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ANOTACE 

Zadaná diplomová práce se zabývá koncentracemi PM10, jeho negativní vliv na 

zdraví člověka a na životní prostředí. Praktická část práce se zabývá modelováním 

polétavého prachu v ovzduší za pomocí prostorových analýz. K modelování byla použita 

speciální modelovací metoda Land use regression. V této metodě byly hodnoceny různé 

druhy faktorů ovlivňujících koncentrace PM10 a byl zjišťován jejich vliv na daný model. 

Následně byly výsledky metody modelu Land use regression srovnány s výsledky 

matematického modelování SYMOS´97 a byla vytvořena kombinace obou postupů, které 

dále zpřesňují výpočty rozložení PM10. 

 

Klíčová slova: land use regression, PM10, modelování, SYMOS´97 

 

SUMMARY 

Diploma thesis deals with PM10 concentration in the air, its negative impact on the 

health of humans and the environment. The thesis deals with modeling of PM10 using 

spatial analyses. The used model is a Land use regression method. This method will be 

evaluated with a variety of factors which can possibly affect the model. Results of the Land 

use regression modeling were compared with the results of mathematical modeling in 

SYMOS'97 model and a combination of these two approaches was created, that improves 

the quality of the PM10 distribution. 
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1. ÚVOD 

Znečišťování ovzduší je v současnosti závažný problém, a to v celosvětovém 

měřítku. Ke znečišťování dochází z mnoha různých zdrojů, ať už přírodních nebo 

antropogenních (průmysl, doprava, lokální topeniště atd.). V rámci České republiky jsou 

koncentrace znečišťujících látek (dále jen ZL) v ovzduší velmi vysoké zejména 

v ostravsko-karvinské aglomeraci. Na ostravsko-karvinskou aglomeraci navazují na polské 

straně hranice další sídelní aglomerace hornoslezského průmyslového regionu, které 

společně tvoří oblast s nevyhovující kvalitou ovzduší. Společně se severní Itálií patří mezi 

oblasti s nejhorší kvalitou ovzduší v Evropě. 

Vzhledem k dlouhodobě špatné kvalitě ovzduší se jedná o významný problém, 

jehož řešení je v současnosti prioritní. Velké množství ZL má negativní vliv na životní 

prostředí (dále jen ŽP), ale negativně působí i na zdraví lidí, přičemž se dá říci, že jednou 

z nejproblematičtějších látek jsou suspendované částice (PMx), respektive jejich frakce 

tvořená částicemi o průměru menším než 10 µm (PM10). 

Prvním krokem vedoucím k nápravě nevyhovující kvality ovzduší je vždy analýza 

aktuálního stavu a určení míry vlivu zdrojů nebo skupin zdrojů znečišťování ovzduší 

na celkové znečištění. Pro tyto účely se v současnosti používá matematické modelování 

rozptylu ZL v ovzduší. Používání těchto modelů v rozsáhlých oblastech s velkým počtem 

zdrojů je komplikováno vysokou výpočetní náročností modelování. 

Alternativou standardních rozptylových modelů je postup, pro který se v odborné 

literatuře zažil pojem Land use regression (dále jen LUR), který je kombinací prostorových 

a statistických analýz, které vedou k vytvoření podstatně jednodušším matematickým 

vztahům pro výpočet koncentrací ZL v ovzduší. Další výhodou LUR je možnost zahrnutí 

dalších, rozptylovými modely nemodelovaných, faktorů majících vliv na výsledné 

koncentrace ZL. 

Cílem této práce je praktická realizace LUR na území ostravsko-karvinské 

aglomerace a v přilehlých oblastech v Polsku. Modelovanou ZL budou suspendované 

částice PM10. Dalším cílem práce je srovnání výsledků LUR s výsledky rozptylového 

modelu (SYMOS´97). 
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2. ATMOSFÉRA 

Atmosféra je slovo odvozené z řeckých slov „atmos“, což je pára a „sphaira“, 

znamená koule. Jedná se o vrstvu plynů, které tvoří sférický vzdušný obal planety Země. 

Vytvářela se společně s vývojem planety Země a se vznikem sluneční soustavy. Atmosféra 

je se Zemí spjata silou přitažlivosti. Je rozdělena do několika vrstev podle různých 

fyzikálních a chemických vlastností. [1] 

Vertikálně je atmosféra členěna na pět soustředných vrstev: 

 Troposféra – je pro život nejdůležitější, obsahuje asi 4/5 vzduchu, dosahuje 

do výšky okolo 9 km nad póly a 18 km nad rovníkem, charakteristický je pokles 

teploty s výškou o 0,65°C na 100 m. 

 Stratosféra – vrstva nad Troposférou, která dosahuje do výšky 50 km, teplota zde 

s výškou roste; obsahuje ozónosféru, která se nachází ve výškovém rozmezí         

20 – 30 km. 

 Mezosféra – ve výšce 50 – 85 km, v této vrstvě naopak dochází ke značnému 

poklesu teploty, protože je v ní zanedbatelný obsah vodních par a ozónu, které 

absorbují sluneční záření, pohasínají v ní meteory. 

 Termosféra – vrstva ve výšce 500 – 700 km, charakteristický je velmi vysoký 

nárůst teploty až do 2000°C, obíhají zde sondy a družice; v této vrstvě vzniká 

polární záře. 

 Exosféra - je vnější vrstvou atmosféry, nachází se přibližně ve výšce 1000 km nad 

Zemí a volně přechází do meziplanetárního prostoru. [1,2] 

Bez atmosféry by nebyl možný život na Zemi, je zdrojem kyslíku, vodní páry a 

oxidu uhličitého, který je nezbytný pro biologické procesy. Mimo života umožňuje 

termoregulaci zemského povrchu a také chrání planetu před ionizujícím zářením. [1] 

Tento vzdušný obal Země je tvořen směsí různých plynů. Hlavní podíl má dusík, 

jehož množství se pohybuje kolem 78,08 %, dále se zde vyskytuje významné množství 

kyslíku, tj. 20,95 %. Mimo těchto dvou hlavních plynů, vzduch obsahuje také 0,93 % 

argonu, přibližně 0,03 % CO2 a zbývajících 0,01 % představují stopové plynné složky, 
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zejména vzácné plyny. Reálné složení vzduchu také závisí na obsahu páry. Množství vodní 

páry v atmosféře je prostorově i časově proměnlivé, většinou se pohybuje v rozmezí                  

od 0 do 3 % objemového množství (v oblasti tropů až 4 % objemového množství). Velmi 

proměnlivá může být i hodnota množství ZL v ovzduší, vyskytují se zde různé příměsi 

látek, jako např.: krystalky mořských solí, voda, prachové částice, nebo částice z vulkánů, 

dále také kosmický prach, z biosféry se uvolňují výtrusy, semena rostlin, pylová zrna a 

také se v ovzduší nacházejí bakterie a jiné druhy mikroorganismů. Do ovzduší unikají 

rovněž příměsi antropogenního původu, jedná se o směsi vzniklé z dopravy, spalováním 

nebo z průmyslu. Většina těchto částic slouží jako kondenzační jádra při tvorbě dešťových 

kapek. Celkové množství vzduchu v atmosféře je 5,3.10
18

 kg. Hustota vzduchu se 

vzdáleností od zemského povrchu klesá, ve vrstvě do výše 48 km je obsaženo cca 99,9 % 

celkového množství. [1, 3, 4] 

2.1. Znečišťování a znečištění ovzduší 

Lidská činnost významně ovlivňuje kvalitativní a kvantitativní charakter složek 

prostředí. Na snížení kvality se podílejí různé ZL a právě proces vnášení těchto polutantů 

(viz. Obr. 1) či škodlivých energií do atmosféry se nazývá znečišťování. V obecném slova 

smyslu se do pojmu znečišťování ovzduší zahrnuje celá řada činností zamořujících 

zemskou atmosféru, od vypouštění hmotných látek přes emise škodlivého 

elektromagnetického záření až po hluk, teplo a další. [1, 5, 6] 

Jedná se o chemicko-biologicko-fyzikální proces, během něhož dochází 

k výrazným změnám vlastností atmosféry. Mírou znečišťování je množství emisí, jež je 

vyprodukované různorodými zdroji. [5] 
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Obr. 1 – Proces znečišťování ovzduší [7] 

Proces znečišťování je rozdělen na primární a sekundární. Za primární 

znečišťování se považuje vnášení emisí ze zdrojů, za sekundární znečišťování se pokládají 

fyzikální, chemické či biologické změny probíhající při výskytu ZL v atmosféře 

(tzv. chemismus atmosféry). [1] 

Znečištění ovzduší je soubor jevů a procesů, které se nedají od sebe oddělit. Je to 

stav, který vznikl důsledkem znečišťování. Znečištění ovzduší je přítomnost ZL 

v atmosféře v takovém množství a zároveň po takovou dobu, že se začne projevovat jejich 

nepříznivý vliv na stav ŽP. Mírou znečišťování je množství ZL v ovzduší, tj. imise ZL. 

Značný význam má doba setrvání jednotlivých ZL v ovzduší a průměrné doby setrvání 

jednotlivých látek, které se značně liší. Děje znečišťování probíhají převážně v troposféře, 

kde dochází k transportu látek a k jejich fyzikálním a chemickým změnám. [1, 5, 6] 

2.2. Polutanty znečišťující ovzduší 

Za polutanty v ovzduší jsou pokládány všechny hmotné látky, které svou 

přítomností v atmosféře mají nebo mohou mít škodlivé účinky, jež negativně ovlivňují 

zdraví lidí a zvířat. Taktéž nepříznivě poškozují ŽP a strukturu ovzduší. Přítomností 

polutantů v ovzduší často dochází k zhoršení jeho kvality, zhoršení viditelnosti, 

k zápachu aj. [8, 9] 
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Polutanty neboli ZL jsou do ovzduší vnášeny z přírodních a antropogenních zdrojů. 

Asi 90 % z celkového množství vyprodukovaných emisí pochází z přírodního zdroje, 

vzhledem ke složení tyto emise nejsou tak škodlivé, tudíž nemají pro nás takový význam. 

Mnohem významnější z hlediska škodlivosti jsou emise z antropogenních zdrojů. 

Antropogenní zdroje znečišťují přízemní vrstvu atmosféry a nepříznivě působí nejen na 

živou složku přírody, ale také na neživou. Emise z přírodních zdrojů vznikají z lesních 

požárů, vulkanických činností, z rozkladu rostlinných a živočišných organismů, z moře 

jako jemné prachové částice a krystalky mořských solí. Antropogenní polutanty vznikají 

jako důsledek lidské činnosti, např. průmyslové výroby, dopravy, lokálního 

vytápění. [1, 5, 9] 

Látky znečišťující ovzduší se dělí podle skupenství na látky pevné, kapalné a 

plynné. Toto dělení je podstatné zejména z důvodu odlišných principů stanovování a také 

rozdílných principů jejich odlučování. Dále se člení podle chemického složení, zdravotních 

účinků (alergeny, radioaktivní látky, těžké kovy, mutagenní látky, karcinogenní 

látky, atd.), podle míry škodlivosti nebo nebezpečnosti. K ZL se zvlášť řadí i pachy, 

především pachy organického původu. [1, 2, 5, 9] 

Mezi tuhé a kapalné polutanty se řadí např. popílek, saze, prachové částice (PMx), 

aerosoly atd. Tato diplomová práce se bude nejvíce zabývat PM10, proto následující 

kapitoly budou směřovat tímto směrem. [10] 

2.3. Tuhé a kapalné ZL 

Mezi tuhé ZL se řadí látky, které mají různou velikost, složení, strukturu, tvar, 

nebo mohou být nestejného původu. Tyto látky jsou přítomny za určité teploty a tlaku 

v komíně, výduchu, výpusti nebo jsou naměřeny v emisích v odpadním plynu. Znečišťující 

látky tuhé i kapalné se mnohdy označují jako „částečkové“, protože jejich měrná hmotnost 

je asi o tři řády vyšší než měrná hmotnost nosného plynu. [1, 9] 

Tuhé částice se vyskytují ve velikostech od viditelných zrn až po makromolekuly. 

Jejich složení je velmi rozdílné. Tuhé ZL mohou zahrnovat živé částice (bakterie, řasy, pyl 

z rostlin a stromů, viry, atd.) a neživé částice (prach, popel z lesních požárů, mořské 

soli, atd.). [1] 
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Kapalné částice rozptýlené v ovzduší vznikají kondenzací plynné fáze nebo 

rozrušením většího objemu tekutiny. [1] 

Tuhé i kapalné částice mají schopnost utvářet se vzduchem dvojfázové nebo 

trojfázové diskrétně - disperzní systémy, kdy vzduch je disperzním prostředím a částice 

dispergovanou látkou. Podle stability těchto systémů se dělí na prachy a aerosoly. [1] 

Za prach jsou považovány malé částice tuhých látek, které v disperzním systému 

mohou mít pádovou rychlost příslušnou zákonům volného pádu. Prach se dělí podle 

velikosti zrn na hrubé, střední a jemné prachy. Hrubý je většinou tvořen materiálem 

zemské kůry (prach, částice půd, minerálů a hornin), jemné částice jsou vytvářeny 

amonnými solemi, sírany, organickým a elementárním uhlíkem a některými kovy. [1, 11] 

Aerosol je tzv. disperzní soustava, tvořená plynným disperzním prostředím a 

tuhým nebo kapalných disperzním podílem. Aerosoly je možné rozdělit podle vzniku na 

disperzní a kondenzační. Disperzní aerosoly vznikají mechanickým rozmělňováním a 

následným rozptýlením, rozprášením či explozí pevných a kapalných částic do proudu 

plynu (prachové aerosoly, dýmy oxidů, kouře, atd.). Kondenzační aerosoly vznikají 

kondenzací přesycené páry nebo chemickými reakcemi v ovzduší (opary, 

mlhy, atd.). [1, 11, 12] 

Z ovzduší se aerosol dostává do ostatních složek ŽP za pomoci mokré nebo suché 

atmosférické depozice. Částice s menším průměrem zůstane v ovzduší déle, částice o 

velikosti přes 10 µm se na zemský povrch ukládají během několika hodin, jemnější částice 

v atmosféře setrvávají i několik týdnů. [1, 2, 11] 

2.3.1. Polétavý prach 

Jedná se o atmosférický aerosol, prašný aerosol, či suspendované částice. Záleží 

v jaké souvislosti nebo v jaké oblasti je název použit. Pojem poletavý prach, je českým 

ekvivalentem pro „particulate matter“ (vycházející z klasifikace EPA), avšak tento 

ekvivalent není často správný. Uvádějí se různé názvy pro různorodou směs organických a 

anorganických částic, které mají odlišné skupenství, složení, velikost, původ či chování v 

přírodě. Podle oblasti použití pojem particulate matter překládáme také jako aerosolové 
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částice (hodnotíme-li kvalitu volného ovzduší) nebo tuhé ZL (při posuzování odpadních 

plynů). [12, 13, 14] 

Nepřesná definice polétavého prachu je nahrazena velikostními skupinami 

polétavého prachu. Základní označení skupiny polétavého prachu je PMx. Skupina 

zahrnuje částice o velikosti x μm (mikrometrů). Velikost částic je přímo spojena s jejich 

potenciálem negativního působení na lidské zdraví. Nejčastěji rozlišujeme frakce: 

 PM10 - jsou to prachové částice, jejichž velikost je rovna nebo je menší než 

aerodynamický průměr 10 μm,  

 PM2,5 – jsou to jemné frakce částic, jejichž velikost je rovna nebo je menší než 

aerodynamický průměr 2,5 μm, 

 PM2.5-10 – jsou to hrubé frakce částic, jejich aerodynamický průměr je v rozmezí 2,5 

až 10 μm. [1, 15] 

Velikostní rozdíl částic polétavého prachu je možné vypozorovat z Obr. 2. 

 

Obr. 2 – Velikostní rozdíl částic polétavého prachu [14] 

Významným kritériem rozdělení pro poletavý prach je také jeho chemické složení, 

podle tohoto kritéria se polétavý prach dělí na dvě skupiny: 

 prachové částice s obsahem toxických látek (např. těžké kovy, persistentní 

organické látky, biologicky aktivní toxické látky), 
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 prachové částice, které neobsahují toxické látky (např. azbestový prach, 

černouhelný prach, grafit, mastek, slída, keramické jíly, živec, kaolin, bavlna, len, 

konopí, juta, srst, peří, čedičová a skleněná vlákna, hnědouhelný prach). [15] 

Obecně je možné říci, že samostatný polétavý prach není škodlivý, avšak 

ve volném ovzduší se na něj mohou navázat různě škodlivé chemické látky, které 

způsobují právě velmi negativní vliv na zdraví lidí a na ŽP. [15] 

Polétavý prach se z ovzduší na zemský povrch dostává za pomoci mokré nebo 

suché atmosférické depozice. Částice o velikosti nad 10 µm se na zemský povrch ukládá 

během několik hodin, zatímco částice o menší velikosti mohou v atmosféře setrvávat 

až několik týdnů. [1, 15] 

 PM10 

Částice frakce PM10 jsou částice s aerodynamickým průměrem menším než 10 μm. 

Částice jsou tvořeny širokou škálou různých chemických látek, které jsou do ovzduší 

emitovány z mnoha různých zdrojů. Vzhledem k tomu, že chybí jasná chemická definice 

PM10, nastává zde problém v oblasti měření, rozdělení zdrojů a také v oblasti 

vlivů na lidské zdraví a na ekosystémy. Proto bylo realizováno velké množství studií a 

získáno mnoho praktických poznatků, které vedly k lepšímu poznání těchto částic. [16, 17] 

Výraz PM10 značí vzorkování thorakálních částic ve volném ovzduší. Tyto částice 

mohou být pak vdechnuty a mohou pronikat až do průdušek. Jedná se tedy ve své podstatě 

o konvenci, jíž se určitému typu vzorkovacího zařízení připisuje vlastnost oddělovat 

aerosolové částice do dvou skupin:  

 na částice o aerodynamickém průměru větším než 10 μm, které se nezachycují, 

 na částice o aerodynamickém průměru menším než 10 μm, které se zachycují.  

Thorakální konvence je tedy specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení 

thorakální frakce. [18] 
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2.3.2. Vliv polétavého prachu na zdraví člověka 

Vysoké hodnoty PM10 mají negativní vliv na lidské zdraví i vegetaci, z tohoto 

důvodu by Evropané neměli být vystaveni roční průměrné hodnotě PM10 vyšší 

než 40 μg∙m
-3

 a koncentracím PM10 vyšším než 50 μg∙m
-3

, kdy přípustná četnost nesmí 

překročit třicet pět dní během kalendářního roku. [8, 19] 

Hlavními parametry ovlivňujícími zdravotní účinky jsou velikost a povrch částic, 

počet a složení částic. Negativní vliv je také způsoben zejména chemickými látkami, které 

se vážou na částice. Významně nepříznivý vliv mají především jemnější částice 

antropogenního původu (např. kovové prachy aj.), i organického původu. Často také 

obsahují nebezpečné karcinogenní sloučeniny. [12, 16, 20] 

Částice atmosférického aerosolu nejvíce negativně postihují dýchací 

cesty (viz. Obr. 3). Větší částice se zachytávají na nosních chloupcích a dráždí dýchací 

ústrojí. Mnohem větší vliv mají částice menší než 10 µm (PM10), ty se mohou usazovat 

až v průduškách, avšak nejnebezpečnější jsou drobné částice s označením PMx, „particulate 

matter“ - aerosolové či pevné částice o velikosti menší než 1 µm, tyto částice se mohou 

ukládat přímo do plicních sklípků. [1, 12, 16] 

 

Obr. 3 – Akumulace PMx částic v dýchacím ústrojí [16] 

Při inhalaci prachových částic je poškozen především kardiovaskulární a plicní 

systém, dále přispívá k akutním trombotickým komplikacím. Chronická expozice zvyšuje 

kojeneckou úmrtnost, přispívá ke vzniku chronické bronchitidy a chronických plicních 

chorob. Absorpcí organických látek s mutagenními a karcinogenními účinky 
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vázaných na PM10 může nastat potenciální možnost zhoubného bujení plicních buněk. 

[12,16, 20, 21] 

Pokud se na PM10 zachytí kyselé složky (sulfáty a nitráty), mohou se dostat 

hluboko do plic, kde způsobují záněty plic a mohou vést k ucpání dýchacích cest. Kyselost 

může taktéž způsobit senzorickou inhibici plic. Ta má za následek pomalejší růst plic 

u dětí, snížení jejich relativního objemu a zvýšení rizika výskytu astma. [15, 20, 21] 

Od konce roku 1980 po současnost bylo provedeno mnoho epidemiologických 

studií, kde byla vyhodnocena statistická souvislost mezi koncentrací PM10 v ovzduší a 

účinky na lidské zdraví. Jednalo se nejvíce o zvýšení výskytu zápalu plic a obstrukčních 

plicních nemocí, dále pak o zhoršení astmatických záchvatů, snížení plicních funkcí, 

zvýšená úmrtnost spojená s respiračními onemocněními, aj. Bohužel pro tyto závěry 

neexistuje experimentální důkaz. Podle Evropské agentury pro ochranu ŽP, znečištěné 

ovzduší prachovými částicemi zkracuje délku lidského života dokonce až o 2 roky a podle 

Projektu „Protihlukový kompas“ se prachové částice podílejí na 5 – 13 % úmrtnosti 

v České republice (dále jen ČR). Mimo to také tvrdí, že znečištěné ovzduší PM10 má 

na svědomí sedm krát více životů než dopravní nehody na evropských 

silnicích. [15, 17, 21, 22, 23] 

2.3.3. Vliv polétavého prachu na ŽP 

Prachové částice mohou na ŽP působit mechanickým zaprášením. Prach 

nedopadne na zemský povrch, nýbrž na povrch listů rostlin, čímž omezí jejich proces 

fotosyntézy a brání tak správnému průběhu metabolických procesů. Dále sedimentuje v 

oblasti průduchů a v důsledku toho omezuje výměnu dýchacích plynů rostlin. U živočichů 

prach vstupuje do dýchacích cest, kde v případě menších frakcí může způsobovat vážné 

zdravotní problémy. Dalším problémem jsou toxické látky zachycené na prachových 

částicích. [1, 13, 15] 

Jelikož pevné částice rozptylují sluneční záření zpět do prostor, působí tak zásadním 

způsobem na energetickou bilanci Země. Prachové částice také významně ovlivňují změnu 

ekologických procesů toků energie, koloběhu a inhibice příjmu živin a celkově mění původní 

strukturu ekosystému a biologickou druhovou rozmanitost. Taktéž mají vliv na podnebí a 

působí na tvorbu oblaků. Pokud jsou během vzniku oblaku přítomny pevné částice v 
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rozsáhlém množství, výsledný oblak bude tvořen velkým množstvím malých kapek. Bude 

pak odrážet sluneční záření mnohem více, než oblak, který je tvořen menším počtem částic 

velkých. Tento jev se projevuje zejména v regionálním měřítku. [13, 15, 20] 

2.3.4. PM10 na území ČR 

Prachové a aerosolové částice patří mezi látky, které velmi často překračují 

stanovené limity (viz. Tabulka 1), zejména v Moravskoslezském kraji (viz. Graf 1). 

Nejvíce znečišťovanou oblastí těmito prachovými částicemi je hlavně Ostravsko-karvinská 

pánev (viz. Obr. 4). Mnohdy denní hodnoty PM10 dvojnásobně převyšují povolený imisní 

limit. Z toho důvodu je tento problém na uvedeném území Moravskoslezského kraje 

považován za ústřední. Například v roce 2010 byl 24 - hodinový imisní limit (50 µg.m
-3

), 

který lze podle zákona o ovzduší překročit pouze 35krát za rok, na řadě měřících stanic na 

Ostravsku překročen více než 100krát v roce. 

Tabulka 1 – Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení – podle 

zákona o ovzduší [8] 

 

Z níže uvedeného grafu (viz. Graf 2) je možno vyčíst, že problém s překračováním 

limitu prachových částic je v ČR již dlouholetý. Přesto, že se hodnoty imisí PM10 lehce 

snížily, stále zůstává faktem, že je přibližně polovina ČR vystavována nadlimitním 

hodnotám PM10, což je nezanedbatelná skutečnost. [8, 24, 25] 
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Graf 1 – Vývoj imisí v některých městech či krajích ČR [24] 

 

Obr.4  – Znečištění území ČR částicemi PM10 v roce 2011[24] 
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Graf 2 – Procento území a obyvatel vystavených nadlimitní průměrné 24hodinové koncentraci 

suspendovaných částic PM10 v ČR, v roce 2011 [26] 

Podíl na znečišťování PM10 nese především průmyslová výroba, doprava, lokální 

vytápění. V oblasti Ostravska mají svůj podíl na znečištění také imise, které jsou 

transportovány z Polska. [24, 27] 
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3. METODY MODELOVÁNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK 

Občas je při průzkumu a vyhodnocování kvality ovzduší nutné znát přesnou 

hodnotu parametru, který tuto kvalitu v dané oblasti určuje (např. koncentrace ZL). Častý 

je také požadavek na určení prostorového rozložení např. koncentrace nebo na odhad 

budoucího vývoje stavu znečištění. Mnoho otázek tohoto typu lze zodpovědět za pomocí 

aplikace měřících zařízení. Jedná-li se například o orograficky členitou oblast, pak by 

monitorovací síť musela být poměrně rozměrná a hustá, aby informace o prostorovém 

rozložení měly dostatečně vypovídající schopnost. Síť monitorovacích zařízení se dnes jeví 

jako velmi nákladná záležitost, a to jak z hlediska samotné konstrukce tak i provozu. Jedná 

se o velmi přesnou měřící metodu. Nevýhodou tohoto způsobu měření je, že hodnoty ZL 

jsou zjištěny jen v určitém místě dané lokality za velmi krátký časový úsek, takže v jiném 

časovém úseku nebo na jiném místě měřené lokality nemusí být zjištěné hodnoty ZL 

shodné. To znamená, že měřením vyhodnotíme prostorově a časově plně spojitou 

informaci. [5, 28] 

Prostředek, kterým může problém související s časem a prostorem vyřešit, je 

modelování stavu znečištění ovzduší. Model představuje zjednodušený reálný stav 

modelované situace. Za pomocí tohoto nástroje je možné se již dnes zabývat budoucím 

stavem ovzduší. Zároveň je tato metoda mnohem levnější, avšak na úkor přesnosti. V praxi 

se k popisu dějů, které právě probíhají v mezní vrstvě atmosféry, obecně používají dva 

odlišné principy. První je fyzikální a druhý je matematické modelování šíření 

polutantů. Fyzikální modelování je jeden z možných způsobů studie transportu a rozptylu 

znečištění. Využívá speciálně konstruovaných nízkorychlostních aerodynamických tunelů. 

Fyzikální modelování je možné použít pro simulaci problémů, kdy je možné zanedbat 

efekty spojené s rotací Země. Dále je tento typ modelování vhodný pro řešení úloh 

vyznačujících se složitou geometrickou nebo orografickou strukturou sledované lokality. 

Matematické modelování je nějaké vytváření a analýza postupů, které využívají 

matematické prostředky k pochopení nebo ovlivňování některých reálných dějů, stavů a 

principů. Za pomoci tohoto modelování jsme schopni předpovídat počasí, či dokonce 

globální oteplování atd. [5, 28, 29] 
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Jelikož se v této práci nebude zabývat fyzikálním modelováním, nebudu již tuto 

metodu dále rozebírat. Vzhledem k tomu, že v praktické části budu používat metodu 

matematického modelování, zaměřím se v této kapitole podrobněji na ni. 

Matematické modely rozdělujeme podle jejich přístupu k modelovanému prostředí 

a způsobu, jakým řeší rozptyl v prostředí: 

 Gaussovské disperzní modely, 

 Lagrengeovské vlečkové modely, 

 Eulerovské modely, 

 Empirické modely. [5] 

Gaussovské disperzní modely 

Modely hodnotí znečištění pro každý zdroj samostatně a poté tyto hodnoty sčítají. 

Patří mezi nejjednodušší typy modelů, poměrně snadno se provozují, především při 

modelování jednoho zdroje znečištění. Je zde relativně jednoduché zajistit potřebná 

vstupní data. Modely se využívají pro popis šíření ZL v ovzduší. Simulují rozložení 

koncentrací ve vlečce, jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru za ustálených 

podmínek. Modely vychází ze stacionární rovnice turbulentní difúze. Vstupující parametry 

do Gaussova modelu jsou velmi zjednodušeny. Šířka vlečky je předpovězena disperzními 

parametry σy (x) σz (x), které jsou definovány na základě teplotní stability ovzduší a 

rychlosti větru. Modely vychází z konstantního středního směru a intenzity větru. Tyto 

parametry jsou měřeny na jedné meteorologické stanici, která je považována 

za reprezentativní pro celou sledovanou oblast. Proto je vhodné tyto modely použít 

v oblasti s nekomplikovaným terénem a modelování by nemělo probíhat na rozloze větší 

než několik set km
2
. Modely nelze použít v zastavěné oblasti. V praxi jsou často využívány 

pro hodnocení imisní zátěže, screening, hot-spots atd. [5, 28, 32, 33] 

Lagrengeovské vlečkové modely 

Lagrangeovské vlečkové modely představují rozptyl plynu lehčího než vzduch. 

Modely popisují šíření ZL v atmosféře tak, že jsou sledovány jednotlivé vzduchové částice 

nebo oblaky, které se přemisťují v poli proudění. Mnohdy jsou používány pro sestavování 
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zpětných trajektorií v poli fiktivního proudění, kdy jeho rychlost má stejnou hodnotu jako 

rychlost skutečného proudění, ale má opačný směr. Takto bylo možné provádět přibližnou 

identifikaci oblastí zdrojů znečištění ovzduší. Modely používají pro hodnocení úniku ZL 

z jednotlivých zdrojů. Množství vstupních dat je odvozeno od komplexnosti parametrizací 

v modelu. Tyto typy modelů jsou určeny především k určování aktuálního stavu ovzduší. 

V praxi byly modely využívány k modelování ZL, které byly produkovány z pozemní 

dopravy nebo z letadel, ale pouze jakou bodový zdroj v homogenním terénu. Nicméně byly 

již využity i k modelování v reálně zvlněném terénu, avšak musely být použity 

pseudočástice, které kopírují pohyb skutečných částic v poli proudění. Trajektorie těchto 

částic jsou pak vyhodnoceny za pomoci středních hodnot rychlosti větru, uplatnění 

turbulence i náhodného pohybu. Tyto klasické modely jsou používány pro výpočty 

koncentrací látek pouze pro dva rozměry. [28, 30, 34, 35] 

Eulerovské modely 

Modely jsou založeny na numerickém řešení rovnic proudění reprezentujících 

základní fyzikální zákonitosti (zákon zachování hmoty, energie, hybnosti, stavová rovnice, 

Bernoulliho rovnice, atd.). Sledují změny koncentrace v určitých bodech souřadnicové sítě 

v určitém čase. Poloha a čas jsou nezávislé proměnné. Modely současně zajišťují výpočet 

pro velké množství zdrojů. Eulerovské modely spadají do kategorie, která patří mezi 

nejpřesnější metody. Nicméně je to taky metoda, která je nejnáročnější na vstupní data a 

výpočtovou kapacitu. Zejména z tohoto důvodu je používání velmi omezené. Modely se 

nejvíce využívají pro modelování úniků nebezpečných látek. [5, 30, 33] 

Empirické modely 

Tyto modely patří mezi nejjednodušší, jsou založeny na pozorování a odhadování. 

Jsou to modely odhadu založené na empirii. Mezi empirické modely patří níže popisovaný 

model Land use regression. [5] 

Nejčastěji využívané jsou modely SYMOS´97, ATEM nebo AEOLIUS. Tyto 

modely jsou statistické modely, jsou určeny k analytickému řešení pomocí upravené 

rovnice difúze. Modely charakterizují skutečné proudění za určitých podmínek. Umožňují 

modelování chemických reakcí polutantů, dále pak lze za jejich pomoci definovat bodový, 

liniový, plošný nebo objemový zdroj znečištění s časově závislou vydatností. Nevýhodou 
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těchto modelů je jejich konstrukční složitost a matematická náročnost při řešení 

výsledných vztahů. Jelikož jsou modely časově náročné při výpočtu a nejsou vhodné pro 

rychlý odhad. [5, 29, 30] 

3.1. SYMOS´97 

Modelové výpočty transportu a rozptylu znečištění v atmosféře představují důležitý 

nástroj pro posouzení vlivu stávajících nebo plánovaných zdrojů na kvalitu ovzduší 

v zájmové lokalitě. SYMOS´97 je doporučenou metodikou Ministerstva životního 

prostředí ČR pro výpočet znečištění ovzduší a pro hodnocení vlivu plynných nebo 

prašných exhalací. Je to metodika, která je určená zejména pro vypracování rozptylových 

studií znečišťujících látek. Naměřené hodnoty se využívají k hodnocení kvality ovzduší. 

Nelze ji použít pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a také 

uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov (např. na křižovatkách nebo v kaňonech 

ulic). Dále pak tato metodika není použitelná pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou, 

zejména ve složitém terénu a při bezvětří. [36, 37, 38, 39] 

Tato metodika umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem 

z bodových, liniových a plošných zdrojů. Dále pak výpočet znečištění od většího počtu 

zdrojů, stanoví charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a 

tímto způsobem připraví podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů. 

Umožňuje brát v úvahu statistická rozložení směru a rychlosti větru, která jsou vztažená ke 

třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. Také 

dokáže odhadnout koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve 

složitém terénu. [37, 39] 

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet základních charakteristik 

znečištění ovzduší - maximální možné krátkodobé (půlhodinové resp. hodinové) hodnoty 

koncentrací ZL, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability 

ovzduší.; nebo maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací ZL bez 

ohledu na třídu stability a rychlost větru. Umí vyhodnotit 8-hodinové nebo denní 

koncentrace, roční průměrné koncentrace a v neposlední řadě umožňuje výpočet doby 

trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní 

limity). [37, 39] 



Bc. Monika Adamčíková: Modelování koncentrací ZL v ovzduší 

 2013                                                                                                                         18 

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno stanovit výšku komína s 

ohledem na splnění imisních limitů, dále pak stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na 

celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů, nebo stanovit doby překročení 

zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí. Metodika dovede vypočítat 

spad prachu, nebo vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladicími věžemi. [37, 39] 

3.2. Land use regression model 

Metoda land use regression (dále jen LUR) je vícerozměrná lineární územně 

regresní metoda, která kombinuje monitorování znečištění ovzduší na malém počtu míst 

a vývoj stochastických modelů. Metoda byla původně nazývána jako regrese mapování. Je 

to jedna z empirických metod, která je založena na rozsáhlém sběru plnohodnotných dat. 

Používá proměnné ukazatele obvykle získané z geografických informačních systémů (dále 

jen GIS). Tento model využívá algoritmus pro prostorové interpolace, je založen na 

modelu vícerozměrné lineární regrese. Využívá se zejména v místech, kde je jiný způsob 

monitorování složitý a často neproveditelný. Je důležité, aby daná oblast byla dobře 

zmonitorována. Získaná data jsou používána jako podklad např. u epidemiologických 

studií. [40, 41] 

Poprvé byla tato metoda aplikována pro mapování znečištění ovzduší v SAVIAH 

studii (Small Area Variations In Air quality and Health). Zde bylo touto technikou 

modelováno NOx ve třech velkých městech (Amsterdam, Huddersfield a Praha). Po 

úspěšném průkopnickém projektu SAVIAH se metoda LUR začala používat četněji. Byla 

velmi užitečná zejména při vypracovávání epidemiologických studií. Po úspěchu v Evropě 

se před časem metoda rozšířila do Severní Ameriky. K rozšíření popularity rovněž přispěl 

vývoj GIS. S úspěchem byla tato metoda vyzkoušena na modelování znečištěného ovzduší 

na celém území Nizozemska, Velké Británie a jiných zemích. [40, 42] 

3.2.1. Ukazatelé vstupující do modelu 

Cílem studie bylo vytvořit individuální ukazatele dlouhodobé průměrné expozice 

na okolní znečištěné ovzduší k posouzení nebezpečí respiračních onemocnění u dětí. 
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Mezi základní ukazatele, které využívá tato metoda, patří: 

 klimatické ukazatele (např. vzdálenost oblasti od rozsáhlých vodních ploch, 

povětrnostní podmínky, srážky atd.), 

 geografické a biologické ukazatele studované oblasti (např. nadmořská výška, 

topografie, vegetační pokryv, využití půdy, poloha lokality, součet přírodních 

oblastí v rámci dané lokalitě atd.), 

 infrastrukturální ukazatel (např. celková délka silnice v dané lokalitě, intenzita 

silniční dopravy v dané lokalitě, množství městské zástavby v dané lokalitě, 

průměrná hustota osídlení v dané lokalitě atd.). [40, 42] 

Na začátek je nutné napsat, že neexistuje žádná metodologie pro stanovení 

požadované lokality. Nezanedbatelným a podstatným faktorem však je výběr místa 

monitorovací stanice. [40] 

Land use regression zpravidla modeluje v oblasti, která zahrnuje několika tisícovou 

populaci, avšak model je schopen hodnotit pouze znečištění vnějšího ovzduší, protože 

ovzduší uvnitř budov není možné naměřit. Pro kvalitní výsledky modelování je nutno mít 

rozsáhlou monitorovací síť, tzn., je důležité mít dostatek monitorovacích míst. Tento 

ukazatel se zdá být dost limitující, protože ne všechny oblasti mají dostatečně hustou 

monitorovací síť. V případě, že není dostatek naměřených údajů, stávají se výsledky 

měření nedůvěryhodnými. Další podmínkou je rozmístění monitorovacích stanic, kdy by 

měly být rozšířeny zejména v místě vyššího výskytu obyvatel, tzn. v blízkosti škol, 

pracovních míst, obchodních středisek atd. Mnohdy je monitoring zaměřen na rutinní 

sledování regulačních norem v okolí místních zdrojů znečišťování, tzn. v okolí 

frekventovaných silnic, v průmyslových oblastech apod. Z toho vyplývá, že je předem 

nutné si uvědomit, k čemu výsledky modelování budou dále sloužit. Pokud budou 

výsledky využity v epidemiologické studii, je nutné rozmístit monitorovací stanice do míst, 

kde se většina populace studované oblasti vyskytuje, pokud bude model LUR hodnotit 

zdroje znečištění, je vhodné stanice umístit do okolí sledovaných zdrojů. Dalším důležitým 

faktorem ovlivňujícím výsledky modelování LUR je výška, ve které je umístěna 

monitorovací stanice. U zemského povrchu dochází k neustálému víření částic PM10, 

naopak ve výškách budov dochází k rozfoukání těchto částic, tudíž koncentrace ZL jsou 
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zde nižší než u povrchu. Mimo to je důležité, aby monitorovací stanice ležely hned u stěny 

budov. Nevhodné je rozmístění stanic do otevřeného prostoru. Nesporně důležitý vliv na 

měření má vegetační pokryv. Na hustě travinami zarostlé oblasti se stromy nedochází k tak 

významnému vznosu PM10, naopak na zemědělských plochách bez vegetace dochází 

k velkým odnosům prachových částic. [40, 41, 42] 

Monitoring je také časově omezený proces, vypočtený průměr roční koncentrace se 

poměrně často nemusí shodovat s naměřenými hodnotami, tyto odchylky jsou způsobené 

atypickými povětrnostními podmínkami v daném období. To znamená, že data naměřená 

pro model LUR by měla být vyhodnocena ve stejném časovém úseku, aby se zkreslily 

důsledky povětrnostních podmínek. Dále by pak měla měření probíhat v každém z ročních 

období po dobu 14 dnů. Je prokázáno, že měření prováděná současně ve stejném časovém 

období mají mnohem stabilnější výsledky. Bohužel je toto měření velmi nákladné, protože 

ne vždy je k dispozici tak velké množství měřících stanic, aby se současně naměřil velký 

počet hodnot. [40, 42] 

Modelování LUR je rovněž ovlivněno intenzitou dopravy, avšak data tohoto 

charakteru, zejména u silnic nižších tříd, často nejsou dostupná. U mnoha velkých i 

menších měst jsou tato data známa pouze pro hlavní komunikace. [40, 42] 
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4. MODELOVÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK POMOCÍ 

LAND USE REGRESSION 

V této diplomové práci bude řešeno modelování koncentrací částic PM10 pomocí 

metody land use regression. Tato práce bude pak dále sloužit také jako podklad k projektu 

Air Silesia, jehož hlavním cílem je vytvoření prvního společného regionálního 

informačního systému o kvalitě ovzduší v hornoslezském česko-polském regionu. Tento 

projekt vznikl v souvislosti s dlouhodobě špatnou kvalitou ovzduší v česko–polském 

příhraničí. [43]  

Zvolené území je v rámci programu INTERREG, který má za cíl spolupráci mezi 

regiony v Evropské unii, tzn. snahou tohoto programu je spolupráce polských a českých 

regionů. Projekt je zaměřen na čtyři polské regiony - Jelenia Góra-wałbrzyski, Opole, 

Rybnicko-jastrzębski, Bielsko-Biała a na pět českých regionů- Liberec, Hradec Králové, 

Pardubice, Olomouc, Morava a Slezsko (viz. Obr. 5). [43, 44, 45] 

 

Obr. 5 – Území programu INTERREG [44] 

 Na území hornoslezského česko-polského regionu jsou dlouhodobé problémy 

s kvalitou ovzduší, jsou zde pravidelně překračovány krátkodobé i dlouhodobé limity ZL 

v ovzduší, zejména však hodnoty suspendovaných částic PM10. V rámci projektu se získají 

potřebná data jak z české, tak z polské zájmové oblasti. Provedou se společná měření 

znečištění ovzduší, včetně analýz a vyhodnocení a podrobný popis meteorologických 
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podmínek ovlivňujících úroveň znečištění ovzduší v oblasti. Poté se zpracovaná data 

použijí jako vstupní hodnoty pro matematické modelování vztahů mezi emisemi ze všech 

zdrojů a znečištěním v ovzduší. K modelování bude využíván český matematický model 

šíření znečištění SYMOS´97, který bude verifikován modelem používaným v Polsku. [43] 

V následující fázi projektu bude vytvořen predikční model pro předpověď 

znečištění ovzduší v obdobích nepříznivých rozptylových podmínek (inverzní situace). 

Ze všech získaných výsledků následně bude možno posoudit příčiny znečištění a 

zformulovat výstupy, které budou názorně a jasně ukazovat stav a příčiny znečištění 

občanům a odborníkům na obou stranách hranice. Detailní informace tohoto charakteru 

jsou dnes potřebné pro orgány veřejné správy. Poslední částí projektu bude zpřístupnění 

všech získaných výsledků v průběhu řešení projektu pro veřejnost na české i polské straně 

hranice. [43] 

Pro modelování budou použita data z Českého hydrometeorologického ústavu (dále 

jen CHMÚ) z roku 2006, která byla poskytnuta pro zpracování projektu. Budou hodnoceny 

koncentrace naměřené z 27 monitorovacích stanic (viz. Tabulka 2), které se nacházejí na 

česko-polském pohraničí (viz. Obr. 6). Z těchto stanic byly použity pouze naměřené 

hodnoty PM10. Imisní meteorologické stanice byly k měření umístěny na mnoha místech, 

k rozlišení lokalizace slouží charakteristika. Pro jednoduchou orientaci ve zkratkách 

charakteristik, byla níže uvedená Tabulka 3, ve které jsou podrobně rozděleny 

charakteristiky imisních meteorologických stanic. 
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Tabulka 2 – Seznam monitorovacích stanic 

 

Tabulka 3 – Charakterizace imisních meteorologických stanic 
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Obr. 6 – Poloha stanic imisního monitoringu 

4.1. Data vstupující do modelování 

Do modelu byly podle nastudovaných materiálů použity faktory, u kterých byl 

očekáván vliv na modelování. Všechny tyto faktory byly rozděleny do několika kategorií 

(viz. Tabulka 4): 

 faktory zdrojů, 

 faktory modelu, 

 faktory pokryvu, 

 faktory inverze. 

Do  kategorie faktory zdrojů byly umístěny činitelé, které charakterizují bodové, 

liniové a plošné zdroje znečištění. Patří sem součet emisí významných bodových zdrojů, 

což je vlastně suma emisí produkovaných bodovými zdroji v hodnocené lokalitě. Faktor 

reprezentující liniové zdroje do hodnocení zahrnuje celkovou délku silnic v lokalitě, 

průměrnou intenzitu dopravy v lokalitě a také vzdálenosti od nejbližší silnice. Do kategorie 
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faktory zdrojů byly také umístěny plošné zdroje znečištění, které charakterizují 

znečišťování ovzduší z lokálních topenišť. 

Následující kategorie faktory modelu, vycházela z výsledků získaných 

matematickým modelováním v modelu SYMOS´97. Tyto výsledky jsou převzaty 

z projektu Air Silesia. Faktory modelu jsou zde výsledky modelování v místech stanic 

imisního monitoringu. Jedná se o výsledky modelování průmyslových zdrojů znečištění 

charakterizující průmyslové zdroje, výsledky modelování liniových zdrojů charakterizující 

automobilovou dopravu, výsledky plošných zdrojů charakterizujících znečištění 

z lokálních topenišť. Do této kategorie byl také zařazen celkový výsledek z modelování 

v SYMOSu´97 jako součet předchozích uvedených faktorů. [43] 

Další kategorie faktorů popisovala pokryv. Do kategorie faktory pokryvu byly 

zařazeny plochy s trvalým zatravněním, zemědělské plochy bez trvalé vegetace, plochy 

trvale zalesněné a plochy, které jsou trvale zastavěné. Podkladem pro výpočet faktorů 

pokryvu byla data z programu Corine, který sbírá, koordinuje a zajišťuje informace o ŽP a 

přírodních zdrojích, vycházející na základě jednotné metodiky v rámci celé EU. Databáze 

byla vytvořena interpretací snímků družice LANDSAT. Program má několik částí: Corine 

Land Cover, což je databáze krajinného pokryvu, Corine Biotopes, který hodnotí biotopy. 

Poslední částí je Corine Air, ten sbírá data o ovzduší. Zatím byla vytvořena databáze pro 

rok 1999, 2000 a 2006. V této práci byly použity informace o krajinném pokryvu z roku 

2006, pro názornou ukázku je zde vložen obrázek, na kterém je možné vidět klasifikaci 

terénu podle Corine Land Cover (viz. Obr. 7). [46] 

V poslední kategorii jsou faktory, které charakterizují rozptyl ZL během teplotních 

inverzí. Mezi faktory inverze patří: nadmořská výška, součet emise/vzdálenost přes 

všechny zdroje znečišťování ovzduší a součet emise/vzdálenost
2
 přes všechny zdroje 

znečištění ovzduší. Nadmořská výška reprezentuje teplotní inverze, protože s růstem 

nadmořské výšky klesá pravděpodobnost výskytu teplotních inverzí, při kterých je 

dosahováno extrémně vysokých koncentrací ZL, a které tímto významně ovlivňují celkové 

roční průměry koncentrací. Tento imisní faktor byl pro toto modelování použit také proto, 

že jej využívá k hodnocení inverzních situací také CHMÚ. 
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Obr. 7 – Ukázka klasifikace terénu podle Corine Land Cover 

Faktory zdrojů a faktory pokryvu byly vypočteny pomocí prostorových analýz 

v GIS. Výpočet probíhal dvěma odlišnými způsoby.  

V prvním případě byl okolo každé monitorovací stanice vytvořen kruh o zvoleném 

poloměru a v této oblasti byly vypočítány faktory zdrojů a faktory pokryvu. Faktory 

pokryvu byly vypočteny v procentech pokrytí zvolené kruhové oblasti. Takto vypočítané 

faktory jsou v textu dále označovány znakem K. 

V druhém případě byly faktory vypočteny tak, že zvolená kruhová oblast byla 

rozdělena na 8 pravidelných částí reprezentujících světové strany a s vypočtených dílčích 

faktorů byly váženě podle větrné růžice (pravděpodobnosti, že vítr bude foukat z daného 

směru) vypočteny celkové faktory (viz. Obr. 8). Takto vypočítané faktory jsou v textu dále 

označovány znakem W. 
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Obr. 8 – Ilustrační větrná růžice 

Oba způsoby výpočtu faktorů byly provedeny pro vzdálenosti 100, 200, 500, 1000 

a 2000 m.  
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4.2. Land use regression s faktory zdrojů 

Prvním krokem modelování pomocí LUR byl proveden pokusný výpočet, kdy byly 

jako vstupní údaje použity pouze faktory zdrojů. Výpočty byly provedeny pro všechny 

kombinace faktorů dané velikostí okolí měřících míst a způsobem výpočtu faktorů. 

Výpočty byly realizovány v programu Statgraphics, což je software, který je určený pro 

statistickou analýzu a vizualizaci dat. Statgraphics umožňuje průzkumnou analýzu dat, 

statistickou kontrolu procesu, regresi a analýzu prostoru, návrh experimentů, analýzu 

časových dat a prognózu, vícerozměrné metody a mnoho dalšího. [47] 

Program vložená data vyhodnotil a následně byly vyloučeny faktory, které dále 

neměly vliv na výpočet (nulová hodnota příslušného regresního koeficientu). Mezi 

nejčastěji vyloučené faktory patří emise bodových zdrojů v okolí a průměrná intenzita 

dopravy v okolí. Tyto dva faktory nemají téměř žádný vliv na modelování. Naopak 

v hodnocení faktorů zdrojů velký význam mají emise z lokálních topenišť v okolí a také 

celková délka silnic v okolí. Tyto dva faktory z modelování nebyly téměř nikdy vyloučeny, 

to znamená, že patří mezi faktory, které mají významný vliv na výsledky modelování. 

Po vyhodnocení všech výpočtů na základě faktorů zdrojů, byl podle koeficientu 

determinovanosti (označení R
2
) vybrán ten nejlepší výsledek modelování faktorů zdrojů 

(viz. Tabulka 5). Koeficient determinovanosti nám udává procento, jakým je rozptyl 

hodnot závisle proměnné veličiny Y, vysvětlen změnami hodnot nezávisle proměnné 

veličiny X. Čím je koeficient vyšší, tím je výsledek modelování kvalitnější, tzn. kombinace 

faktorů je vhodně zvolena. Nejlepší výsledek modelování byl v tabulce vyznačen žlutou 

barvou. [48] 

V tabulce můžeme také vidět, že výpočty pro vzdálenost 100 vůbec nebyly 

vyhodnoceny, důvodem je zjevně malá vzdálenost od monitorovací stanice. 
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Tabulka 5 – Hodnocení faktorů zdrojů 

 

Nejlépe vycházející regresní model je dán matematickým vztahem: 

CESTYVZDWPZ

WLZWBZPM

_01368.0_2000_214567.0

_2000_000583609.0_2000_00789643.08507.3010




 

Tato rovnice popisuje, které faktory se podílí na výpočtu imisí PM10. Z rovnice je 

možno vyčíst, že jediný vyloučený faktor byl LZ2, tedy hodnota charakterizující intenzitu 

dopravy v okolí, tento faktor se zdá být v tomto modelu určen jako nulový. 
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Graf 3 – Hodnocení faktoru zdrojů 

Nejlepší výsledek modelování faktorů zdrojů je vyhodnocen v grafu (viz. Graf 3), 

který udává vztah mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami. Tyto hodnoty by se měly 

nacházet podél osy kvadrantu grafu (tj. naměřené a vypočtené hodnoty se shodují). 

Statistické ukazatele a zobrazený graf ovšem ukazují, že model založený pouze na 

faktorech zdrojů nedostatečně reprezentuje studovaný jev. 

4.3. Land use regression s faktory modelu 

Faktory modelu byly hodnoceny stejným způsobem jako faktory zdrojů. Toto 

hodnocení se skládalo ze dvou výpočtů - v prvním hodnocení byly jako vstupní údaje 

použity faktory modelu pro průmyslové zdroje, pro liniové zdroje charakterizující 

automobilovou dopravu a pro plošné zdroje reprezentující lokální topeniště. Druhé 
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hodnocení obsahovalo jako vstupní údaje jen celkový výsledek modelování v SYMOS´97. 

Pak byla obě tato hodnocení srovnána (viz. Tabulka 6), lepší výsledek je označený žlutě. 

Tabulka 6 – Hodnocení faktorů modelu 

 

Pro lepší výsledek hodnocení faktorů modelu byl vytvořen graf (viz. Graf 4), 

ve kterém můžeme vidět, že většina hodnot se pohybuje poměrně blízko lineální osy. 

Tento fakt značí, že naměřené hodnoty na imisních stanicích poměrně dobře odpovídají 

hodnotám vypočteným pomocí regresního modelu. Tomuto výsledku odpovídá rovnice: 

LTMODLZMODPRUMMODPM _74669.5_397.11_75365.2274.2510 

 

 

Graf 4 – Hodnocení faktoru modelu 
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4.4. Srovnání výsledků pro faktory zdrojů a faktory modelu 

Nejlepší výsledek modelování pomocí LUR na základě faktorů zdrojů byl schopen 

popsat rozložení průměrných ročních koncentrací PM10 (R
2
) jen ze 48%. Pro praktické 

použití není tento model proto dostatečně reprezentativní a dosahuje výrazně horší 

výsledků než matematické modelování rozptylu ZL v ovzduší modelem SYMOS´97 (R
 2

 = 

71%, resp. 77%), i když modelování vycházejí ze stejných dat, na základě kterých jsou 

vypočteny faktory zdrojů. 

Je to způsobeno tím, že model SYMOS´97 zohledňuje při výpočtu další parametry 

zdrojů, které nemůže LUR zohlednit. Jedná se například o parametry komínů – výška 

komína, teplota spalin, rychlost spalin, apod. nebo o parametry vstupující do výpočtu emisí 

z dopravy – struktura vozového parku, sklon silnice, rychlost dopravního proudu, 

plynulosti dopravy. Rozptylové modely navíc zohledňují nelineární vlastnosti rozptylu 

znečišťujících látek. 

4.5. Land use regression s faktory zdrojů a faktory pokryvu 

Dalším krokem bylo sestavení regresních modelů z faktorů zdrojů a faktorů 

pokryvu. Postup byl shodný s postupem v kapitole 3.2.  

Mezi nejčastěji vyloučené faktory zdrojů patří celková délka silnic v okolí, emise 

bodových zdrojů v okolí a z faktorů pokryvu hlavně zemědělská půda. Tyto faktory nemají 

významný vliv v modelování. Naopak mezi faktory, které modelování ovlivňují, patří 

zejména emise z lokálních topenišť. Výpočty pro vzdálenost 100m vůbec nebyly 

vyhodnoceny, důvodem je zjevně malá vzdálenost od monitorovací stanice. 

Po vyhodnocení všech výpočtů na základě faktorů zdrojů a faktorů pokryvu, byl 

podle koeficientu determinovanosti (označení R
2
) opět určen nejlepší výsledek, který je 

v následující tabulce zvýrazněn žlutou barvou (viz. Tabulka 7). Tomuto výsledku odpovídá 

rovnice: 

2000__

299948.0_2000_203484.0_2000_0113242.03802.4610

WSTR

WPZWBZPM
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Tabulka 7 – Výsledky hodnocení faktorů zdrojů a faktorů pokryvu 

 

Nejlepší výsledek je opět prezentován v Grafu 5. 

 

Graf 5 – Hodnocení faktorů zdrojů a faktorů pokryvu 



Bc. Monika Adamčíková: Modelování koncentrací ZL v ovzduší 

 2013                                                                                                                         35 

Z tohoto grafu je zjevné, že regresní model nedostatečně reprezentuje rozložení 

koncentrací PM10. Je zde patrné, že pro velkou skupinu měřících stanic s rozptylem 

koncentrací 30 – 65 µg/m
3
, je odhadnuta prakticky totožná hodnota okolo 50 µg/m

3
. 

Výsledky těchto modelů jsou sice lepší než výsledky LUR založené pouze na faktorech 

zdrojů, ale pořád nedosahují svou kvalitou výsledků modelování v modelu SYMOS´97. 

4.5.1. Land use regression s faktory modelu a faktory pokryvu 

Při analýze výsledků regresních modelů založených na faktorech modelu bylo 

patrné, že na 5 měřících stanicích bylo dosaženo výrazně horších výsledků. Jednalo se 

o stanice Bílý Kříž, Červená, Věřňovice, Studénka a Opava-Kateřinky. Při bližším 

zkoumání těchto stanic bylo patrné, že tyto stanice se nacházejí v oblastech s výrazně 

odlišným terénním pokryvem od ostatních stanic. Pozaďové stanice Bílý Kříž a Červená se 

nacházejí v zalesněných oblastech a stanice Věřňovice, Studénka a Opava-Kateřinky jsou 

umístěny v oblastech se značným podílem zemědělské půdy v jejich okolí. Toto ovšem 

není možné postihnout rozptylovým modelem. Proto byl proveden pokus o zahrnutí 

terénního pokryvu do výpočtu koncentrací založený na LUR, se vstupními daty 

sestávajících se z faktorů modelu a faktorů pokryvu. 

Hodnocení faktorů bylo rozděleno na dvě části. Prvně byly hodnoceny faktory 

pokryvu s faktory modelu, které zahrnovaly data charakterizující výsledky modelování 

v SYMOSu´97 z průmyslu, automobilové dopravy a z lokálních topenišť. Do druhého 

hodnocení vstupovaly data faktorů pokryvu a celkový výsledek modelování v SYMOSu´97 

(viz. Tabulka 8). Posléze byly všechny výsledky výpočtu porovnány a byl z nich vybrán 

jeden nejlepší výsledek, který je v tabulce zvýrazněn žlutě. Tomuto výsledku odpovídá 

rovnice: 

LZMODLTMODPRUMMOD

WSTRWPUDPM

_75771.6_25479.5_

50718.31000__12583.01000__155629.07086.2810
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Tabulka 8 – Výsledky výpočtu faktorů pokryvu a faktorů modelu 

 

Pro nejlepší výsledek byl vytvořen Graf 6. 
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Graf 6 – Hodnocení faktorů pokryvu a faktorů modelu 

Z výsledků je zjevné, že zahrnutí faktorů pokryvu významně zlepšilo kvalitu 

odhadů na základě regresního modelu. Koeficient determinovanosti stoupl o téměř 10 %. 

Z grafu je navíc patrné, že naměřené a vypočtené hodnoty sobě dobře odpovídají a 

maximální chyba odhadu je méně než 10 µg.m
-3

. 

4.6. Land use regression s faktory modelu, pokryvu a faktory inverze 

V oblasti hornoslezské průmyslové aglomerace dochází v zimních měsících 

ke vzniku teplotních inverzí, při kterých mohou koncentrace PM10 až řádově překračovat 

imisní limity. Proto mají tyto meteorologické situace významný vliv na roční průměry 

koncentrací. Během teplotních inverzí se zároveň výrazně mění charakter proudění 

vzduchu v přízemní vrstvě a standardní rovnice rozptylu v modelu SYMOS´97 tuto změnu 
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charakteru proudění neodpovídají. Problematikou rozptylu se v metodice SYMOS´97 

věnuje speciální dodatek, který není v modelu zapracován. 

 

Tato kapitola se proto bude věnovat ověření možnosti, že přidání vhodného faktoru 

reprezentujícího rozptyl ZL během teplotních inverzí do LUR může dále zlepšit výsledky 

regresního modelu. 

Byly provedeny 3 další pokusy, kdy byly do LUR přidány jednotlivé faktory 

inverze. Výsledky pokusů jsou zobrazeny v tabulce a nejlepší výsledek je opět žlutě 

zvýrazněn (viz. Tabulka 9). Tomuto výsledku odpovídá rovnice: 

2_1.34658

1000__0757184.01000__131868.01000__20115.0

_291.6_6679.11_83908.51839.3510

CELKDIST

WTRAWZASWSTR

LTMODLZMODPRUMMODPM







 

Tabulka 9 – Faktory modelu, pokryvu a inverze 

 

Pro nejlepší výsledek byl vytvořen Graf 7. 
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Graf 7 – Hodnocení faktorů modelu, pokryvu a inverze 

Ze srovnání výsledků v Tabulce 9 je patrné, že faktorem inverze, který jediný 

zlepšil výsledek LUR je faktor DIST_CELK2 neboli součet emisí ze všech zdrojů ZL 

dělených druhou mocninou vzdálenosti od měřící stanice. V dalších dvou pokusech byl 

faktor vyloučen jako nepodstatný, resp. zhoršil výsledek modelování LUR. 

Naměřené hodnoty koncentrací PM10 a vypočtené hodnoty si sobě velice dobře 

odpovídají a velice dobře je popisují (R
2
 = 91%). Chyba odhadu se pohybuje v malém 

rozpětí, největší chyba je přibližně 7 µg.m
-3

. 

4.7. Odlehlá pozorování 

Výsledky regresních výpočtů mohou být silně ovlivněny tzv. odlehlými 

pozorováními neboli jednotlivými vstupními hodnotami, které se výrazně svým 

charakterem liší od ostatních hodnot (viz. Graf 8). Odlehlá pozorování mohou vznikat jako 
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důsledek např. chyby měření nebo nedostatečné reprezentativnosti vstupních hodnot. 

Program Statgraphics umožňuje tato odlehlá pozorování detekovat a umožňuje tím jejich 

další analyzování a případné vyloučení z výpočtu. 

 

Graf 8 – Ukázka odlehlého pozorování 

V předchozím výpočtu bylo nalezeno také jedno odlehlé pozorování, bylo 

zaznamenáno u imisní monitorovací stanice Ostrava – Přívoz (viz. Obr 9). Tato stanice je 

charakterizovaná jako průmyslová, městská, či obytná stanice. V místě této stanice model 

výrazně podhodnocuje naměřené koncentrace PM10. 
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Obr 9 – Umístění imisní meteorologické stanice v Ostravě Přívoze 

Z obrázku je zřejmé, že stanice se nachází v zástavbě, která je kombinací zástavby 

obytné a průmyslové. Tímto se svým charakterem liší od ostatních městských stanic. 

V blízkosti stanice se v průmyslových objektech nachází možné zdroje fugitivních emisí 

(hromady zeminy, železného šrotu, skladovací plochy, apod.). V poslední řadě je okolí 

stanice obydleno především sociálně slabším obyvatelstvem a existuje možnost, že 

v blízkosti stanice jsou páleny odpadky, apod. 

Tento odlehlý bod je z těchto důvodů možné z naší metody modelování vyloučit, 

protože lze předpokládat, že vypočtené faktory jsou v tomto místě nepřesné. Díky tomuto 

opatření se podařilo dále zpřesnit modelování pomocí LUR. Koeficient determinovanosti 

se zvýšil na 94,2747 %. Výpočet střední kvadratická chyba se snížila až na 3,9 µg.m
-3

.  

 

Tomuto výsledku odpovídá rovnice: 

2_4.45540

1000__129396.01000__213439.0_90523.6

_65296.7_80553.61000__0814095.0456.3610

CELKDIST

WZASWSTRPRUMMOD

LZMODLTMODWTRAPM
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Pro tento výsledek byl vytvořen Graf 9. 

 

Graf 9 – Výsledek bez odlehlého pozorování 

4.8. Diskuze výsledků Land use regression 

V rámci této diplomové práce byla provedena široká škála hodnotících analýz 

za použití LUR, kdy rozsah kvality výsledků vyplývajících z jednotlivých hodnocení byl 

poměrně široký. Výsledky pokusů jsou shrnuty v níže uvedené tabulce (viz. Tabulka10). 
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Tabulka 10 – Souhrn všech nejlepších výsledků hodnocení faktorů 

 

Při srovnání výsledků LUR s rozptylovým modelem SYMOS´97 je patrné, že při 

použití stejných vstupních údajů pro modelování, dosahuje rozptylový model výrazně 

lepších výsledků. Lepší výsledky jsou dány tím, že model SYMOS´97 na rozdíl od metody 

LUR dokáže zohlednit další parametry zdrojů (podrobněji viz. kapitola 4.4). Model 

SYMOS´97 je rovněž schopen zohlednit nelineární vlastnosti rozptylu ZL. 

Dále byl sestaven regresní model z faktorů zdrojů a faktorů pokryvu. Výsledky 

tohoto modelování jsou výrazně lepší než výsledky modelu LUR, které byly založeny 

výhradně na faktorech zdrojů, avšak ani tyto propočty stále nedosahují úrovně výsledků 

modelování v modelu SYMOS´97. Pro hodnocení rozptylu ZL v ovzduší je proto přesnější 

použití rozptylového modelu. 

Modelováním pomocí rozptylových modelů není možné postihnout některé 

faktory, které mohou výrazně ovlivnit koncentrace ZL v ovzduší. Metoda LUR je možné 

použít jako další krok modelování následující po rozptylovém modelu, kdy je možné tyto 

nepostihnuté faktory zahrnout do modelování společně s výsledky rozptylového modelu a 

tím zpřesnit výsledky odhadu koncentrací ZL.  

Pro další srovnání byly hodnoceny faktory modelu a faktory pokryvu. Výsledky 

tohoto modelování byly výrazně kvalitnější než samotné výsledky modelování. 

Koeficient determinovanosti vzrostl ze 77,5 % na 86,5 % a průměrná absolutní chyba 

klesla z 5 na 4 µg.m
-3

. Z výpočtu je patrné, že faktory pokryvu výrazně zlepšily kvalitu 

odhadů. 

O modelu SYMOS´97 je známo, že špatně postihuje rozptyl znečišťujících látek 

během teplotních inverzí, které mají významný vliv na průměrné roční koncentrace ZL. 
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Metoda LUR umožňuje přidat do výpočtu faktor, který reprezentuje rozptyl ZL během 

inverzí. Ze tří potenciálně vhodných faktorů se ukázal být nejvýhodnější faktor 

DIST_CELK2 (součet emise/vzdálenost
2
 přes všechny zdroje). Výsledkem přidání tohoto 

faktoru bylo, že koeficient determinovanosti vystoupl na 91,1 %. Následně bylo nalezeno 

odlehlé pozorování na monitorovací stanici v Ostravě – Přívoze, kde model hodnoty 

koncentrací  PM10 výrazně podhodnocoval. Po vyloučení tohoto měření z výpočtu se 

hodnoty koeficientu determinovanosti navýšily až na celých 94,27 %. Lze tedy 

konstatovat, že výsledný model vzniklý kombinací rozptylového modelu SYMOS´97 a 

LUR zahrnujícím do modelování i vliv pokryvu terénu a teplotních inverzí dokáže velice 

přesně reprezentovat průměrné roční koncentrace PM10. 

Na závěr diskuze je nutné upozornit na to, že všechny výsledky nemohou být 

s jistotou brány za reprezentativní, jelikož nebylo dodrženo pravidlo, které doporučuje, aby 

při regresi bylo použito alespoň 10x více měření než je počet zjišťovaných parametrů 

regrese. K adekvátnímu modelování by v tomto případě bylo potřeba alespoň 50-60 stanic 

imisního monitoringu (bylo použito 27 stanic). Z tohoto důvodu by bylo vhodné postup 

výsledky této práce ověřit na území s dostatečně vysokým  počtem monitorovacích stanic, 

například území celé ČR. 
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5. ZÁVĚR 

Alternativou standardních rozptylových modelů je postup, pro který se v odborné 

literatuře zažil pojem Land use regression, který je kombinací prostorových a statistických 

analýz, které vedou k vytvoření podstatně jednodušších matematických vztahů pro výpočet 

koncentrací ZL v ovzduší. Další výhodou LUR je možnost zahrnutí dalších, rozptylovými 

modely nemodelovaných, faktorů majících vliv na výsledné koncentrace ZL. 

Cílem této práce byla praktická realizace LUR na území ostravsko-karvinské 

aglomerace a v přilehlých oblastech v Polsku. Modelovanou ZL byly suspendované částice 

PM10. Dalším cílem práce bylo srovnání výsledků LUR s výsledky rozptylového modelu 

SYMOS´97. 

Ze srovnání výsledků LUR s rozptylovým modelem je patrné, že model 

SYMOS´97 podstatně lépe reprezentuje rozptyl ZL v ovzduší. Se stejnými vstupními údaji 

vysvětluje rozptylový model rozložení koncentrací (koeficient determinovanosti) PM10 

ze 77 % oproti 48 % výsledků získaných pomocí LUR. Metoda LUR umožňuje, ale 

zahrnout do výpočtu další faktory ovlivňující rozptyl ZL. Jedná se například o zahrnutí 

vlivu pokryvu terénu, kterým lze zlepšit výsledky modelování pomocí LUR tak, že 

vysvětluje rozložení koncentrací PM10 z 62 %. I tento výsledek je ovšem horší než 

výsledek rozptylového modelu. 

Jako velice účinná se ukázala kombinace rozptylového modelu SYMOS´97 s LUR. 

Rozptylový model je zde využitý pro modelování rozptylu ZL ze zdrojů znečišťování 

ovzduší. Výsledky modelování potom vstupují jako regresní faktory do LUR, kde lze 

do modelování zahrnout další faktory ovlivňující koncentrace ZL v ovzduší. 

Kombinací výsledků rozptylového modelu s LUR, kde byly dále zahrnuty faktory 

pokryvu terénu a faktor reprezentující rozptyl ZL v ovzduší během teplotních inverzí bylo 

možno dosáhnout výsledků modelování, které vysvětlují rozložení koncentrací PM10 

z 94,27 % a se střední chybou 3,9 µg.m
-3

. 

Výsledky modelování s použitím LUR nemohou být s jistotou brány 

za reprezentativní, jelikož nebylo dodrženo pravidlo, které doporučuje, aby při regresi bylo 

použito alespoň 10x více měření než je počet zjišťovaných parametrů regrese. 
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K adekvátnímu modelování by v tomto případě bylo potřeba alespoň 50-60 stanic imisního 

monitoringu (bylo použito 27 stanic). Z tohoto důvodu by bylo vhodné postup výsledky 

této práce ověřit na území s dostatečně vysokým počtem  monitorovacích stanic, například 

území celé ČR. 
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