v Tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Podmínky m ení M1 

M1 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Doba kou ení 
[min:s] 

Interval 

potáhnutí [s] 

Počet 
potáhnutí 

Osob v 

místnosti 
20,7 – 22, 0 41,5 – 43,6 7:00 cca 25 17 4-6 

 

V grafech (č. 3, č. 4 a č. 5) lze vid t zm ny početní koncentrace částic v čase 

s ohledem na velikosti částic dle dat z GRIMM PAS 1.109, GRIMM 1.365 HLX a GRIMM 

SMPS+C. 
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Graf č. 3: Početní koncentrace částic, m ení M1 dle dat z GRIMM PAS 1.109 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,325 µm, 0,290 µm a 0,375 µm (viz Graf č. 3). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 8. Ve sloupci „PK částic – slepý vzorek“ je uvedena pr m rná početní 

koncentrace (dále jen „PK“) částic v okolí p ed začátkem kou ení, m ená po dobu 

cca 2 minut. 

Tabulka č. 8: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M1 dle GRIMM 

PAS 1.109 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,325 µm 152 684 2 716 679 1 882 608 161 072 

0,290 µm 333 887 2 213 284 1 650 671 342 942 

0,375 µm 61 703 2 436 272 1 536 306 66 038 
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Graf č. 4: Početní koncentrace částic, m ení M1 dle dat z GRIMM 1.365 HLX 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,375 µm, 0,325 µm a 0,425 µm (viz Graf č. 4). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M1 dle GRIMM 

1.365 HLX 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,375 µm 45 075 1 779 730 1 129 640 47 057 

0,325 µm 77 900 1 384 020 962 706 80 864 

0,425 µm 26 075 1 432 910 808 387 25 809 
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Graf č. 5: Početní koncentrace částic, m ení M1 dle dat z GRIMM SMPS+C 

 Nejvyšší pr m rnou početní koncentraci UFP p i kou ení e-cigarety, m ené 

p ístrojem GRIMM SMPS+C (viz Graf č. 5), m ly částice s aerodynamickým pr m rem 

29,58 nm – 21 873 #∙cm-3. 

Tabulka č. 10: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M1 dle GRIMM 

SMPS+C 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙cm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙cm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙cm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙cm-3]  

29,58 nm 19 430 25 660 22 102 20 730 

41,92 nm 17 580 26 470 21 726 19 160 
 

 V Tabulce č. 11 jsou uvedeny pr m rné hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1, 

které byly nam eny p ístroji GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX. Hmotnostní 

koncentrace částic jsou pr m rovány p ed kou ením (cca 2 minuty), p i kou ení a po kou ení 

(cca 2 minuty). Dále jsou v tabulce uvedeny početní koncentrace vdechovatelné, thorakální 

a respirabilní frakce částic. Tabulky s t mito údaji jsou uvedeny pro každé m ení zvláš . 
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Tabulka č. 11: Pr m rné hmotnostní koncentrace PM a částic prostupujících do organismu 
dle GRIMM PAS 1.109 pro M1 

M1 GRIMM 

PAS 1.109 

Pr m rná hmotnostní koncentrace [µg∙m-3] 

PM10 PM2,5 PM1 
Vdechovatelná 

frakce 

Thorakální 
frakce 

Respirabilní 
frakce 

P ed kou ením 41,64 18,04 15,12 69,86 43,40 21,42 

P i kou ení 933,79 860,21 529,26 959,96 934,54 882,03 

Nárůst [%] 2 143 4 668 3 400 1 274 2 053 4 017 

Po kou ení 525,16 455,60 298,90 543,30 524,50 476,27 

M1 GRIMM 

1.365 HLX 
 

P ed kou ením 29,65 13,64 11,30 49,02 31,02 16,17 

P i kou ení 754,44 977,24 444,35 1 108,26 1 089,93 1 017,71 

Nárůst [%] 2 444 7 065 3 832 2 161 3 414 6 194 

Po kou ení 393,87 341,70 224,17 407,48 393,37 357,20 

4.2.2 M ení M2 – Chesterfield Red 

 P i druhém m ení byla zjiš ována expozice částicím p i kou ení b žné cigarety, 

konkrétn  značky Chesterfield Red. Jedná se o cigarety vyráb né společností Phillip Morris 

ČR, a. s. V balení je standardn  dvacet cigaret, z každé se p i vykou ení uvolní 10 µg dehtu, 

0,8 µg nikotinu a 10 µg oxidu uhelnatého.  

 Zapálení cigarety prob hlo 9 minut a 45 sekund po ukončení kou ení v p edchozím 

m ení, mezitím nebylo v místnosti otev eno okno z d vodu pom rn  rychlého poklesu 

koncentrace částic na p vodní hodnoty, byly pouze 2x otev eny dve e. Podrobn jší údaje 

o podmínkách m ení jsou uvedeny v Tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12: Podmínky m ení M2 

M2 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Doba kou ení 
[min:s] 

Interval 

potáhnutí [s] 
Počet 

potáhnutí 
Osob  

v místnosti 
21,7 – 22,5 39,0 – 44,6 5:40 cca 25 14 3 

 

V grafech (č. 6, č. 7 a č. 8) lze vid t zm ny početní koncentrace částic v čase 

s ohledem na velikosti částic dle dat z GRIMM PAS 1.109, GRIMM 1.365 HLX a GRIMM 

SMPS+C. 
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Graf č. 6: Početní koncentrace částic, m ení M2 dle dat z GRIMM PAS 1.109 

P i kou ení cigarety Chesterfield Red byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí 

aerodynamického pr m ru 0,290 µm, 0,325 µm a 0,265 µm (viz Graf č. 6).  

Tabulka č. 13: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M2 dle GRIMM 

PAS 1.109 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,290 µm 157 690 1 696 200 528 209 197 021 

0,325 µm 157 060 2 010 090 511 176 210 929 

0,265 µm 163 460 936 020 510 789 195 817 
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Graf č. 7: Početní koncentrace částic, m ení M2 dle dat z GRIMM 1.365 HLX 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,290 µm, 0,325 µm a 0,265 µm (viz Graf č. 7). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M2 dle GRIMM 

1.365 HLX 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,290 µm 158 810 1 306 954 517 445 201 172 

0,325 µm 111 820 1 655 984 417 727 149 838 

0,265 µm 108 510 501 310 310 907 143 089 
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Graf č. 8: Početní koncentrace částic, m ení M2 dle dat z GRIMM SMPS+C 

Nejvyšší pr m rnou početní koncentraci UFP p i kou ení cigarety Chesterfield Red, 

m ené p ístrojem GRIMM SMPS+C (viz Graf č. 8), m ly částice s aerodynamickým 

pr m rem 86,38 nm – 22 441 #∙cm-3. 

Tabulka č. 15: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M2 dle GRIMM 

SMPS+C 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙cm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙cm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙cm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙cm-3]  

86,38 nm 26 430 29 690 27 608 26 180 

59,85 nm 20 880 25 690 22 608 16 000 
 

V Tabulce č. 16 jsou uvedeny pr m rné hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1, 

které byly p evzaty z p ístroj  GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX. Hmotnostní 

koncentrace jsou pr m rovány p ed kou ením (cca 2 minuty), p i kou ení a po kou ení (cca 

2 minuty). Dále jsou v tabulce uvedeny koncentrace vdechovatelné, thorakální a respirabilní 

frakce. 
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Tabulka č. 16: Pr m rné hmotnostní koncentrace PM a částic prostupujících do organismu 
dle GRIMM PAS 1.109 pro M2 

M2 GRIMM 

PAS 1.109 

Pr m rná hmotnostní koncentrace [µg∙m-3] 

PM10 PM2,5 PM1 
Vdechovatelná 

frakce 

Thorakální 
frakce 

Respirabilní 
frakce 

P ed kou ením 236,08 181,42 139,47 266,28 237,73 194,39 

P i kou ení 243,55 186,47 163,81 310,93 245,71 197,66 

Nárůst [%] 3 3 17 17 3 2 

Po kou ení 252,80 202,05 189,77 320,09 257,10 211,36 

M1 GRIMM 

1.365 HLX 
 

P ed kou ením 155,42 115,63 69,50 211,45 158,99 125,65 

P i kou ení 142,23 110,04 88,75 191,01 146,26 117,40 

Nárůst [%] -8 -5 28 -10 -8 -7 

Po kou ení 124,86 94,98 86,45 169,21 127,18 100,28 

4.2.3 M ení M3 – Chesterfield Blue 

Ve t etím m ení byla zjiš ována expozice částicím p i kou ení b žné cigarety 

značky Chesterfield Blue vyráb nou společností Phillip Morris ČR, a. s. V balení je 

standardn  dvacet cigaret, z každé se p i vykou ení uvolní 8 µg dehtu, 0,6 µg nikotinu a 9 µg 

oxidu uhelnatého, jedná se tedy o „slabší“ cigarety než ty, které byly použity p i m ení M2. 

 Zapálení cigarety prob hlo 1 hodinu a 5 sekund po ukončení kou ení v p edchozím 

m ení. Mezitím bylo v místnosti otev eno okno (znázorn no na grafech v m ení M2) 

z d vodu pot eby poklesu početní koncentrace částic a n kolikrát dve e. Podrobn jší údaje 

o podmínkách m ení jsou uvedeny v Tabulce č. 17. 

Tabulka č. 17: Podmínky m ení M3 

M3 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Doba kou ení 
[min:s] 

Interval 

potáhnutí [s] 
Počet 

potáhnutí 
Osob  

v místnosti 
20,0 – 20,5 36,5 – 37,5 4:40 cca 30 11 3 

 

V grafech (č. 9, č. 10 a č. 11) lze vid t zm ny početní koncentrace částic v čase 

s ohledem na velikosti částic dle dat z GRIMM PAS 1.109, GRIMM 1.365 HLX a GRIMM 

SMPS+C. 
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Graf č. 9: Početní koncentrace částic, m ení M3 dle dat z GRIMM PAS 1.109 

P i kou ení cigarety Chesterfield Blue byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí 

aerodynamického pr m ru 0,325 µm, 0,290 µm a 0,375 µm (viz Graf č. 9).  

Tabulka č. 18: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M3 dle GRIMM 

PAS 1.109 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,325 µm 177 030 2 592 730 932 281 177 741 

0,290 µm 230 350 1 727 200 822 492 228 417 

0,375 µm 116 710 3 025 270 767 062 118 582 
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Graf č. 10: Početní koncentrace částic, m ení M3 dle dat z GRIMM 1.365 HLX 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,290 µm, 0,325 µm a 0,265 µm (viz Graf č. 10). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 19. 

Tabulka č. 19: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M3 dle GRIMM 

1.365 HLX 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,290 µm 240 855 1 226 910 603 416 230 816 

0,325 µm 152 820 1 413 020 495 934 147 972 

0,265 µm 142 620 547 365 351 757 135 157 
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Graf č. 11: Početní koncentrace částic, m ení M3 dle dat z GRIMM SMPS+C 

Nejvyšší pr m rnou početní koncentraci UFP p i kou ení cigarety Chesterfield Blue, 

m ené p ístrojem GRIMM SMPS+C (viz Graf č. 11), m ly částice s aerodynamickým 

pr m rem 86,38 nm – 16 167 #∙cm-3. 

Tabulka č. 20: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M3 dle GRIMM 

SMPS+C 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙cm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙cm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙cm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙cm-3]  

86,38 nm 13 290 20 160 16 600 12 935 

59,85 nm 10 670 14 680 12 727 11 065 
 

V Tabulce č. 21 jsou uvedeny pr m rné hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1, 

které byly p evzaty z p ístroj  GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX. Hmotnostní 

koncentrace jsou pr m rovány p ed kou ením (cca 2 minuty), p i kou ení a po kou ení (cca 

2 minuty). Dále jsou v tabulce uvedeny koncentrace vdechovatelné, thorakální a respirabilní 

frakce. 
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Tabulka č. 21: Pr m rné hmotnostní koncentrace PM a částic prostupujících do organismu 
dle GRIMM PAS 1.109 pro M3 

M3 GRIMM 

PAS 1.109 

Pr m rná hmotnostní koncentrace [µg∙m-3] 

PM10 PM2,5 PM1 
Vdechovatelná 

frakce 

Thorakální 
frakce 

Respirabilní 
frakce 

P ed kou ením 97,43 65,40 59,55 135,82 98,61 70,98 

P i kou ení 313,95 275,71 268,31 372,51 319,31 281,91 

Nárůst [%] 222 322 351 174 224 297 

Po kou ení 236,97 189,39 183,39 299,89 240,53 195,72 

M3 GRIMM 

1.365 HLX 
 

P ed kou ením 42,89 30,72 26,97 67,30 47,10 33,52 

P i kou ení 102,48 86,65 82,40 129,58 104,98 89,68 

Nárůst [%] 139 182 206 93 123 168 

Po kou ení 108,36 91,19 87,04 143,50 110,64 93,96 

4.2.4 M ení M4 – Chesterfield Caps Blue 

P i m ení M4 byla m ena expozice částicím p i kou ení b žné cigarety značky 

Chesterfield Caps Blue vyráb nou společností Phillip Morris ČR, a. s. Jedná se o tzv. 

„praskací“ cigarety, tj. s kapslí (v tomto p ípad  s p íchutí mentolu), která se nachází ve filtru 

cigarety. P ed kou ením byla tato kapsle prasknuta. V balení je standardn  dvacet cigaret, 

z každé se p i vykou ení uvolní 8 µg dehtu, 0,5 µg nikotinu a 8 µg oxidu uhelnatého. 

 Zapálení cigarety prob hlo 15 minut a 15 sekund po ukončení kou ení v p edchozím 

m ení, mezitím bylo v místnosti otev eno okno a vyv tráno z d vodu pot eby poklesu 

početní koncentrace částic. Podrobn jší údaje o podmínkách m ení jsou uvedeny 

v Tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22: Podmínky m ení M4 

M4 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Doba kou ení 
[min:s] 

Interval 

potáhnutí [s] 
Počet 

potáhnutí 
Osob  

v místnosti 
20,0 – 20,5 40,4 – 41,0 6:05 cca 35 11 3 

 

V grafech (č. 12, č. 13 a č. 14) lze vid t zm ny početní koncentrace částic v čase 

s ohledem na velikosti částic dle dat z GRIMM PAS 1.109, GRIMM 1.365 HLX a GRIMM 

SMPS+C. 
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Graf č. 12: Početní koncentrace částic, m ení M4 dle dat z GRIMM PAS 1.109 

P i kou ení cigarety Chesterfield Caps Blue byly nejvíce zastoupeny částice 

s velikostí aerodynamického pr m ru 0,265 µm, 0,290 µm a 0,325 µm (viz Graf č. 12).  

Tabulka č. 23: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M4 dle GRIMM 

PAS 1.109 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,265 µm 523 360 1 187 600 708 287 576 436 

0,290 µm 515 070 1 671 160 690 965 550 794 

0,325 µm 406 440 2 207 120 605 749 438 294 

 



55 

 

 

Graf č. 13: Početní koncentrace částic, m ení M4 dle dat z GRIMM 1.365 HLX 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,290 µm, 0,325 µm a 0,265 µm (viz Graf č. 13). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 24. 

Tabulka č. 24: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M4 dle GRIMM 

1.365 HLX 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,290 µm 555 350 839 420 674 306 584 722 

0,325 µm 375 300 631 300 484 235 400 133 

0,265 µm 353 165 551 880 415 689 371 240 
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Graf č. 14: Početní koncentrace částic, m ení M4 dle dat z GRIMM SMPS+C 

Nejvyšší pr m rnou početní koncentraci UFP p i kou ení cigarety Chesterfield Caps 

Blue, m ené p ístrojem GRIMM SMPS+C (viz Graf č. 14), m ly částice s aerodynamickým 

pr m rem 86,38 nm – 27 267 #∙cm-3. 

Tabulka č. 25: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M4 dle GRIMM 

SMPS+C 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙cm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙cm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙cm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙cm-3]  

86,38 nm 23 610 36 700 29 653 24 890 

59,85 nm 14 230 19 350 17 503 16 120 
 

V Tabulce č. 26 jsou uvedeny pr m rné hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1, 

které byly p evzaty z p ístroj  GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX. Hmotnostní 

koncentrace jsou pr m rovány p ed kou ením (cca 2 minuty), p i kou ení a po kou ení (cca 

2 minuty). Dále jsou v tabulce uvedeny koncentrace vdechovatelné, thorakální a respirabilní 

frakce. 
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Tabulka č. 26: Pr m rné hmotnostní koncentrace PM a částic prostupujících do organismu 
dle GRIMM PAS 1.109 pro M4 

M4 GRIMM 

PAS 1.109 

Pr m rná hmotnostní koncentrace [µg∙m-3] 

PM10 PM2,5 PM1 
Vdechovatelná 

frakce 

Thorakální 
frakce 

Respirabilní 
frakce 

P ed kou ením 170,53 142,45 137,90 184,78 169,19 146,53 

P i kou ení 198,11 174,63 170,21 221,25 198,67 178,60 

Nárůst [%] 16 23 23 20 17 22 

Po kou ení 240,92 216,07 211,69 296,62 245,98 220,30 

M4 GRIMM 

1.365 HLX 
 

P ed kou ením 82,82 69,68 66,77 112,67 83,66 72,14 

P i kou ení 94,63 83,72 80,35 109,71 95,87 85,82 

Nárůst [%] 14 20 20 -3 15 19 

Po kou ení 109,62 99,42 96,06 127,23 110,39 101,25 

4.2.5 M ení M5 – Camel Activate Purple Cigarillos 

Pro další m ení byla zvolena cigareta doutníkového typu Camel Activate Purple 

Cigarillos (ve které se také nachází kapsle s bor vkovou p íchutí, ta ale nebyla aktivována) 

vyráb né společností Japan Tobacco International. 

 Zapálení cigarety prob hlo 13 minut a 45 sekund po ukončení kou ení v p edchozím 

m ení, mezitím bylo v místnosti otev eno okno a vyv tráno z d vodu pot eby poklesu 

početní koncentrace částic. P i kou ení bylo potahováno s vyšší intenzitou než p i p edešlých 

m eních. Podrobn jší údaje o podmínkách m ení jsou uvedeny v Tabulce č. 27. 

Tabulka č. 27: Podmínky m ení M5 

M5 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Doba kou ení 
[min:s] 

Interval 

potáhnutí [s] 
Počet 

potáhnutí 
Osob  

v místnosti 
19,5 – 20,2 43,2 – 43,8  6:05 cca 15 25 5 

 

V grafech (č. 15, č. 16 a č. 17) lze vid t zm ny početní koncentrace částic v čase 

s ohledem na velikosti částic dle dat z GRIMM PAS 1.109, GRIMM 1.365 HLX a GRIMM 

SMPS+C. 
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Graf č. 15: Početní koncentrace částic, m ení M5 dle dat z GRIMM PAS 1.109 

P i kou ení cigarety doutníkového typu Camel Activate Purple Cigarillos byly 

nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického pr m ru 0,325 µm, 0,290 µm 

a 0,265 µm (viz Graf č. 15).  

Tabulka č. 28: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M5 dle GRIMM 

PAS 1.109 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,325 µm 470 910 1 178 620 801 393 495 826 

0,290 µm 585 490 984 900 761 479 601 513 

0,265 µm 582 060 833 730 730 443 629 957 
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Graf č. 16: Početní koncentrace částic, m ení M5 dle dat z GRIMM 1.365 HLX 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,265 µm, 0,325 µm a 0,375 µm (viz Graf č. 16). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 29. 

Tabulka č. 29: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M5 dle GRIMM 

1.365 HLX 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,265 µm 581 040 732 720 674 452 633 393 

0,325 µm 406 350 1 126 250 575 050 443 479 

0,375 µm 211 000 1 318 630 389 197 235 211 
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Graf č. 17: Početní koncentrace částic, m ení M5 dle dat z GRIMM SMPS+C 

Nejvyšší pr m rnou početní koncentraci UFP p i kou ení cigarety Camel Activate 

Purple Cigarillos, m ené p ístrojem GRIMM SMPS+C (viz Graf č. 17), m ly částice 

s aerodynamickým pr m rem 86,38 nm – 31 993 #∙cm-3. 

Tabulka č. 30: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M5 dle GRIMM 

SMPS+C 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙cm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙cm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙cm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙cm-3]  

86,38 nm 29 940 33 970 31 992 28 160 

59,85 nm 15 520 18 200 17 448 18 020 
 

V Tabulce č. 31 jsou uvedeny pr m rné hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1, 

které byly p evzaty z p ístroj  GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX. Hmotnostní 

koncentrace jsou pr m rovány p ed kou ením (cca 2 minuty), p i kou ení a po kou ení (cca 

2 minuty). Dále jsou v tabulce uvedeny koncentrace vdechovatelné, thorakální a respirabilní 

frakce. 
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Tabulka č. 31: Pr m rné hmotnostní koncentrace PM a částic prostupujících do organismu 
dle GRIMM PAS 1.109 pro M5 

M5 GRIMM 

PAS 1.109 

Pr m rná hmotnostní koncentrace [µg∙m-3] 

PM10 PM2,5 PM1 
Vdechovatelná 

frakce 

Thorakální 
frakce 

Respirabilní 
frakce 

P ed kou ením 199,46 156,23 152,15 244,03 200,16 161,32 

P i kou ení 286,90 247,63 242,96 331,75 287,72 252,98 

Nárůst [%] 44 59 60 36 44 57 

Po kou ení 354,04 324,35 319,2 383,07 354,43 328,78 

M5 GRIMM 

1.365 HLX 
 

P ed kou ením 91,30 75,57 72,70 102,67 91,56 78,39 

P i kou ení 140,02 125,25 119,78 162,99 141,35 127,67 

Nárůst [%] 53 66 65 59 54 63 

Po kou ení 155,79 141,92 138,32 175,98 157,63 144,41 

4.2.6 M ení M6 – Camel Activate Purple Cigarillos + Chesterfield Red 

U m ení M6 došlo ke zdvojnásobení zdroj  expozice tabákovému kou i byla použita 

cigareta doutníkového typu Camel Activate Purple Cigarillos, totožná jako v m ení M5, 

a b žná cigareta Chesterfield Red, totožná jako v m ení M2. 

 Zapálení cigaret dv ma ku áky prob hlo 3 minuty a 35 sekund po ukončení kou ení 

v p edchozím m ení, mezitím nebylo v místnosti vyv tráno z d vodu sledování nár stu 

koncentrací oproti m ením, kdy vyv tráno bylo. Nedošlo tedy ke snížení množství částic 

v ovzduší tak, jako p i vým n  vzduchu s okolím. Potahování doutníkové cigarety bylo 

intenzivn jší než cigarety b žné. Podrobn jší údaje o podmínkách m ení jsou uvedeny 

v Tabulce č. 32. 

Tabulka č. 32: Podmínky m ení M6 

M6 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Doba kou ení 
[min:s] 

Interval 

potáhnutí [s] 
Počet 

potáhnutí 
Osob  

v místnosti 
20,4 – 20,8 42,7 – 43,5 8:10 cca 15 16 – 28 5 

 

V grafech (č. 18, č. 19 a č. 20) lze vid t zm ny početní koncentrace částic v čase 

s ohledem na velikosti částic dle dat z GRIMM PAS 1.109, GRIMM 1.365 HLX a GRIMM 

SMPS+C. 
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Graf č. 18: Početní koncentrace částic, m ení M6 dle dat z GRIMM PAS 1.109 

P i kou ení cigarety doutníkového typu Camel Activate Purple Cigarillos a současn  

standardní cigarety Chesterfield Red byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí 

aerodynamického pr m ru 0,325 µm, 0,290 µm a 0,375 µm (viz Graf č. 18).  

Tabulka č. 33: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M6 dle GRIMM 

PAS 1.109 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,325 µm 876 200 1 866 320 1 129 145 936 575 

0,290 µm 800 740 1 352 690 971 015 837 563 

0,375 µm 727 400 1 664 860 942 091 779 033 
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Graf č. 19: Početní koncentrace částic, m ení M6 dle dat z GRIMM 1.365 HLX 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,325 µm, 0,375 µm a 0,425 µm (viz Graf č. 19). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 34. 

Tabulka č. 34: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M6 dle GRIMM 

1.365 HLX 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,325 µm 703 860 837 850 772 942 726 969 

0,375 µm 678 430 880 770 762 466 700 450 

0,425 µm 498 265 697 350 576 422 524 459 
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Graf č. 20: Početní koncentrace částic, m ení M6 dle dat z GRIMM SMPS+C 

Nejvyšší pr m rnou početní koncentraci UFP p i kou ení cigarety Camel Activate 

Purple Cigarillos a Chesterfield Red, m ené p ístrojem GRIMM SMPS+C (viz Graf č. 20), 

m ly částice s aerodynamickým pr m rem 86,38 nm – 38 023 #∙cm-3. 

Tabulka č. 35: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M6 dle GRIMM 

SMPS+C 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙cm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙cm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙cm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙cm-3]  

86,38 nm 29 910 45 850 38 023 35 930 

59,85 nm 20 140 26 680 23 165 20 590 
 

V Tabulce č. 36 jsou uvedeny pr m rné hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1, 

které byly p evzaty z p ístroj  GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX. Hmotnostní 

koncentrace jsou pr m rovány p ed kou ením (cca 2 minuty), p i kou ení a po kou ení (cca 

2 minuty). Dále jsou v tabulce uvedeny koncentrace vdechovatelné, thorakální a respirabilní 

frakce. 
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Tabulka č. 36: Pr m rné hmotnostní koncentrace PM a částic prostupujících do organismu 
dle GRIMM PAS 1.109 pro M6 

M6 GRIMM 

PAS 1.109 

Pr m rná hmotnostní koncentrace [µg∙m-3] 

PM10 PM2,5 PM1 
Vdechovatelná 

frakce 

Thorakální 
frakce 

Respirabilní 
frakce 

P ed kou ením 313,88 282,39 277,94 344,33 315,97 287,14 

P i kou ení 363,64 332,27 327,83 385,09 363,20 336,69 

Nárůst [%] 16 18 18 12 15 17 

Po kou ení 283,98 258,05 253,92 312,20 285,06 261,72 

M6 GRIMM 

1.365 HLX 
 

P ed kou ením 156,22 144,69 140,54 170,71 157,68 146,98 

P i kou ení 172,14 156,98 152,45 193,88 174,22 159,27 

Nárůst [%] 10 8 8 14 10 8 

Po kou ení 134,16 122,50 117,87 176,11 137,61 124,46 

4.2.7 M ení M7 – Chesterfield Red + e-cigareta 

Na poslední stacionární m ení byla vybrána kombinace e-cigarety, totožné jako 

v m ení M1 a b žné cigarety Chesterfield Red, totožné jako v m ení M2. 

 Zapálení b žné cigarety a potáhnutí z e-cigarety prob hlo 1 hodinu, 24 minut a 55 

sekund po ukončení kou ení v p edchozím m ení, mezitím bylo v místnosti vyv tráno. 

Podrobn jší údaje o podmínkách m ení jsou uvedeny v Tabulce č. 37. 

Tabulka č. 37: Podmínky m ení M7 

M7 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Doba kou ení 
[min:s] 

Interval 

potáhnutí [s] 

Počet 
potáhnutí 

Osob  

v místnosti 
19,2 – 19,6 37,2 – 37,9 5:25 cca 25 12 4 

 

V grafech (č. 21, č. 22 a č. 23) lze vid t zm ny početní koncentrace částic v čase 

s ohledem na velikosti částic dle dat z GRIMM PAS 1.109, GRIMM 1.365 HLX a GRIMM 

SMPS+C. 
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Graf č. 21: Početní koncentrace částic, m ení M7 dle dat z GRIMM PAS 1.109 

P i posledním stacionárním m ení, konkrétn  standardní cigarety Chesterfield Red 

a e-cigarety, byly nejvíce zastoupenými částicemi ty s velikostí aerodynamického pr m ru 

0,375 µm, 0,325 µm a 0,540 µm (viz Graf č. 21).  

Tabulka č. 38: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M7 dle GRIMM 

PAS 1.109 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,375 µm 52 750 3 187 770 1 877 075 51 543 

0,325 µm 77 850 2 711 410 1 646 087 77 815 

0,540 µm 9 400 4 074 450 1 390 307 8 408 
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Graf č. 22: Početní koncentrace částic, m ení M7 dle dat z GRIMM 1.365 HLX 

 V dob  kou ení byly nejvíce zastoupeny částice s velikostí aerodynamického 

pr m ru 0,375 µm, 0,325 µm a 0,290 µm (viz Graf č. 22). Podrobn ji jsou data rozvedena 

v Tabulce č. 39. 

Tabulka č. 39: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M7 dle GRIMM 

1.365 HLX 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙dm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙dm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙dm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙dm-3]  

0,375 µm 38 300 1 711 750 681 544 35 214 

0,325 µm 72 150 1 306 825 660 692 65 043 

0,290 µm 112 620 1 204 310 515 629 109 141 
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Graf č. 23: Početní koncentrace částic, m ení M7 dle dat z GRIMM SMPS+C 

Nejvyšší pr m rnou početní koncentraci UFP p i kou ení cigarety Chesterfield Red 

a e-cigarety, m ené p ístrojem GRIMM SMPS+C (viz Graf č. 23), m ly částice 

s aerodynamickým pr m rem 86,38 nm – 11 069 #∙cm-3. 

Tabulka č. 40: Vybrané hodnoty nejvíce zastoupených velikostí částic v M7 dle GRIMM 

SMPS+C 

Aerodynamický 
pr m r částic 

Minimum PK 

částic [#∙cm-3] 

Maximum PK 

částic[#∙cm-3] 

Pr m r PK 

částic [#∙cm-3] 

PK částic – slepý 
vzorek [#∙cm-3]  

86,38 nm 5 828 19 290 11 960 6 708 

59,85 nm 6 730 15 680 10 410 5 634 
 

V Tabulce č. 41 jsou uvedeny pr m rné hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1, 

které byly p evzaty z p ístroj  GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX. Hmotnostní 

koncentrace jsou pr m rovány p ed kou ením (cca 2 minuty), p i kou ení a po kou ení (cca 

2 minuty). Dále jsou v tabulce uvedeny koncentrace vdechovatelné, thorakální a respirabilní 

frakce. 
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Tabulka č. 41: Pr m rné hmotnostní koncentrace PM a částic prostupujících do organismu 
dle GRIMM PAS 1.109 pro M7 

M7 GRIMM 

PAS 1.109 

Pr m rná hmotnostní koncentrace [µg∙m-3] 

PM10 PM2,5 PM1 
Vdechovatelná 

frakce 

Thorakální 
frakce 

Respirabilní 
frakce 

P ed kou ením 58,69 31,93 27,33 75,03 59,46 36,73 

P i kou ení 1 584,80 1 526,61 1 199,22 1 603,22 1 584,32 1 539,03 

Nárůst [%] 2 600 4 681 4 288 2 037 2 565 4 091 

Po kou ení 999,46 923,91 616,92 1013,28 996,45 942,13 

M7 GRIMM 

1.365 HLX 
 

P ed kou ením 29,70 14,70 12,05 46,97 29,82 17,62 

P i kou ení 499,84 537,00 317,60 606,45 598,49 532,37 

Nárůst [%] 1 583 3 553 2 536 1 191 1 907 2 921 

Po kou ení 211,70 191,02 153,99 217,95 211,21 196,53 

4.2.8 M ení M8 – ku ácké pracovišt   

 P i m ení s mobilním p ístrojem Testo DiSCmini byl sledován vliv ku áckého 

pracovišt  ve 4. NP na ostatní (neku ácké) prostory stejného podlaží, p ípadn  na ostatní 

podlaží. V první části m ení se na uzav eném ku áckém pracovišti kou ilo, bylo v n m 

uzav eno okno, p i druhé části m ení se na pracovišti nekou ilo a okno i dve e v n m byly 

otev ené (díky tomu procházel i okolím soustavný proud vzduchu). Na Obrázku č. 26 je 

situační nákres m ení s označením jednotlivých místností, kde byly m eny PK. M ení 

probíhalo v prostorech VÚBP. 

 

 

Obrázek č. 26: Nákres situace m ení M8 
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 Ku áckým pracovišt m byla Kancelá  č. 1, ostatní kancelá e a prostory byly 

neku ácké. M icí místa č. 1-10 a č. 12 se nacházela ve 4. NP, místem č. 11 bylo označeno 

schodišt  do 3. NP. Místo č. 8 byl prostor p ed schodišt m v 4. NP, od n j analogicky shodný 

prostor 8a v 3. NP, 8b v 2. NP a 8c v 1. NP. Venkovní m ení prob hlo p ed vstupem 

do VÚBP ve vnit ním dvo e.  

 P ed vstupem byly dve e do jednotlivých kancelá í zav ené, p i m ení, které 

probíhalo na každém míst  n kolik desítek sekund, byly dve e do kancelá í otev ené. Okny 

byla v kancelá ích v pr b hu m ení zav ená. 

 V Tabulce č. 42 jsou uvedeny výsledky m ení na jednotlivých místech. Bylo 

zjišt no, že když se v kancelá i č. 1 nekou í (dve e i okno jsou otev ené), je PK částic 

v okolních prostorech nižší, než když se v Kancelá i č.1 kou í (je do ní uzav en vstup a je 

v ní zav ené okno). Jedinými výjimkami jsou chodba a nejbližší m ená kancelá , kde došlo 

p i v trání (tj. p i otev eném okn  a dve ích) ke znatelnému nár stu PK i velikosti částic, 

což bylo pravd podobn  zp sobeno tím, že v Kancelá i č. 1 byla standardn  vyšší PK částic, 

i když se v ní momentáln  nekou ilo. 

 Prokázaly se vysoké rozdíly mezi PK částic na ku áckém pracovišti a PK částic 

v ostatních prostorech. Již na chodb , do které ústí (uzav ené) ku ácké pracovišt , je PK 

částic o 87,6 % nižší, u dalších prostor  je tento rozdíl ješt  výrazn jší.  
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Tabulka č. 42: Nam ené hodnoty početních koncentrací a pr m rných velikostí částic 
p i m ení M8 

Místo m ení 

Zav ené dve e i okno na 
ku áckém pracovišti p i kou ení 

Otev ené dve e i okno na ku áckém 
pracovišti po kou ení 

Početní konc. 

 [#∙cm-3] 

Pr m rná vel. 
částic [nm] 

Početní konc. 

 [#∙cm-3] 

Pr m rná vel. 
částic [nm] 

1 (kancelá ) 160 830 81,12 55 081 / -65,75 % 83,06 / +2,39 % 

2 (chodba) 19 934 65,70 27 566 / +38,29 % 92,42 / +40,67 % 

3 (kancelá ) 10 862  73,24 14 464 / +33,16 % 94,62 / +29,19 % 

4 (kancelá ) 17 674 70,36 12 919 / -26,90 % 69,37 / -1,41 % 

5 (kancelá ) 16 625 71,00 13 436 / -19,18 % 68,21 / -3,93 % 

6 (kancelá ) 13 927 69,56 12 653 / -9,15 % 70,27 / +1,02 % 

7 (kancelá ) 10 210 88,41 - - 

8 (chodba) 16 360 68,84 13 659 / -16,51 % 64,10 / -6,89 % 

9 (chodba) 13 631 72,29 12 310 / -9,69 % 63,69 / -11,90 % 

10 (chodba) 14 382 71,19 12 105 / -15,83 % 66,23 / -6,97 % 

Pr m r 4. NP 

(bez 1 a 7) 
15 424 70,27 14 889 / -3,47 % 73,61 / +4,75 % 

11 (schodišt ) 13 910 67,48 11 548 / -16,98 % 63,68 / -5,63 % 

12 (kancelá ) - - 8 691 76,18 

8a (3. NP) 15 556 64,18 11 670 / -14,98 % 62,63 / -2,42 % 

Schodišt  do 2. NP 11 994 66,49 - - 

8b (2. NP) 12 073 62,73 - - 

Schodišt  do 1. NP 11 251 63,91 - - 

8c (1. NP) 11 056 64,58 - - 

Venkovní prostor 11 905 59,98 - - 
 

 U tohoto m ení se nabízí srovnání s Certifikovanou metodikou pro poskytování 

osobních ochranných pracovních prost edk  v prost edí s rizikem výskytu nanočástic. V této 

metodice se pro vyhodnocení rizika využívá p i expozici částicím, mimo jiné vlastnosti 

částic, také jejich početní koncentrace. Nicmén  samotný zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve zn ní pozd jších p edpis , v § 106 odst. 4 písm. e) zakazuje zam stnanci kou it na 

pracovišti a v jiných prostorách, kde jsou účink m vystaveni také neku áci – dohoda mezi 

nimi není možná. [77] 
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4.2.9 M ení M9 – Praha hlavní nádraží 

 Poslední m ení bylo provedeno v exteriéru, konkrétn  na pražském hlavním 

nádraží. Použitým p ístrojem byl Testo DiSCmini. M ení bylo zam eno na porovnání 

početních koncentrací částic v neku ácké části (vestibul hl. n., bod A na Obrázku č. 27) 

a ku ácké části (prostor p ed vstupem do vestibulu hl. n., bod C a D na Obrázku č. 27). Celý 

plánek m ení je znázorn n na Obrázku č. 27. 

 

 

Obrázek č. 27: Nákres situace m ení M8, úseky A, C, D 

 Ve vestibulu byla zaznamenávána data cca 10 metr  od vstupu do n j, mezi obchody 

(aby nedošlo k ovlivn ní proudícím vzduchem ze vstupních dve í) po dobu cca 4 minut. Poté 

nastal 15sekundový p esun p ed vchod, cca minutové statické m ení p ed vchodem, 

procházení s p ístrojem kolem ku ák  a odchod z ku áckého prostoru. Vstup do vestibulu je 

na Obrázku č. 28, písmeno x značí místo statického m ení, černé tečky značí pozice ku ák . 

Data byla zaznamenávána dne 21. 2. 2018 v časovém rozmezí 10:37 – 10:47. 

 

 

Obrázek č. 28: Vstup do vestibulu hl. n. [78] 
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 Z nam ených dat, uvedených v Tabulce č. 43, lze zjistit, že člov k stojící p ed 

vchodem do vestibulu pražského hlavního nádraží v ku áckém prostoru byl exponován 

nejv tšímu počtu částic, a to p ibližn  2,6x v tšímu množství částic než člov k stojící 

ve vestibulu. Z hlediska veličiny LDSA byla plocha částic nejvyšší p i pr chodu kolem 

ku ák , a to 3,1x vyšší než ve vestibulu. Nejmenší rozdíly v pr m rných hodnotách byly 

zaznamenány u velikosti částic, p ičemž tyto rozdíly nelze považovat za prokazatelné, 

protože jejich rozmezí pokrývala odchylka m ení p ístroje. Nam ená data byla zpracována 

také do grafické podoby, viz Graf č. 24.   

Tabulka č. 43: Výsledky m ení M9 

Úsek m ení 
Doba  

pobytu 

[mm:ss] 

Pr m rná  

Početní konc. 
[#∙cm-3] 

 Velikost  

 částic [nm] 
LDSA 

[µm2∙cm-3] 
Poznámka 

A – Vestibul 4:00 16 193,31 55,36 50,10 B žný provoz a pohyb osob 

B – P esun  

p ed vchod 
0:15 20 816,06 55,59 63,06 - 

C – Statické m ení  
p ed vchodem 

1:08 41 827,97 55,67 112,52 
Ve vzdálenosti 3-5 metr  se 

nacházelo 4 až 5 ku ák  

D – Pr chod  
kolem ku ák  

2:27 37 775,38 57,12 154,54 
Pr chod v b žné vzdálenosti 

kolem ku ák  cigaret 

E – Odchod 1:23 18 739,77 60,26 59,80 
Odchod p es Vrchlického 

sady sm r ul. Jeruzalémská 

 

 

Graf č. 24: Pr b h m ení M9 se znázorn nými úseky 
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5 DISKUZE A POROVNÁNÍ VÝSLEDK  

 V této kapitole jsou diskutovány výsledky jednotlivých m ení, včetn  porovnání 

s již provedenými experimenty v jiných studiích. Dále jsou porovnány nam ené výsledky 

p ístroj , které byly pro m ení expozice FP a UFP p i kou ení použity. 

5.1 Početní koncentrace částic 

 Srovnáním výsledk  expozice jemným a ultrajemným částím bylo zjišt no, 

že k nejv tšímu procentuálnímu nár stu PK ultrajemných částic ve velikostním rozmezí 

10,63 nm až 86,38 nm došlo p i kou ení standardní cigarety Chesterfield Red (mimo m ení 

M7, kde šlo o kombinovanou expozici). Nár st činil 38 %poč. oproti PK částic – slepému 

vzorku. Naopak nejnižší procentuální nár st PK byl zaznamená u cigarety doutníkového 

typu Camel Activate Purple Cigarillos, konkrétn  nár st činil o 13 %poč. oproti PK částic 

– slepému vzorku. Ješt  k menšímu procentuálnímu nár stu PK UFP sice došlo u kombinace 

cigaret Camel Activate Purple Cigarillos a Chesterfield Red, to bylo ale pravd podobn  

ovlivn no tím, že nebylo p ed tímto m ením v laborato i vyv tráno z d vodu variability 

m ení. 

 U FP v rozmezí 0,265 µm až 2,250 µm došlo k nejv tšímu procentuálnímu nár stu 

PK u e-cigarety, konkrétn  PK FP p i kou ení zvýšila o 1 089 %poč. Srovnání nár st  PK 

UFP a FP u jednotlivých cigaret či jejich kombinací jsou uvedeny v Tabulce č. 44. Nár stem 

se vždy rozumí rozdíl PK UFP/FP p ed kou ením a p i kou ení (vyjád eno číselným 

nár stem a procentuálním nár stem). 

 

 

 

 

 

¨ 
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Tabulka č. 44: Porovnání výsledk  r zných druh  cigaret, nár st početní koncentrace částic 

Cigareta 

Nár st početní koncentrace částic 

UFP (rozmezí 10,63 nm až 86,38 nm) 
[#∙cm-3] (GRIMM SMPS+C) 

FP – rozmezí 0,265 µm až 2,250 µm 

[#∙dm-3] (GRIMM PAS 1.109) 

E-cigareta 
93 658  113 194 

+21 % 

832 916  9 902 241 

+ 1 089 % 

Chesterfield Red 
79 420  109 711 

+38 % 

1 350 731  2 459 144 

+82 % 

Chesterfield Blue 
41 748  48 970 

+17 % 

875 209  3 815 730 

+336 % 

Chesterfield Caps 

Blue 

55 195  73 038 

+32 % 

2 080 122  2 758 835 

+33 % 

Camel Activate 

Purple Cigarillos 

62 287  70 375 

+13 % 

2 310 013  3 663 688 

+59 % 

Chesterfield Red + 

Camel Activate 

Purple Cigarillos 

78 738  85 893 

+9 % 

4 236 623  5 013 430 

+18 % 

E-cigareta + 

Chesterfield Red 

25 565  48 767 

+91 % 

395 031  10 355 187 

+2 521 % 

 

 P i podrobn jším zkoumání nam ených dat početních koncentrací UFP lze potvrdit 

výše zmín né konstatování s dopln ním o skutečnost, že u všech cigaret, krom  e-cigarety, 

byla nejvíce procentuáln  rostoucí PK UFP detekována u nejmenších m ených částic 

– 10,63 nm. Naopak u e-cigarety byla nejvíce procentuáln  rostoucí PK UFP detekující 

nejv tší m ené částice – 86,38 nm. Nejmenší pr m rnou velikost částic vznikajících 

p i kou ení m ly cigarety Chesterfield Red. Podrobn jší výsledky jsou uvedeny v Tabulce 

č. 45. 
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Tabulka č. 45: Porovnání výsledk  r zných druh  cigaret, UFP 

Cigareta 

Dehet/ 

Nikotin/ 

CO 

[mg/cig.] 

UFP – GRIMM SMPS+C 

Pr m rná velikost 
vznikající p i 
kou ení[nm] 

Kanál s nejv tší 
PK + nár st 

Kanál s nejvyšším 
procentuálním 

nár stem 

E-cigareta 0/0/-1 54,85 
29,58 nm 

 +6,62 % 

86,38 nm 

+64,05 % 

Chesterfield Red 10/0,8/10 34,04 
86,38 nm 

 +5,45 % 

10,63 nm 

+356,01 % 

Chesterfield Blue 8/0,6/9 64,89 
86,38 nm 

+25,19 % 

10,63 nm 

+177,22 % 

Chesterfield Caps 

Blue 
8/0,5/8 43,20 

86,38 nm 

+19,14 % 

10,63 nm 

+675,85 % 

Camel Activate 

Purple Cigarillos 
-1 54,15 

86,38 nm 

+13,61 % 

14,91 nm 

+71,57 % 

Chesterfield Red 

+ Camel Activate 

Purple Cigarillos 

10/0,8/10 

+ 

-1 

56,60 
86,38 nm 

+5,83 % 

10,63 nm 

+435,10 % 

E-cigareta + 

Chesterfield Red 

0/0/-1  + 

10/0,8/10 
47,38 

86,38 nm 

+75,80 % 

10,63 nm 

+347,14 % 
1 – nezjišt no 
 

 

 Pro zjišt ní v rohodnosti byla nam ená data porovnána s výsledky m ení 

uvedenými v Kapitole 3.2.5, kdy v typicky ku áckých prostorech, hernách, m la pr m rná 

početní koncentrace UFP hodnotu 176 012 #∙cm-3. Tato hodnota koresponduje 

s nam enými výsledky v ádech (48 767 #∙cm-3 až 113 194 #∙cm-3), nižší nam ené hodnoty 

byly zp sobeny pravd podobn  maximálním počtem ku ák  (2), v hernách bylo toto číslo 

pravd podobn  vyšší. [67] 

 

 Také u FP se potvrdilo zjišt ní, že vydechovaný aerosol z e-cigarety m l v pr m ru 

nejv tší částice ze všech sledovaných druh  cigaret (kanál s nejvyšším procentuálním 

nár stem PK částic byl ve srovnání s ostatními cigaretami rovn ž ten s nejv tší velikostí 

částic – 1,45 µm). Naopak nejmenší pr m rnou velikost částic m l op t kou  z cigarety 

Chesterfield Red. Na rozší ení velikostního spektra FP byly p idány dva kanály z GRIMM 

SMPS+C, 0,13 µm a 0,20 µm, celkový rozsah byl 0,13 µm až 2,25 µm. Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce č. 46. 
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Tabulka č. 46: Porovnání výsledk  r zných druh  cigaret, FP 

Cigareta 

Dehet/ 

Nikotin/ 

CO 

[mg/cig.] 

FP – GRIMM PAS 1.109 + 2 kanály GRIMM SMPS+C 

Pr m rná velikost 
vznikající p i 
kou ení[µm] 

Kanál s nejv tší 
PK + nár st 

Kanál s nejvyšším 
procentuálním 

nár stem 

E-cigareta 0/0/- 343,38  
0,325 µm 

+1 071,47 %  

1,45 µm 

+35 742,26 % 

Chesterfield Red 10/0,8/10 163,34 
0,19 µm 

-1 

0,29 µm 

+169,29 % 

Chesterfield Blue 8/0,6/9 197,94 
0,19 µm 

+123,02 % 

0,54 µm 

+672,02 % 

Chesterfield Caps 

Blue 
8/0,5/8 168,05 

0,19 µm 

+33,37 % 

0,54 µm 

+59,80 % 

Camel Activate 

Purple Cigarillos 
- 223,66 

0,19 µm 

+17,83 % 

0,54 µm 

+245,66 % 

Chesterfield Red 

+ Camel Activate 

Purple Cigarillos 

10/0,8/10 

+ 

- 

175,04 
0,13 µm 

+9,23 % 

0,54 µm 

+31,28 % 

E-cigareta + 

Chesterfield Red 

0/0/-1 + 

10/0,8/10 
293,93 

0,19 µm 

+211,37 % 

0,90 µm 

+66 377,74 % 
1 – Nulová koncentrace částic vykazovala neplatnou hodnotu  

5.2 Hmotnostní koncentrace částic 

 Pro hmotnostní koncentrace částic a její nár sty byly vybrány velikosti částic PM2,5 

a PM10 m ené p ístrojem GRIMM PAS 1.109. Zjišt ní, že částice vznikající p i kou ení 

cigaret Chesterfield RED, jejichž pr m rná velikost je nejmenší v porovnání s ostatními 

cigaretami (u UFP i FP), se ekvivalentn  promítlo do výsledk  m ení hmotnostních 

koncentrací částic. U tohoto druhu cigaret byl nár st nejmenší. Shodn  pro PM2,5 i PM10 byl 

tento nár st pouze 3 %hm. 

 Stejná závislost se potvrdila u e-cigarety, kde vznikaly částice nejv tší. Jejich 

hmotnostní koncentrace narostla nejvíce ze všech sledovaných m ení, konkrétn  

o 4 668 %hm. u PM2,5, respektive o 2 143 %hm. u PM10. Kompletní výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce č. 47. 
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Tabulka č. 47: Porovnání výsledk  hmotnostních koncentrací pevných částic PM10 a PM2,5 

Cigareta 

Nár st hmotnostní koncentrace částic 

PM2,5 [µg∙m-3] 

GRIMM PAS 1.109 

PM10 [µg∙m-3] 

GRIMM PAS 1.109 

E-cigareta 
18,04  860,21  

4 668 % 

41,64  933,79 

2 143 % 

Chesterfield Red 
236,08  243,55 

3 % 

181,42  186,47 

3 % 

Chesterfield Blue 
65,40  275,71 

322 % 

97,43  313,95 

222 % 

Chesterfield Caps 

Blue 

142,45  174,63 

23 % 

170,53  198,11 

16 % 

Camel Activate 

Purple Cigarillos 

156,23  247,63 

59 % 

199,46  286,90 

44 % 

Chesterfield Red 

+ Camel Activate 

Purple Cigarillos 

282,39  332,27 

18 % 
313,88  363,64 

16 % 

E-cigareta + 

Chesterfield Red 

31,93  1 526,61 

4 681 % 

58,69 1 584,80 

2 600 % 

 

 Také výsledky m ení hmotnostních koncentrací částic byly pro v rohodnost 

porovnány s již provedenými experimenty, v tomto p ípad  prob hlo stejné srovnání dat 

jako u početní koncentrace částic, a to s ku áckými hernami. V hernách činila pr m rná 

hmotnostní koncentrace FP 368,1 µg∙m-3, hodnoty v tomto m ení se pohybovaly od 

174,63 µg∙m-3 do 1 526,61 µg∙m-3, výsledky lze tedy považovat za v rohodné. [67] 

 Dalšímu porovnání výsledk  bylo podrobeno m ení M9 s m ením v Kapitole 3.2.4, 

kdy obojí m ení probíhalo v exteriéru v bezprost ední blízkostí ku ák  (autobusové 

zastávky a vchod do vestibulu nádraží). Na zastávkách počet částic p i kou ení nabýval 

pr m rné hodnoty 33 900 #∙cm-3. V p ípad  vstupu do vestibulu pražského hlavního nádraží 

byly pr m rné nam ené hodnoty 37 775 #∙cm-3 až 41 828 #∙cm-3. Oba p ístroje m ly 

podobné velikostní rozmezí m ení (10 nm až 1 000 nm, respektive 10 nm až 700 nm) 

a dosahovaly podobných výsledk , které se shodovaly v ádech. [63] 



79 

 

5.3 Porovnání p ístroj  

 Pro porovnání početních koncentrací částic, včetn  ultrajemné frakce, byly vybrány 

GRIMM SMPS+C (20,97 nm až 300 nm) a modul Nanocheck model 1.320 (25 nm 

až 300 nm). Krom  dvou m ení s účastí e-cigarety dosahoval vyšších nam ených hodnot 

PK částic vždy p ístroj SMPS, viz Tabulka č. 48. To mohlo být zp sobeno tím, že jeho 

rozsah m ení velikosti částic byl mírn  v tší oproti modulu Nanocheck. Výsledky m ení, 

kdy vyšší nam ené hodnoty vykazoval modul Nanocheck, mohly být ovlivn ny částečným 

zahlcením modulu, kdy muselo být statisticky vymazáno n kolik odlehlých hodnot, viz 

poznámky v Tabulce č. 48. Rozdílné nam ené hodnoty pr m rných početních koncentrací 

částic mohou být zp sobeny také rozdílnými principy m ení částic u t chto porovnávaných 

p ístroj . 

 P esn jší výsledky m ení daného velikostního rozsahu částic dodával 

pravd podobn  p ístroj SMPS, jelikož má sofistikovan jší zp sob zpracování počtu částic 

a poskytuje také velikostní distribuci částic včetn  rozsáhlých možností nastavení 

parametr . Modul Nanocheck t mito možnostmi nedisponuje a slouží pouze ke zjišt ní 

počtu částic v daném rozsahu. Porovnání p ístroj  je pouze orientační, protože nelze zjistit, 

jestli disponují platnou kalibrací a p esn jší m ení s porovnáním PK částic obou p ístroj  

by bylo zjišt no p i jejich kalibraci. 

Tabulka č. 48: Porovnání modulu GRIMM Nanocheck a GRIMM SMPS+C 

M ení 
Pr m rná PK částic p i kou ení [#∙cm-3] 

Poznámka Nanocheck model 1.320 

25-300 nm (1 kanál) 
SMPS+C 

20,97-300 nm (10 kanál ) 

M1 217 109,67 124 228,00 / -42,8 % 
Vymazáno 10 odlehlých hodnot 
u Nanocheck (zahlcení p ístroje) 

M2 76 917,33 170 200,00 / +121,3 %  

M3 72 561,82 88 706,00 / +22,2 %  

M4 105 895,31 167 961,00 / +58,6 %  

M5 129 906,67 176 695,25 / +36,0 %  

M6 200 305,56 223 859,67 / +11,8 %  

M7 99 436,40 74 836,00 / -24,7 % 
Vymazáno 10 odlehlých hodnot 
u Nanocheck (zahlcení p ístroje) 
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 Pro srovnání početních a hmotnostních koncentrací PM byly vybrány jediné dva 

p ístroje, které tuto veličinu m ily, tedy GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX.   

 P i m ení početních koncentrací částic m ly oba p ístroje nastaven stejný rozsah, 

tj. od 0,265 µm do 2,250 µm. Vyšší nam ené hodnoty vykazoval ve všech p ípadech 

p ístroj GRIMM PAS 1.109. To mohlo být zp sobeno tím, že se tento p ístroj nacházel 

o n co blíže zdroji expozice. Až na poslední m ení byly všechny hodnoty stejného ádu. 

 Také p i m ení hmotnostních koncentrací PM nam il ve všech p ípadech nižší 

hodnoty p ístroj GRIMM 1.365 HLX. Všechny hodnoty se op t nacházely ve stejném ádu, 

ale u nam ených hodnot z m ení M3 až M7 rozdíl p esahoval u p ístroje GRIMM PAS 

1.109 100 % hodnoty GRIMM 1.365 HLX. Nezbývá než doporučit provést kalibraci. 

Souhrnná data jsou uvedena v Tabulce č. 49. 

 Tabulka č. 49: Porovnání p ístroj  GRIMM PAS 1.109 a GRIMM 1.365 HLX 

M ení 

Pr m rná početní koncentrace 

p i kou ení [#∙dm-3] 

Hmotnostní koncentrace PM p i kou ení 
[µg∙m-3] (PM10 + PM2,5 + PM1) 

GRIMM 

PAS 1.109 

GRIMM  

1.365 HLX 

GRIMM 

PAS 1.109 

GRIMM 1.365 HLX 

M1 10 004 630,94 6 710 342,87 2 323,26 2 176,03 

M2 2 459 889,70 1 972 331,60 593,83 341,02 

M3 3 816 106,75 2 172 615,43 857,97 271,53 

M4 2 759 073,11 2 140 034,88 542,94 258,70 

M5 3 663 980,98 2 270 658,57 777,50 385,06 

M6 5 013 683,41 3 521 817,57 1 023,74 481,58 

M7 10 374 338,10 4 105 092,88 4 310,63 1 354,45 
 

 Ačkoliv aerosol vydechovaný p i kou ení e-cigarety obsahuje mén  nebezpečné 

látky než aerosol b žné cigarety, obsahuje n kolikanásobn  vyšší početní koncentraci částic. 

Tím se do lidského organismu m že dostat v tší množství t chto částic. V konkrétním 

p ípad  m ení s e-cigaretou SMOK Stick V8 (m ení M1 a M7) mohla být mnohonásobn  

vyšší početní koncentrace částic zp sobena nízkým odporem žhavící spirály v hlav  e-

cigarety (0,15 Ω), kv li kterému produkuje e-cigareta vyšší množství aerosolu než ta, která 

má žhavící spirálu s vyšším odporem. Kv li vysoké PK částic u e-cigarety mohlo docházet 

k usazování částic na st nách m icích za ízení (nap . vyh ívané komory) a tedy ke zm n  

velikostního rozložení částic, kdy e-cigareta produkovala aerosol s velikostn  v tšími 
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částicemi než cigareta b žná. Dalším faktorem, který mohl ovliv ovat velikostní distribuci 

částic u e-cigarety, mohl být obsah vlhkosti ve vydechovaném aerosolu a spojování t chto 

částic do částic v tších, které byly poté detekovány m icími p ístroji. [79] 

 Mezi faktory, které ovliv ují množství jednotlivých velikostních frakcí, lze za adit 

nap . obsah nikotinu v cigaretách, kdy v tomto m ení bylo zjišt no, že cigareta s nejvyšším 

(známým) obsahem nikotinu produkovala nejmenší částice. Dalšími faktory, které ovliv ují 

velikostní distribuci a PK částic, mohou být zp sob kou ení (p edevším intenzita, délka 

potahování a množství vdechnutého kou e), druh cigarety (klasická vs. doutníkového typu 

– spalování papírku a tabákového listu). Z jiných studií vyplývá, že čím vyšší je objem 

vdechnutého (a vydechnutého) kou e, tím se velikost částic posouvá k vyšším hodnotám. 

To mohlo také ovlivnit velikostní rozložení částic p i kou ení e-cigarety, jelikož objem 

vdechnutého aerosolu byl vyšší než objem vdechnutého kou e z klasické cigarety. [80] 
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ZÁV R 

 Cílem práce bylo provést rešerši současného stavu pot ebných informací o m ení 

expozice jednotlivým velikostním frakcím částic menších než 10 µm a experimentáln  

expozici částicím stanovit p i kou ení. 

 Prvním krokem bylo definování si částic o mikro a nanorozm rech. Byly popsány 

zdroje, zp soby vzniku t chto částic, výhody um le vyráb ných nanočástic a současn  jejich 

rizika, jelikož se tyto částice jeví jako ambivalentní.  

 Popsány byly také principy, na kterých pracují p ístroje, které jsou schopny m it 

početní a hmotnostní koncentrace částic v ovzduší, včetn  konkrétních p íklad . Bylo 

rozebráno n kolik zahraničních studií, které se problematice expozice částicím v nují, a to 

konkrétn  p i kou ení.  

 Praktická část práce se v novala experimentálnímu m ení expozice částicím 

vznikajících p i kou ení se zam ením na stanovení početní a hmotnostní koncentrace částic, 

včetn  množství, které se inhalační cestou dostává do lidského organismu. P i m ení bylo 

porovnáno n kolik druh  cigaret, r zný počet ku ák  a r zná místa, kde m že být člov k 

exponován částicím vznikajícím p i kou ení. 

 P i porovnávání výsledk  provedeného experimentálního m ení v interiéru bylo 

zjišt no, že existovaly velké rozdíly mezi početní koncentrací a velikostí částic vznikajících 

p i kou ení b žné cigarety a e-cigarety. U b žné cigarety byla početní koncentrace částic 

n kolikanásobn  menší oproti e-cigaret , stejn  tak jako velikost částic, jejichž hodnoty byly 

p i kou ení b žné cigarety mnohem menší než u e-cigarety. Velký vliv na početní 

koncentraci částic m lo také to, zda bylo dané místo pravideln  odv tráváno či nikoliv. P i 

v trání nastal pom rn  rychlý pokles částic v ovzduší, zatímco v nev traném prostoru počet 

t chto částic klesal jen velmi pozvolna. 

 P i m ení v exteriéru bylo zjišt no, že člov k stojící na ve ejném prostranství 

v blízkosti ku ák  je exponován n kolikanásobn  v tší početní koncentraci částic, než když 

se nachází v neku áckém prostoru. 
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 V rámci v rohodnosti nam ených hodnot početních a hmotnostních koncentrací 

částic byly tyto hodnoty porovnávány s výsledky již provedených zahraničních studií 

podobného zam ení.  

 V poslední části byly porovnány výsledky m icích p ístroj  mezi sebou. 
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P íloha č. 1: Data z m ení M1 až M9 získaná z m icích p ístroj  GRIMM PAS 1.109, 

GRIMM 1.365 HLX, GRIMM SMPS+C a Testo DiSCmini jsou dostupná na CD, které je 
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