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Summary

This thesis deals with automated visualization of air pollution using GIS technologies 

in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic and Silesian  Voivodeship in Poland. 

As part  of  this  work  an  application  was  created  with  which  it  is  possible  to  generate 

animation showing the distribution of  particulate matters PM10  over the area of interest. 

Part of this application consists of simple web client, through which you can choose the 

time interval of output animation and the type of input values by the time of averaging.
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Anotácia

Diplomová  práca  sa  zaoberá  automatizovanou vizualizáciou  znečistenia  ovzdušia 

pomocou  GIS  technológií v  oblasti  Moravskoslezského  kraja  v  Českej  republike  a 

Slezského vojvodstva v Poľsku.  V rámci tejto práce  bola vytvorená aplikácia, pomocou 

ktorej je možné generovať animácie znázorňujúce rozloženie prachových častíc PM10 nad 

záujmovou oblasťou. K aplikácií je vytvorený jednoduchý webový klient, prostredníctvom 

ktorého je možné zvoliť si  časový interval výstupnej animácie a typ vstupných hodnôt 

podľa doby priemerovania.
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Zoznam použitých skratiek

GML - Geography Markup Language 

JIT – Just in Time

JVM – Java Virtual Machine

UTC - Coordinated Universal Time

ČHMU – Český hydrometeorologický ústav

PM10 - Particulate matter (prachové častice o priemere menšiom ako 10 μm)

PM2,5 - Particulate matter (prachové častice o priemere menšiom ako 2,5 μm)

MSK – Moravskoslezský kraj

DOM – Document object model

IDW – Inverse distance weighting

GPL - General Public License

GIS – Geografický informačný systém

HTTP – Hypertextový prenosový protokol

GET - Dotazovacia metóda HTTP protokolu

XML - Extensible Markup Language
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1. Úvod

Aglomerácia  Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek  je  industriálna  oblasť.  Priemysel  je 

zdrojom  obživy  množstva  ľudí,  ale  zároveň  je  zdrojom  množstva  ich  zdravotných 

problémov. Región  sa napriek mnohonásobnému zníženiu emisií stále pravidelne potýka 

s prekračovaním imisných limitov.  Prekračované sú najmä imisné limity suspendovaných 

častíc PM10  aj PM2,5.  Mesto Ostrava sa preto neustále snaží nájsť spôsob akým spôsobom 

čo najúčinnejšie znížiť negatívny vplyv zhoršenej kvality ovzdušia na zdravie osôb. Vedie 

k tomu mimo iné aj zvýšenie informovanosti o stave a vývoji znečistenia ovzdušia. Stav 

ovzdušia  na  Ostravsku  je  ovplyvňovaný  tiež  výmenou  vzdušných  más  medzi 

Moravskoslezským krajom a  Slezským vojvodstvom.  To je  tiež  dôvodom vzniku  tejto 

práce.

Táto  práca  spolupracuje  s  projektom  mesta  Ostravy  „Ovzduší  bez  hraníc“. 

Zadávateľom práce  je  spoločnosť  E-expert,  ktorá  sa  zameriava  na  rozptylové  štúdie  a 

odborné posudky v oblasti zákona o ochrane ovzdušia.  

Cieľom práce  je  spracovať  a  následne vizualizovať  dáta  z  imisného monitoringu 

z českých a  poľských  meracích  staníc  jednotnou  metodikou  a  tým  priblížiť  danú 

problematiku laickej verejnosti.
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2. Ciele práce

1. Preštudovanie dostupnej literatúry súvisiacej s témou a podobné projekty riešené 

v rámci vysokých škôl a mimo tieto inštitúcie;

2. Spracovanie dát z imisného monitoringu;

3. Pripraviť aplikáciu, ktorá bude v serverovom režime schopná interpolovať vstupné 

dáta do súvislého rasteru;

4. Aplikáciu rozšíriť o možnosť generovania výstupu v podobe animácie;

5. Pripraviť  jednoduchého  webového  klienta,  pre  spúšťanie  serverovej  aplikácie  a 

vizualizáciu výsledkov.

3. Úvod do problematiky znečistenia ovzdušia

Prach  je  jedným  z  historicky  najdlhšie  sledovaných  polutantov  s  nepriaznivým 

vplyvom na ľudské zdravie. Následkom jeho škodlivých účinkov podľahne smrti približne 

350-tisíc ľudí v rámci celej Európy (WHO Europe, 2006). 

3.1. Prachové častice

Zdroje emisií prachových častíc (PM) sú priame emisie častíc, nazývané primárne 

emisie alebo častice vytvorené z iných polutantov tzv. sekundárne emisie. Primárne emisie 

sa  ďalej  delia  na  tie,  ktoré  pochádzajú  z  antropogénnych  zdrojov  (napr.  emisie 

zo spaľovania  palív,  priemyselná  výroba,  doprava  ...)  a  na  tie,  ktoré  pochádzajú 

z prírodných zdrojov (napríklad morský aerosol, sopečná činnosť, vesmírny spád, prípadne 

veternú  eróziu).  Sekundárne  častice  nie  sú  priamo  emitované  zo  zdrojov;  vznikajú 

z prekurzorov v priebehu chemických a  fyzikálnych procesov (nukleácia,  kondenzácia). 

Medzi prekurzory sekundárnych emisií sa radia SO2, NOX, NH3, antropogénne a biogénne 

prchavé  látky.  Veľkostné  rozdelenie  častíc  je  charakterizované  ako  3-modálne.  Modus 
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s vrcholom  medzi  5  –  30μm  určuje  častice  tvorené  mechanickými  procesmi.  Modus 

v rozmedzí  0,15  –  0,5μm  vymedzuje  častice  vzniknuté  kondenzáciou  a  koaguláciou. 

Častice medzi 0,015 – 0,04μm vznikajú za vysokých teplot a majú krátku životnosť, rýchlo 

sa zhlukujú a zväčšujú (Hnilicová, 2008).

Častice nad 100 μm sú gravitačnou silou odstránené veľmi rýchlo. Častice nad 30 μm 

sú  gravitačnou  silou  odstránené  pomerne  rýchlo.  Naopak  malé  častice  v  angličtine 

označované ako fine (jemné, s priemerom menším ako 2,5 μm) a ultrafine (do priemeru 

100nm)  rastú  kolaguláciou  a  kondenzáciou,  zväčšujú  sa,  ale  ich  veľkosť  spravidla 

nepresiahne 2 μm. 

2015 11



Marcel Poláček: Geoinformačná podpora pre vizualizáciu znečistenia ovzdušia

Tieto  jemné  častice  zotrvávajú  v  ovzduší  pomerne  dlhú  dobu,  v  odborných 

publikáciach  sa  uvádza  7  až  30  dní.  Počas  tejto  doby  môžu  byť  transportované  do 

vzdialenosti stovky až tisícov kilometrov, a tým sa rozptýlia na veľkom území. Následkom 

toho sa strácajú rozdiely medzi jednotlivými oblasťami a zároveň sa zhoršuje možnosť 

identifikácie zdrojov takýchto častíc (Braun et al. 2013).

3.2. Zdroje znečistenia ovzdušia

Zdrojom  znečistenia  sa  vo  všeobecnosti  rozumie  zariadenie,  ktoré  vypúšťa 

znečisťujúce látky do ovzdušia. Zdroje emisií je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií. 

Môžeme ich členiť podľa :

1. Typu vzniku:

• primárne – priamo zo zdroja emisií

• sekundárne – dôsledkom fyzikálno-chemických procesov v atmosfére
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2. Podľa tvaru:

•  bodové – továrne, elektrárne ...

• líniové – cesty, diaľnice ...

• plošné – skládky palív, odpadov ...

3. Podľa pôvodu:

• prírodné  –  pochádzajúce  z  prírodných  procesov(vulkanická  činnosť,  erózia, 

púštny prach ...)

• antropogénne – spôsobené ľudskou činnosťou (doprava, priemysel ...)

4. Podľa pohybu:

• mobilné – dopravné prostriedky

• stacionárne – priemyselné objekty, továrne ...

5. Podľa miery vplyvu na kvalitu ovzdušia

• malé 

• stredné

• veľké

Tieto zdroje sú sledované v rámci Registra emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia 

(REZZO), ktorý je spravovaný ČHMU.  Register emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia 

rozdeľuje zdroje do 4 kategórií:

• REZZO 1 – obzvlášť veľké a veľké zdroje – stacionárne zariadenia na spaľovanie 

palív o tepelnom výkone vyššom ako 5 MW;

• REZZO 2 – stredné zdroje – stacionárne zariadenia na spaľovanie palív o tepelnom 

výkone od 0,2 do 5 MW;
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• REZZO 3 – malé zdroje – stacionárne zariadenia na spaľovanie palív o tepelnom 

výkone, nižšom ako 0,2 MW

• REZZO 4 – mobilné zdroje

Z  rozdelenia  REZZO  je  zrejmé,  že  zdroje  REZZO  1  a  2  sú  priemyselného  a 

energetického pôvodu. V prípade REZZO 3 ide najmä o vykurovanie domácností. REZZO 

4 sú emisie pochádzajúce z dopravy.

Jednotlivé kategórie  zdrojov emisií  majú v aglomerácii  Ostrava/Karviná/Frýdek-

Místek odlišné zastúpenie oproti iným oblastiam ČR. V prípade primárnych emisií tuhých 

znečisťujúcich  látok  dominujú  emisie  veľkých  priemyselných  zdrojov  s  približne 

dvojtretinovým podielom. Druhou kategóriou v poradí je lokálne vykurovanie (REZZO 3) 

s  približne  30% podielom emisií.  Podiel  dopravy  na  celkových  emisiách  nie  je  príliš 

významný. Celkové množstvo produkovaných emisií TZL v oblasti je rádovo vyššie ako 

emisie  vykazované  v  aglomeráciách  Praha  a  Brno 

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/V3_OKFM_CZ.ht

ml).

3.2.1. Priemyselné a energetické zdroje

Moravskoslezský kraj  má spolu s Ústeckym krajom najvyšší  podiel  na znečistení 

ovzdušia v rámci Českej republiky. To je dané predovšetkým vysokým podielom priemyslu 

a energetiky na celkovom HDP kraja. Veľké priemyselné zdroje majú v Moravskoslezskom 

kraji  na  svedomí  približne  66% všetkých  vypustených  emisií.  Medzi  najvýznamnejšie 

zdroje emisií v MSK patria:

• Elektráreň Třebovice

• ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o – Tepláreň spoločnosti

• Třinecké železiarne

2015 14



Marcel Poláček: Geoinformačná podpora pre vizualizáciu znečistenia ovzdušia

• Elektráreň Dětmarovice

• ArcelorMittal Ostrava – Hútnická a strojárenská výroba

(Integrovaný registr zněčišťovaní)

3.2.2. Doprava

Cestná doprava patrí  medzi významné zdroje znečistenia ovzdušia;  je problémom 

hlavne v mestách a v okolí dôležitých cestných koridoroch. Vzhľadom na jej rozsiahlosť a 

na veľký podiel individuálnej automobilovej dopravy je ťažko regulovateľná  (Adamec et

al. 2007). Automobilová doprava okrem hlavných polutantov, ktorými sú oxidy dusík, je aj 

emitantom prachových častíc,  ktoré pochádzajú zo spaľovacích procesov ale aj  z oderu 

brzdových doštičiek, automobilových pneumatík a vozovky. Problémom dopravy je tiež 

sekundárna prašnosť, pri ktorej dochádza k zvýreniu usadeného prachu vedľa vozovky.

3.2.3. Lokálne kúreniská

Ďalším zdrojom znečisťovania sú lokálne kúreniská. Vykurovanie pevnými palivami 

má v Ostrave dlhú tradíciu. Navyše je aj dôsledkom sociálno-ekonomickej situácie, kedy 

domácnosti často spaľujú odpady. Emisie z lokálnych kúrenísk znamenajú plošnú záťaž. 

Detailný  prehľad  o  spôsobe  vykurovania  domácností  pochádza  z  analýzy  údajov 

zo sčítania ľudí domov a bytov.

3.2.4. Vplyv diaľkového transportu z Poľska

Ako  jeden  z  potencionálnych  zdrojov  znečistenia  ovzdušia  v  Moravskoslezskom 

kraji  je  nevyhnutné zahrnúť aj  transport  suspendovaných častíc  z Poľska.  Prevládajúce 

smery prúdenia podporujú vzájomnú výmenu vzdušných hmôt medzi oblasťami Ostravko-

Karvinskom a Slezským vojvodstvom v Poľsku. Trendy ročných imisných koncentrácií 

v obidvoch oblastiach majú podobný charakter.  Z analýzy kvality ovzdušia vyplýva,  že 
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ovzdušie v Ostrave je silno ovplyvnené zo zdrojov emisií v susednom Poľsku asi v 10% 

dní v roku. A tým sa stáva štvrtým najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia v Ostrave. 

(Hapala et al.  2009). 

3.3. Významné  meteorologické  prvky  ovplyvňujúce  koncentráciu 

znečisťujúcich látok

Úroveň koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší je popri intenzite emisií zdrojov 

rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovaná podmienkami transportu a rozptylu týchto látok 

v ovzduší, všeobecne označované ako rozptylové podmienky. Tie sú určené predovšetkým 

rýchlosťou vetra a teplotným zvrstvením atmosféry. Pri zlých rozptylových podmienkach 

(slabý vietor, prítomnosť teplotnej inverzie) sa prejavuje vysoké znečistenie ovzdušia. Pri 

vhodných podmienkach (svieži alebo silný vietor, teplota klesajúca s nadmorskou výškou) 

sa znečisťujúce látky premiešavajú a riedia, koncentrácie sú nízke (Braun et al. 2013).

Na území Ostravska patria k situáciám s najvyššou úrovňou znečistenia  ovzdušia 

prachovými časticami obdobia teplotnej inverzie a to najmä počas zimných mesiacov, kedy 

namerané  denné  koncentrácie  PM10 na  území  mesta  Ostrava  prekračovali  hodnoty 

imisného limitu 50μg/m3 3  až 7krát  (situácia  11.  -  15.12.2002,  priemerná koncentrácia 

PM10  cca 240μg/m3) (Hapala et al.  2009).

3.4. Dopady znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie

Hlavným dôvodom ochrany  ovzdušia  je  zmiernenie  dopadov  na  ľudské  zdravie. 

Na základe hodnotenia zdravotných rizík sú stanovené imisné limity, ktoré sú záväzné a 

slúžia  k  riadeniu  kvality  ovzdušia  tak,  aby  bola  zaistená  maximálna  možná  ochrana 

ľudského zdravia.
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Expozícia znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu vyvoláva rôzne zdravotné problémy 

od respiračných cez kardiovaskulárne choroby až po úmrtnosť. Predovšetkým dlhodobá 

expozícia škodlivým látkam z ovzdušia sa podieľa na náraste mortality a na skracovaní 

predpokladanej  priemernej  dĺžky  života.  Bolo  zistené,  že  hlavnými  atmosférickými 

polutantami s preukázateľne negatívnymi účinkami na zdravie človeka sú pevné prachové 

častice suspendované v ovzduší (Sarnat et al., 2001).

Vzhľadom na to, že zdravotné riziká a prienik častice do dýchacích ciest závisí na ich 

aerodynamických  vlastnostiach,  triedia  sa  prachové  častice  podľa  nich.  Prienik 

jednotlivých veľkostných frakcií prachu do dýchacích ciest je znázornený na obrázku č.4 

(Hnilicová  2008). Zatiaľ čo väčšie častice (nad 10  μm) môžu spôsobiť iba podráždenie 

horných dýchacích ciest a dráždenie očných spojiviek menšie častice sa dostávajú až do 

dolných dýchacích ciest a častice s rozmerom pod 2,5 μm môžu prestupovať do pľúcnych 

alveol a následne sa usadzovať v pľúcach, prípadne prenikať do krvného obehu. Z tohto 

aspektu  delíme  ukazovateľ  prašnosti  na  celkovú  prašnosť  (TSP),  častice  pod  10  μm 
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(PM10) a častice pod 2,5 μm (PM2,5) (SAŽP, 2004).

Okrem aerodynamických vlastností sú ďalším dôležitým faktorom z hľadiska dopadu 

na ľudské zdravie koncentrácia polutantov v ovzduší a doba expozície. Všetky tieto faktory 

sú zohľadnené aj v prípade imisných limitov. Zdravotné dôsledky suspendovaných častíc 

sa prejavujú už pri nízkych koncentráciách bez zrejmej spodnej hranice koncentrácie. 

3.4.1. Vplyv krátkodobej expozície

Krátkodobou expozíciou sa rozumie vystavenie znečistenému vonkajšiemu  ovzdušiu 

po dobu 24 hodín. Efekt krátkodobo zvýšených koncentrácií suspendovaných častíc má 

za následok preukázané zvýšenie  respiračných  ochorení,  zvýšenie  prejavov  symptómov 

u astmatikov a tiež zvýšenie mortality (Pope C.A, Dockery D.W, 2006) (Bell et al., 2008). 

V roku 2001 boli publikované výsledky európskeho projektu APHEA (Air Pollution 

and  Health  -  A European  Approach)  z  90.  rokov  o  krátkodobom  vplyve  znečistenia 

ovzdušia na úmrtnosť a hospitalizáciu. Bolo zistené,  že pri náraste dennej koncentrácie 

častíc PM10  o 10 μg.m-3 sa zvýšila mortalita o 0,6%, hospitalizácia osôb starších viac ako 

60 rokov pre astmu a obštrukčné pľúcne ochorenia o 1,0%, pre kardiovaskulárne ochorenia 
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o 0,5% (Katsouyanni et al. 2001). 

3.4.2. Vplyv dlhodobej alebo opakovanej expozície

Zo  zdravotného  hľadiska  býva  dlhodobá  expozícia  alebo  často  sa  opakujúca 

krátkodobá expozícia znečistenému ovzdušiu oveľa závažnejším problémom ako občasná 

krátkodobá expozícia. Recidivijúce zápaly horných dýchacích ciest môžu viesť ku vzniku 

chronickej  bronchitídy  a  obštrukčnej  choroby  pľúc  z  následným  preťažením  pravej 

srdečnej  komory a  obehovým zlyhaním.  Tento  vývoj  je  súčasne ovplyvnený mnohými 

ďalšími  faktormi  ako  sú  stav  imunitného  systému,  alergická  dispozícia,  genetické 

predpoklady  a  podobne.  Najohrozenejšími  skupinami  sú  malé  deti,  osoby s  astmou,  a 

osoby  s  pľúcnymi  problémami.  Najzávažnejším  dôsledkom  dlhodobej  expozície  je 

podstatné zniženie predpokladanej dĺžky života. Najsilnejšiu asociáciu s úmrtnosťou majú 

suspendované častice PM2,5 (Pope C.A, Dockery D.W, 2006).  

 

3.5. Sledovanie a vyhodnocovanie úrovne znečistenia ovzdušia (imisie)

Pre  ochranu  zdravia  populácie  a  ekosystémov  sú  legislatívou  stanovené  imisné 

limity.  Ich  dodržiavanie  je  sledované  pomocou  štátnej  imisnej  siete.  Prekračovanie 

vybraných  imisných  limitov  vyžaduje  prípravu  programu  zlepšovania  kvality 

ovzdušia, ktorý  je  záväzný  napríklad  pri  vydávaní  stanovísk  k  umiestňovaniu  zdrojov 

znečistenia,  alebo  stanovenie  podmienok  ich  prevádzky,  v  prípade,  že  boli  zdroje 

v programe identifikované ako významné (Braun et al. 2013).

Zákon o ochrane ovzdušia rozlišuje prípustnú úroveň znečistenia a prípustnú úroveň 

znečisťovania. Prípustná úroveň znečistenia je daná imisnými limitmi.

3.5.1. Imisné limity 

Imisné limity vyhlásené pre ochranu zdravia ľudí predstavujú maximum povolených 
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imisných koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok v ovzduší s rôznym intervalom 

priemerovania.  U  vybraných  látok  je  taktiež  stanovený  maximálny  počet  prekročení 

imisného  limitu.  Imisný  limit  je  pre  vybrané  látky  stanovený  troma  kritériami.  Prvé 

kritérium  je  hodnota  imisného  limitu,  druhé  predstavuje  dobu  priemerovania  a  tretie 

prípadný  maximálny  počet  prekročení.  Medzi  takéto  vybrané  látky  patria  aj  prachové 

častice (Braun et al. 2013).

Imisný limit Doba priemerovania Max. počet prekročení

40 μg/m3 1 kalendárny rok 0

50 μg/m3 24 hodín 35

Tabuľka 1: Imisné limity PM10 (zdroj: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html)

Imisný limit Doba priemerovania Max. počet prekročení

25 μg/m3 1 kalendárny rok 0

Tabuľka 2: Imisné limity PM2,5(zdroj: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html)

Prehľad  hodnôt  imisných  koncentrácií  na  území  Českej  republiky  je  každý  rok 

publikovaný  v  ročenke  „Znečištení  ovzduší  na  území  Českej  republiky“  spoločne 

s elektronicky publikovanou dátovou ročenkou „Souhrnný tabelárni přehled“.

3.6. Situácia v minulosti a súčasnosti

Vývoj  úrovne  znečisťovania  ovzdušia  je  úzko  spojený  s  ekonomickou  a 

spoločensko- politickou  situáciou  a  s  vývojom  znalostí  v  oblasti  životného  prostredia. 

Trend  vo  vývoji  emisií  za  obdobie  1990-2013  je  charakterizovaný  poklesom  emisií 

zo stacionárnych  zdrojov  REZZO 1  a  REZZO 2  vplyvom zavedenia  systému riadenia 

kvality  ovzdušia,  ktorý  aplikuje  na  rôznych  úrovniach  množstvo  nástrojov 

(normatívne, ekonomické,  informačné...).  Dopady  týchto  nástrojov  sa  najviac  prejavili 
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na konci  deväťdesiatich  rokov.  Problémy  však  aj  naďalej  pretrvávajú  v  oblasti 

dodržiavania  parametrov  kvality  ovzdušia,  a  preto  sa  pozornosť  v  posledných  rokoch 

sústreďuje  tiež  na  zdroje  kategórií  REZZO  3  a  REZZO  4 

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/).

Z grafu je evidentné mnohonásobné zníženie množstva emisií tuhých znečisťujúcich 

látok vypustených z priemyselných a energetických zdrojov do ovzdušia v MSK. Je však 

potrebné  si  uvedomiť,  že  do  roku  1992  sa  stacionárne  zdroje  ďalej  nekategorizovali. 

Od roku 1993 sú stacionárne zdroje ďalej členené podľa tepelného výkonu do kategórií 

REZZO 1-3. 

Aj  napriek  mnohonásobnému  zníženiu  emisií  v  regióne  sú  stále  v  aglomerácií 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek prekračované limitné koncentrácie suspendovaných častíc 

a  niektorých  na  ne  naviazaných  zdraviu  škodlivých  látok,  napríklad  polycyklických 
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aromatických uhľovodíkov (PAH). Hodnoty znečistenia namerané na mestských lokalitách 

aglomerácie  stále  dominujú  republikovým  štatistikám.  Najvyššie  priemerné  ročné 

koncentrácie  PM10  a  PM2,5 sú  merané  v  lokalitách nachádzajúcich  sa  v  blízkosti 

česko- poľskej  hranice,  ktoré  sú  zasiahnuté  emisiami  z  Českej  republiky  aj  z  Poľskej 

republiky. Pre koncentrácie  PM10 a PM2,5  je tiež charakteristické, že v zimných mesiacoch 

narastajú  výraznejšie  oproti  iným  oblastiam  v  ČR 

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/). 

Na  obrázku  je  vidieť,  že  medzi  rokmi  2006  až  2013  dochádzalo  v  aglomerácii 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek  ku  každoročnému prekročeniu  ročného  imisného  limitu 

suspendovaných častíc PM10. Najvyššie koncentrácie boli zaznamenané v rokoch 2006 a 

2010 kedy došlo k prekročeniu limitu na väčšine meracích staníc. Jednoznačne najvyššie 

ročné  koncentrácie  vykazuje  stanica  Věřňovice,  ktorá  sa  nachádza  na  česko-poľskej 

hranici. Taktiež je vidieť, že ročné priemery z poľských prihraničných staníc sú vyššie ako 

priemerné hodnoty z mestských lokalít aglomerácie  Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.
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Obrázok 6: Priemerné ročné koncentrácie PM10 na vybraných lokalitách a na 
jednotlivých typoch staníc v aglomerácií  Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 
2006-2013 (zdroj:ČHMU)
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V prípade počtu prekročení 24hodinového imisného limitu je ešte výraznejšie vidieť 

problémy  s  kvalitou  ovzdušia  v  aglomerácií  Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.  Dá  sa 

povedať, že každý rok dochádza k prekročeniu povoleného počtu prekročení 24hodinového 

imisného limitu prachových častíc PM10 na veľkej väčšine meracích staníc v regióne.
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Obrázok 7: Počet prekročení 24hodinového imisného limitu PM10  na 
vybraných lokalitách a 36.najvyššia 24h koncentrácia PM10 na jednotlivých 
typoch staníc v aglomerácií Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2013 
(zdroj:ČHMU)
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4. Podobné projekty riešené v rámci Českej republiky

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce ide v Českej republike v oblasti znečistenia 

ovzdušia o jedinečný projekt. V minulosti prebehlo niekoľko jednorázových projektov a 

štúdií, ktoré si kládli za úlohu opísať vplyv transportu suspendovaných častíc z poľského 

pohraničia alebo vizualizovať rozloženie prachových častíc na území Moravskoslezského 

kraja  a Slezského vojvodstva.  Patrili  medzi  ne napríklad projekt  „Air  Silesia“,  ktorého 

výstupom  je  napríklad  štúdia  „Vliv  meteorologických  podmínek  na  kvalitu  ovzduší  

v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy“. Ďalšou štúdiou zaoberajúcou sa touto témou je 

„Vizualizace transportu znečištění v ostravsko – katovické průmyslové oblasti„ z roku 2013 

na ktorú nadväzuje aj táto práca.  

Z hľadiska vizualizácie  je možné za podobný projekt  spomenúť mapy znečistenia 

ovzdušia  na  portály  ČHMU,  ktoré  však  nevizualizujú  ovzdušie  za  hranicami  Českej 

republiky.

5. Vstupné Dáta

Vstupné dáta poskytuje Český hydrometeorologický ústav formou hodinových xml 

súborov.   Tieto  súbory  obsahujú  dátum a  čas  merania  v  UTC,  názvy  monitorovacích 

staníc, kódy  označenia  jednotlivých  staníc,  geografické  súradnice  staníc  vo  WGS  84 

(Svetový geodetický systém 1984) a imisné  hodnoty jednotlivých meraných pevných aj 

plynných látok. Namerané hodnoty zo staníc sú poskytované ako hodinové priemery, alebo 

ako  dlhodobejšie  kĺzavé  priemery  (8  hod.  alebo  24  hod.)  všetkých  meraných  veličín. 

Hodinové  priemery  sú  získané  z  priemeru  dát,  ktoré  sú  merané  na  automatických 

staniciach vzorkovaním v trojminútovom intervale. Hodnoty plynných aj pevných látok sú 

poskytované  ako  μg/m3. Všetky  namerané  hodnoty  sú  neverifikované  a  pochádzajú 

z automatizovaných meracích staníc. 
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Dáta nie sú verifikované priamo ČHMU takže je nutné ich verifikovať pri spracovaní 

a  odstrániť  prípadné  extrémne  hodnoty  z  ďalšieho  spracovania.  Verifikácia  a  filtrácia 

vstupných  dát  je  popísaná  v kapitole  7.2.1. Najväčším problémom vstupných  sú  časté 

výpadky záujmových hodnôt.  A to  najmä v poľských dátach.  Časté  sú práve  výpadky 

hodinových priemerov PM10 z  poľských staníc  napriek  tomu,  že  hodnoty by  mali  byť 

na danej stanici merané a  24 hodinové kĺzavé priemery sú v dátach obsiahnuté.  

Na obrázku je vidno, že všetky merané hodnoty okrem hodinových hodnôt PM10 sú 

v dátach obsiahnuté. Tento jav sa deje aj napriek tomu, že tieto hodnoty sa na staniciach 

merajú. Z tohto dôvodu poskytujú animácie z 24hodinových priemerov lepšie výsledky 

oproti animáciám z hodinových priemerov.
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Na ukážke vstupných dát je viditeľné, že nie sú správne zapuzdrené. Kvôli tomuto 

zlému  zapuzdreniu  nie  je  možné  pristupovať  k  jednotlivým  nameraným  hodnotám 

pomocou  stromovej  štruktúry.  Problém  nastáva  vo  vnútri  prvku  measurement,  kedy 

hodnota nameraného prvku je na rovnakej úrovni ako názov prvku. Keďže v dátach bývajú 

hodinové aj 24 hodinové priemery je nevyhnutné prejsť vždy na následujúceho súrodenca 

požadovaného prvku a pomocou podmienky zistiť či ide o hodinový alebo 24 hodinový 

priemer. 

5.1. Sieť monitorovacích staníc 
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Obrázok 9: Ukážka vstupného XML súboru (dáta:ČHMU)
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Priestorové  rozloženie  monitorovacích  staníc  je  jedným  z  kľúčových  faktorov 

k dosiahnutiu  kvalitných výsledkov.  Rovnako ide  o  činiteľ,  ktorý  nie  je  ovplyvniteľný 

spracovávateľom dát. Pre kvalitnú analýzu by bola ideálna dostatočne hustá a rovnomerne 

rozložená sieť staníc v sledovanej oblasti. 

 

Na  mape  je  viditeľné  priestorové  rozloženie  monitorovacích  staníc  v  záujmovej 

oblasti,  ktoré  nie  je  ani  zďaleka  ideálne.  Môžeme  vidieť  pomerne  hustú  sieť  staníc 

2015 27

Obrázok 10: Ukážka priestorového rozloženia staníc vstupujúcich do výpočtu 
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v priemyselnej aglomerácií Ostrava/Karviná/Havířov a v oblasti Třinecka. A naopak veľmi 

riedku sieť západne od Ostravy v okresoch Opava, Bruntál, Nový Jičín, Vsetín atď.

Rozloženie  meracích  staníc  nie  je  náhodné  ale  vychádza  z  toho,  že  v  hustejšie 

obývaných oblastiach a v oblastiach s potencionálne vyššou úrovňou znečistenia (dopravné 

uzly,  priemyselné  oblasti)  je  sieť  meteorologických  staníc  hustejšia.  Naopak  v  oblasti 

Jeseníku  (severozápadná  oblasť  Moravskoslezského  kraja)  nie  je  nevyhnutná  vysoká 

hustota siete bodov, v území je dlhodobo pozorovaná vysoká kvalita ovzdušia. Hodnoty 

zo staníc  Bruntál,  Rýmařov  a  Krnov  môžu  slúžiť  ako  referenčné  hodnoty  pre  „čisté“ 

ovzdušie. 
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6. Použité technológie a voľba metód

Pri  voľbe  metód  a  technológií  bolo  potrebné  reflektovať  nie  len  požiadavky 

zadávateľa, spoločnosti E-expert, ale aj ďalších subdodávateľov zákazky (prevádzkovateľa 

webových  služieb  a  serveru,  pracovníkov  magistrátu  a  expertov  v  oblasti  znečistenia 

ovzdušia).  

6.1. Voľba interpolačnej metódy 

Interpolácia  je  procedúra  výpočtu  neznámych  hodnôt  zo  známych  (zistených 

nameraných)  hodnôt v okolí. 

Ako prvá interpolačná metóda bola zvažovaná a testovaná metóda krigovania. Táto 

metóda vykazuje najlepšie výsledky avšak pre účel mojej práce sa nejavila ako ideálna a to 

z  viacerých  dôvodov.  Pri  využití  univerzálneho  krigovania  nedosahujú  výsledky 

interpolácie  tak  presné  hodnoty.  V  opačnom  prípade  je  nevyhnutné  ručne  zasiahnuť 

do automatizovaného procesu a upraviť semivariogram, aby boli dosiahnuté čo najlepšie 

výsledky. Oproti tomu metóda IDW je rýchlejšia pri výpočte v reálnom čase a dosahuje 

stabilné výsledky pri stále rovnakom nastavení parametrov. Nižšia výpočtová náročnosť a 

taktiež  nižšie  nároky  na  výslednú  presnosť  sa  ukázali  ako  kľúčové  vlastnosti  metódy. 

Nižšia výpočtová náročnosť bola požadovaná najmä z dôvodu rýchlejšej odpovede serveru 

a  obmedzených  výpočtových  prostriedkov  na  servery.  Nároky  na  presnosť  výsledných 

hodnôt boli determinované priestorovým rozložením a počtom meracích staníc, absenciou 

výškového profilu regiónu vo výpočte a taktiež cieľovými užívateľmi,  ktorými má byť 

predovšetkým laická verejnosť.

Aby sa zamedzilo extrapolácií neznámych hodnôt na okraji poľa a tím zobrazeniu 

zavádzajúcich  hodnôt,  boli  do  výpočtu  zaradené  aj  hodnoty  z  meracích  staníc  mimo 

zobrazený  región.  Tieto  merania  nie  sú  znázornené  vo  výslednom  výreze  a  slúžia 

ku spresneniu hodnôt pri okraji rámca. 
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6.1.1. IDW

Metóda  inverzných  vzdialeností  je  deterministická  priestorová  interpolačná 

procedúra. Ide o jednu z najpoužívanejších interpolačných metód v geovedách a geografii. 

Jedným z dôvodov jej popularity je skutočnosť, že bola implementovaná v množstve GIS 

balíkov. Všeobecným predpokladom metódy je, že hodnoty atribútov z ľubovoľných dvoch 

na seba sa vzťahujúcich bodov sú na sebe závisle, ale ich podobnosť je nepriamo úmerná 

ich vzájomnej vzdialenosti.  Napriek jej  popularite  trpí  IDW niekoľkými obmedzeniami 

vrátane toho, že váhové parametre sú vopred zvolené a nie empiricky určené (Lu G., Wong

D., 2008 ). Zjednodušene povedané, princíp IDW vychádza z konceptu, ktorý hovorí, že 

javy, ktoré sú v priestore bližšie k sebe sa podobajú viacej ako javy priestorovo vzdialené. 

K tomu sa využíva prevrátená hodnota vzdialenosti od známeho bodu, ktorá je upravená 

exponentom p. 

z=∑
i=1

n
1

d i ,0
p∗z i ,

kde z je zisťovaná hodnota skúmanej veličiny

z1 známa hodnota

di vzdialenosť od známeho bodu

p parameter

Pre parameter p sa najčastejšie volia hodnoty 1, 2 alebo 3. Čím je hodnota parametru 

nižšia,  tým  menšiu  úlohu  zohráva  vzájomná  vzdialenosť  bodov  a  výsledok  sa  blíži 

k aritmetickému priemeru. Väčšia hodnota p má za následok väčší vplyv na bližšie body.
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Jedným  z  najväčších  nedostatkov  metódy  inverzných  vzdialenosti  je  tvorba 

koncentrických  izolínií  tzv.  „bull  eyes“  v  okolí  vstupných  bodov.  Tieto  izolínie 

nezodpovedajú skutočnej distribúcii sledovanej veličiny. Naopak medzi jej výhody patrí už 

spomínaná implementácia vo väčšine GIS balíkov a nenáročnosť výpočtu.

6.2. Voľba programovacieho jazyku

Voľba programovacieho jazyka patrila z pohľadu  vývoja aplikácie medzi kľúčové 

otázky. Rozhodoval som sa najmä medzi dvoma jazykmi a to Javou a Pythonom. Oba 

jazyky sú multiplatformné a disponujú knižnicami na spracovanie priestorových dát. 

Z ohľadom na ciele aplikácie som sa nakoniec rozhodol pre Javu. Hlavné dôvody 

pre ktoré som uprednostnil Javu pred Pythonom boli tie, že ide o jednú z najpoužívanejších 

a  najstabilnejších  serverových  technológií  a  poskytuje  robustnejšie  nástroje  na  tvorbu 

webových aplikácií.
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interpolation-works.htm)
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Medzi  ďalšie  výhody  jazyka  Java  patrí  veľmi  dobrá  podpora,  veľká  aktívna 

komunita  vývojárov,  množstvo  voľne  dostupných  knižníc  aj  na  prácu  s  priestorovými 

dátami a výborná podpora XML dokumentov.

6.3. Java

Ide o objektovo orientovaný programovací  jazyk,  ktorý  nie  je  viazaný na žiadnu 

platformu.  Táto  skutočnosť  umožňuje  ľahkú  prenositelnosť  hotového  programu. 

Multiplatformnosť je umožnená vďaka tomu, že zdrojové kódy sa neprekladajú priamo 

do strojového kódu procesoru, ale sú iba predspracované do tzv. byte-kódu. Byte-kód ešte 

nie je závislý na konkrétnej platforme a procesore ale časovo náročné fázy kompilácie sú 

už  vykonané.  Pri  spustení  Java  programu  je  byte-kód  najskôr  priamo  interpretovaný 

pomocou JVM (Java Virtual Machine). V čase keď má byť blok kódu uskutočnený preloží 

JIT (Just  in  Time) kompilátor  niektoré alebo všetky jeho časti  do strojového kódu pre 

zlepšenie výkonu. Na rozhodnutie,  ktoré časti  byte-kódu budú preložené do strojového 

kódu sa využíva technológia HotSpot známa tiež pod názvom „Java HotSpot Performance 

Engine“  (http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html).  Jazyk  Java 

vznikol v roku 1995 premenovaním z jazyka Oak a syntakticky vychádza z jazyka C++. 

Pôvodne  mal  slúžiť  predovšetkým  na  ovládanie  inteligentných  domácich 

spotrebičov(Bayer, Schneider  2007). V rámci práce som využíval Javu vo verzií 1.7.0_51.

6.4. GeoTools

GeoTools  predstavujú  Open  Source  Java  GIS  toolktit  pre  vývoj  GIS  produktov 

s veľkým dôrazom na  Open  Geospatial  Consortium (OGC)  špecifikácie,  čo  mimo  iné 

zabezpečuje  úzku  integráciu  s  GeoAPI.  Cieľom  projektu  je  vývoj  Java  objektov 

potrebných  pre  tvorbu  finálnych  GIS  produktov.   Vývoj  GeoTools  začal  v  roku  1996 

na univerzite  v Leedse.  V roku 2002 došlo ku kompletnému prepísaniu medzinárodnou 

skupinou vývojárov. Aktaúlne je GeoTools oficiálnym projektom  Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo) (http://geotools.org/about.html).
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V súčastnosti  GeoTools  podporuje  množstvo  rastrových  a  vektorových  dátových 

formátov ako sú napríklad:

• Vektorové -  ESRI Shapefile,  OGC Geography Markup Language (GML), OGC 

Web Feature Server (WFS), PostGIS, Oracle, Spatial ArcSDE, MySQL ...;

• Rastrové - OGC Web Mapping Server (WMS), ArcGrid, GeoTIFF ...

Taktiež podporujú veľa funkcií operácií ako sú súradnicové systémy a ich transformácia 

vrátane súradnicového systému S-JTSK, grafy a sieťové operácie, výber prvkov na základe 

atribútov a priestorových filtrov a samozrejme topologické funkcie Java Topology Suite 

(JTS) (http://www.osgeo.org/geotools). Vývoj knižníc GeoTools rýchlo napreduje aplikácia 

využíva  GeoTools  vo  verzií  11.1.  V čase  písanie  správy  20.3.2015  už  bola  uvoľnené 

knižnice vo verzií 13.

6.5. Apache Tomcat

Je Open Source aplikačný server založený na jazyku Java, javových servletoch, JSP 

(Java  Server  Pages)  a  EJB  (Enterprise  JavaBeans).  Tomcat  je  schopný  pracovať  ako 

samostatný webový server alebo ako plug-in do webového serveru Apache. V tejto práci je 

Tomcat použitý ako samostatný webový server.

6.6. GRASS GIS

Geographic Resources Analysis Support System je geografický informačný systém 

(GIS)  určený  pre  správu  geopriestorových  (2D,  3D  rastrových  a  vektorových) 

dát, obrazových  záznamov,  produkciu  kvalitných  grafických  výstupov,  priestorových 

modelov  a  vizualizácií  dát.  Ide  o  slobodný  software  (tzv.  open  source)  uvoľňovaný 

pod licenciou  GNU General  Public  License.  V súčastnosti  je  GRASS GIS  oficiálnym 

projektom OSGeo. (http://grass.osgeo.org/ documentation/general-overview/) 

Vývoj  systému  GRASS  začal  v  roku  1982  v  laboratóriách ženijného  vojska 

americkej  armády.  Odtiaľ  neskôr  prenikol  do  akademickej  sféry  a  následne  aj 
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do komerčnej sféry.

Hlavnými  výhodami  GRASS  GIS  sú  multiplatformnosť  a  možnosť  pracovať 

v textovom režime bez grafického rozhrania. Táto možnosť umožňuje hlavne pri spojení 

s UNIX/Linux  systémami  jednoduchú  automatizáciu  procesov,  prípadne  ich  volanie 

z externých aplikácií.

Jednou  z  požiadaviek  prevádzkovateľa  webu  a  serveru  na  aplikáciu  bolo  jej 

nasadenie na linuxový server. Táto požiadavka bola spolu s možnosťou pracovať v GRASS 

GIS iba v textovom režime hlavnými dôvodmi prečo som zvolil práve GRASS GIS.
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7. Vývoj aplikácie

Po analýze technológií som definoval základnú architektúru a triedy aplikácie:

• Parser – spracovanie vstupného XML dokumentu

• ShapeWriter  –  trieda,  pomocou ktorej  sú zapísané jednotlivé namerané hodnoty 

do bodovej vrstvy a uložené v Esri Shapefile súbore

• Interpolate – trieda, pomocou ktorej sú interpolované jednotlivé bodové vrstvy

• Image – doplnenie grafických prvkov do obrázkov

• GifSequenceWriter – zoradenie jednotlivých obrázkov a tvorba súvislej animácie

• Mail  –  trieda,  pomocou  ktorej  sa  vygenerovaná  animácia  zašle  na  požadovanú 

emailovú adresu

• Delete – zmazanie všetkých nepotrebných súborov

Po definícii základnej architektúry aplikácie som sa pustil do samotného vývoja.

Počas  tvorby  aplikácie  som  sa  zúčastnil  dvoch  stretnutí  s  poskytovateľom 

serverových prostriedkov a tvorcami webu „Ovzduší bez hraníc“. V rámci týchto stretnutí 

sa špecifikovali, prípadne upresnili niektoré požiadavky na výslednú aplikáciu.

7.1. Nastavenie prostredia GRASS GIS

Aby bolo možné pracovať s GRASS bez jeho explicitného spustenia je nevyhnutné 

nastaviť  premenné  prostredia  (GRASS  relácia).  Toto  nastavenie  je  bežne  zaistené 

spustením GRASS GIS aplikácie, ktorá pripraví GRASS reláciu. Avšak je možné nastaviť 

systém takým spôsobom, aby bola GRASS relácia vždy aktívna (GRASS nie je spustený 

iba nastavenie prostredia je pripravené). Pre prístup k jednotlivým modulom GRASS GIS 

bez  jeho  spustenia  je  treba  zabezpečiť  určité  nastavenie  prostredia.  Konkrétne  ide 
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o nastavenie následných premenných prostredia:

• GISBASE  –  cesta  ku  koreňovému  adresáru  inštalácie  GRASS  (napríklad: 

/usr/lib/grass64)

• GISRC  –   absolútna cesta k  súboru,  ktorý  obsahuje  nastavenia 

k LOCATION_NAME, MAPSET a GISDBASE napr.( ~/.grassrc6)

• LD_LIBRARY_PATH – cesta ku GRASS knižniciam v prípade, že ide o zdieľané 

knižnice obvyklá cesta je nasledovná: $GISBASE/lib

• PATH  –  ide o  systémovú  premennú,  ku ktorej  treba  pridať  cestu  k  binárnym 

súborom  a  skriptom  GRASS  konkrétne  hodnoty:  $GISBASE/bin  a 

$GISBASE/scripts

7.2. Spracovanie vstupných dát

 Prvým krokom samotnej aplikácie je spracovanie jednotlivých  XML súborov.  Ide 

o takzvané parsrovanie v tejto práci prebieha pomocou DOM (Document  Object  Model). 

Z jednotlivých vstupných XML súborov som získaval následujúce hodnoty: 

• dátum  a čas merania

• názov stanice

• kód stanice

• zemepisnú šírku a dĺžku stanice

• nameranú imisnú hodnotu prachových častíc

Jednotlivé  zo hodnoty  záujmových staníc  sa pridávajú do dvojrozmerného poľa. 

Po spracovaní  všetkých vstupných súborov dochádza k odstráneniu extrémnych hodnôt 

z ďalšieho spracovania.
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7.2.1. Verifikácia dát

Najskôr sa určia  podozrivé hodnoty na základe interkvartilového rozpätia.  Tieto 

podozrivé  hodnoty  sa  ďalej  skúmajú  či  sú  naozaj  extrémne  a  môžu  byť  vyradené 

zo spracovania. Podozrivá hodnota sa označí za extrémnu v prípade, že splňuje následujúce 

vlastnosti:  je minimálne dvojnásobne vyššia  (alebo nižšia) ako predchádzajúca hodnota 

nameraná  na rovnakej  stanici  a  následujúca hodnota je  nižšia  (prípadne vyššia)  ako tá 

predchádzajúca.  Hodnoty,  ktoré  spĺňajú  všetky  tieto  vlastnosti  sú  odstránené, 

aby nedochádzalo ku skresľovaniu výsledkov.

7.2.2. DOM

DOM  je  štandard  W3C,  ktorý  deklaruje  nezávisle  rozhranie.  V  podstate  ide  o 

model, ktorý  definuje  všeobecný  štandard  pre  prístup  k  XML,  HTML  a  XHTML 

dokumentom. Pre prístup k jednotlivým častiam dokumentu je použitá stromová štruktúra. 

Táto  stromová  štruktúra  umožňuje  pristupovať  k  jednotlivým  uzlom  podľa  ich  názvu 

prípadne prípadne id. Rozhranie DOM je nezávislé na platforme a programovacom jazyku. 

7.3. Prevod do formátu vhodného k ukladaniu priestorových dát

Ďalším  krokom  aplikácie  po  spracovaní  všetkých  vstupných  XML  súborov  a 

odstránení  extrémnych  hodnôt  je  prevod  dát  získaných  zo  vstupných  XML súborov 

do formátu vhodného k spracovaniu priestorových dát. Pri tvorbe aplikácie som pre túto 

úlohu  najskôr  zvolil  jazyk  GML.  Hlavným  dôvodom  bolo,  že  pri  exportovaní 

priestorových dát dochádzalo k neznámej chybe. Z tohto dôvodu sa ľudský čitateľný súbor 

GML javil  ako  vhodnejší.  Táto  chyba  nastávala  pri  definícii  súradnicového  systému. 

Definovať súradnicový systém je  nevyhnutné z  dôvodu jeho ďalšej  transformácie.  Išlo 

o následujúcu chybu:

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class  

org.hsqldb.lib.FrameworkLogger
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at  org.hsqldb.persist.Logger.getEventLogger(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.persist.Logger.logInfoEvent(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.persist.Logger.closePersistence(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.Database.reopen(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.Database.open(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.DatabaseManager.getDatabase(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.DatabaseManager.newSession(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.jdbc.JDBCConnection.<init>(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.jdbc.JDBCDriver.getConnection(Unknown  Source)

at  org.hsqldb.jdbc.JDBCDataSource.getConnection(Unknown  Source)

at org.hsqldb.jdbc.JDBCDataSource.getConnection(Unknown Source)

Výnimku  vyvolávala  metóda  decode  z  triedy  CRS,  ktorá  definuje súradnicový 

systém  na  základe  jeho  EPSG  kódu.  Ako  sa  neskôr  ukázalo  chyba  bola  spôsobená 

konfliktom  jednotlivých  GeoTools  knižníc.  Po  tomto  zistení  som z  classpath  projektu 

odstránil všetky nepotrebné knižnice z balíku GeoTools. Po odstránení tejto chyby som 

zvolil ako formát pre ukladanie bodovej vrstvy nameraných hodnôt formát Esri Shapefile 

vyvinutý  spoločnosťou  Esri.  Tento  formát  sa  pre  beh  samotnej  aplikácie  javil  ako 

najvýhodnejší   predovšetkým pre  jeho  širokú  podporu  a  rýchlejšie  spracovanie  vďaka 

binárnemu formátu oproti textovému GML.

Pred prevodom do formátu Shapefile je nutné previesť časové pásmo vstupných dát 

z UTC  (Coordinated  Universal  Time)  do  stredoeurópskeho  časového  pásma  (CET). 

Stredoeurópske časové pásmo je posunuté o hodinu oproti  UTC a o dve hodiny počas 

platnosti letného času. Takže sú použité vzťahy CET = UTC + 1 a CEST  = UTC + 2. 

Po  prevode  na  správne  časové  pásmo  aplikácia  s  využitím  knižníc  GeoTools 

transformuje  súradnice  staníc  z  WGS 84  na  S-JTSK.  Následne  sa  synchronizujú  dáta 

z českých a poľských staníc. Je to nevyhnutné z toho dôvodu, že poľské dáta sú o hodinu 

oneskorené. Pre každú hodinu sa vygeneruje bodová vrstva a uloží sa v Shepefile súbore. 

Všetky  Shapefile  súbory  sa  budú  nachádzať  v  adresári  gml.  Jednotlivým  Shapefile 
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súborom  sú  priraďované  názvy  v  tvare  RRRR_MM_ĎĎ_HHmm.  Podľa  dátumu  a 

času, pre ktorý obsahujú namerané dáta. 

7.4. Interpolácia

Interpolácia prebieha pomocou geografického informačného systému GRASS GIS. 

Interpolovanie  jednotlivých  vygenerovaných  bodových  vrstiev  je  riešená  formou  bash 

skriptu,  ktorý  volá  priamo  jednotlivé  funkcie  systému  GRASS.  Tento  Bash  skript  je 

spúšťaný priamo z Javy pomocou triedy ProcessBuilder. Inštancií triedy ProcessBuilder je 

nevyhnutné nastaviť všetky premenné prostredia GRASS, ktoré boli popísané v kapitole 

X.X. Pri spúšťaní bash skriptov je nutné spracovať štandardný výstup, pretože môže dojsť 

k naplneniu  bufferu  a  zaseknutiu  aplikácie. V mojom  prípade  som  štandardný  výstup 

presmeroval do súboru log.txt. 

Bash skript pozostáva z následujúcich krokov:

1. nastavenie výpočtového regiónu v aplikácií GRASS GIS;

2. presunie sa do zložky obsahujúcej všetky gml súbory;

3. iteruje nad každým jedným gml súborom; 

1. pridá bodovú vrstvu;

2. spusti interpoláciu;

3. reklasifikuje podľa pravidiel, ktoré sú zapísané v súbore reclass;

4. zmení  farebnú  škálu  pravidla  sú  uložené  v  súbore  rules  ako  RGB 

hodnoty odpovedajúce reklasifikovaným hodnotám skúmanje veličiny;

5. exportuje rastrový obrázok;

6. vymaže vrstvu;

Jednotlivé  rastrové  obrázky  sú  ukladané  pod  názvom,  ktorý  obsahuje  dátum  a 

čas, pre ktorý obrázok odpovedá. Všetky obrázky sú ukladané do adresára output.
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Výhoda  použitia  Bash  skriptu  je  možnosť  menenia  jednotlivých  parameterov  a 

metód interpolácie bez nutnosti zasahovať do zdrojového kódu Javy.

Po dokončení Bash skriptu pokračuje aplikácia v ďalších krokoch.

7.5. Doplnenie grafických a informačných prvkov

Po  interpolácií  a  vygenerovaní  obrázkov  je  nevyhnutné  do  nich  doplniť 

odpovedajúce grafické a informačné prvky. Medzi tieto prvky patrí farebná škála, dátum a 

čas, pre ktorý obrázok platí, hranica Českej republiky a bodové znázornenie významných 

miest v regióne. Pridanie grafických prvkov je uskutočnené pomocou tried BufferedImage 

a Graphics.  

7.5.1. Farebná škála

Rozdelenie  farebnej  škály  je  založené  na  imisných  limitoch  Českej  republiky. 

Hodnota 40  μg/m3 je ročný imisný limit a hodnota 50 μg/m3 je 24hodinový imisný limit 

pre suspendované častice PM10. Cieľom bolo tieto limitné hodnoty laickému užívateľovi 

zvýrazniť.

7.6. Vytvorenie animácie

Ďalším krokom po pridaní grafických prvkov do výsledkov interpolácie je vytvorenie 

animácie. Pri tvorbe animácie je hlavne potrebné dbať na to, aby išli jednotlivé obrázky 

v správnom  chronologickom  poradí.  Po  ich  zoradení  sú  následne  po  jednom  obrázku 

pridávané do výslednej gif animácie.

7.7. Webový klient

Nakoľko  ide  o  webovú  aplikáciu,  bolo  nakoniec  nevyhnutné  vytvoriť  webového 

klienta,  pomocou  ktorého  užívateľ  spustí  aplikáciu.  Webový  klient  komunikuje 

s aplikáciou, ktorá beží na servery pomocou HTTP protokolu. Užívateľ si pomocou HTML 
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formuláru  cez  webový  prehliadač  vyberie  dátum počiatku  a  konca  animácie,  rýchlosť 

animácie,  typ  vstupných  hodnôt  (hodinové  alebo  24hodinové  priemery  PM10)  a  zadá 

emailovú adresu, kam mu bude výsledná animácia odoslaná. Jednotlivé zvolené parametre 

sú  odoslané  metódou  GET.  Tieto  parametra  aplikácia  následne  spracuje  a  výslednú 

animáciu odošle  na zadanú adresu.  Animácia sa posiela  na email  z  dôvodu jej  časovo 

náročnej tvorby.  Počas tejto doby by mohol  vypršať časový limit  na odpoveď serveru, 

čo by malo za následok prerušenie spojenia alebo by užívateľ mohol sám opustiť stránku.

Celá  webová  aplikácia  je  prevádzkovaná  pomocou  aplikačného  serveru  Apache 

Tomcat. 

8. Súčasný stav riešenej problematiky a možnosti 

do budúcna

V  súčasnosti  sú  výsledné  animácie  publikované  na  webovej  stránke 

ovzdusi.ostrava.cz.  Animácie sú vkladané každú nedeľu vo forme týždňových animácií 

z dát, ktoré vznikli hodinovým priemerovaním na meracích staniciach.  Raz mesačne sú 

taktiež pridávané animácie, ktoré znázorňujú vývoj znečistenia ovzdušia za celý mesiac. 

Webová aplikácia aktuálne pracuje na školskom serveri; je možné k nej pristupovať 

len zo školskej siete. 

Nakoľko  ide o  rozsiahlu  problematiku,  možností na  rozšírenie  aplikácie  je 

do budúcna veľké množstvo. Medzi tieto možnosti by mohli patriť napríklad: 

• rozšírenie  webového  klienta  o  možnosť  zvoliť  si  ľubovoľný  región  v  Českej 

republike, pre ktorý by bola animácia vygenerovaná;

• pripojenie aplikácie na databázu obsahujúcu namerané hodnoty a polohu staníc;

• rozšíriť výpočet hodnôt o rýchlosť, smer vetru a výškový profil krajiny;

• predpovedať imisnú situáciu na základe meteorologických dát;
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8.1. Ukážka výstupu aplikácie

Obrázok  č.12  je  ukážka  jedného  segmentu  z  výslednej  animácie  znázorňujúcej 

rozloženie  prachových  častíc  PM10 v  oblasti  Moravskoslezského  kraja  a  Slezského 

vojvodstva.  V ľavom hornom rohu  obrázku  je  dátum a  čas,  pre  ktorý  je  vizualizácia 

vytvorená.
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9. Záver

V diplomovej práci som vytvoril automatizované riešenie na generovanie animácií 

vizualizujúcich  rozloženie  suspendovaných  častíc  v  ovzduší  nad Moravskoslezským 

krajom v Českej republike a Slezkým vojvodstvom v Poľsku. Prvotným cieľom práce bolo 

podať stručné informácie o problematike znečistenia ovzdušia. V tomto bode som sa snažil 

opísať základné fenomény ovplyvňujúce kvalitu ovzdušia ako sú zdroje emisií, rozptylové 

podmienky, prachové častice a pod. V úvode práce som sa tiež snažil stručne opísať možné 

následky expozície znečistenému ovzdušiu. V rámci úvodu do problematiky som venoval 

kapitolu aj podobným projektom súvisiacim s témou.

Následne  som  sa  venoval  voľbe  a  opisu  použitých  technológií.  V  plynulej 

nadväznosti na použité technológie som opísal základnú štruktúru aplikácie ako aj hlavné 

problémy  pri  jej  tvorbe.  Na  záver  som  zhrnul  súčasný  stav  a  možnosti  rozšírenia 

aplikácie, alebo nadviazania na problematiku.

Je  potrebné brať na vedomie,  že použitá interpolačná metóda IDW je len jednou 

z viacerých  možností  a  jej  výsledky  nevystihujú  skutočný  stav  sledovanej  veličiny. 

Rovnako je nevyhnutné uvedomiť si, že do výpočtov nebola zahrnutá rýchlosť vetru, smer 

vetru a výškový profil krajiny. 
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