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1 Úvod 

Prach je jedním z historicky nejdéle sledovaných polutantŧ s nepříznivým vlivem 

na lidské zdraví, zvláště kdyţ k němu přidáme další škodliviny v ovzduší. Polétavý prach 

je v zásadě všudypřítomný. S jeho vyššími koncentracemi se mŧţeme setkávat hlavně tam, 

kde je dostatek zdrojŧ jeho vzniku, tedy především ve městech s kumulací jeho zdrojŧ 

a dopravy, v těţebních a cementářských provozech, v pouštích bez vegetace, 

v zemědělských plochách, ale také při haváriích nebo teroristických útocích.[15] 

I kdyţ v posledních 10-ti letech se podařilo sníţit mnoţství emisí z velkých 

podnikŧ, přesto zŧstává právě Moravskoslezský kraj spolu se severní Itálií, jiţním 

Španělskem, Prahou, Aténami, Sofií, polskou částí Slezské pánve a dalšími evropskými 

městy, nejpostiţenější oblastí v Evropě. Hlavní příčinou tohoto stavu ovzduší jsou hlavně 

velcí znečišťovatelé. U nás na Ostravsku to jsou hlavně společnosti Dalkia, Evraz 

Vítkovice a ArcelorMittal Ostrava a.s.[1] 

Mnoho studií dokázalo, jak je dŧleţitá výsadba stromŧ, hlavně v urbanizovaných 

oblastech, kde právě stromy mohou pomoci při sníţení znečištění ovzduší prachovými 

částicemi. Velkým problémem pro zdraví lidí jsou právě prachové částice, které mají 

prŧměr menší neţ deset mikrometrŧ (PM10). Tyto částice dokáţou zachycovat na svém 

povrchu, jak listy stromŧ, tak i jehlice, proto stromy plní funkci estetickou, produkční, ale 

i psychologickou. Zeleň je dŧleţitá i z hlediska sniţování prašnosti ovzduší, zároveň je 

také stabilizačním prvkem v krajině.[18] 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaká je problematika měření a záchytu PM10 

zelení. Vyhodnotit doposud námi vymyšlenou a pouţívanou metodikou měření 

koncentrace PM10 v zeleni a navrhnout metodiku novou. Dalším dílčím cílem je, zjistit 

metody měření PM10 v ČR a ve světě. 
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2 Ovzduší a PM10 

2.1 Úvod do problematiky znečišťování ovzduší 

Znečišťování ovzduší, ve srovnání s jinými sloţkami ţivotního prostředí, má své 

specifika. Spočívá v tom, ţe má dvě strany. 

Na jedné straně jsou zdroje znečišťování, a na druhé straně je velmi sloţitý 

a dynamický systém Země, kde se znečišťování odehrává. Tyto znečišťující látky se zde 

přenášejí, chemicky a fyzikálně transformují a nakonec negativně pŧsobí na lidi, 

ekosystémy i neţivé věci. Mezi hlavní znečišťující látky v ovzduší patří SO2, NOx 

a prachové částice.  

Oxid siřičitý se do ovzduší dostává hlavně antropogenní činností mezi, které patří: 

 a) energetika – spalování uhlí v energetice 

b) metalurgický průmysl – zpracování rud s větším obsahem síry 

c) koksárenství – spalování neodsířeného koksárenského plynu 

d) chemický průmysl – emise při výrobě kyseliny sírové, ale i dalších 

chem. sloučenin 

Mezi přírodní zdroje SO2, které se uvolňují do ovzduší patří, např. lesní poţáry, sopečná 

činnost, zemětřesení apod. 

U oxidŧ dusíku patří mezi antropogenní zdroje, spalování fosilních paliv 

za vysokých teplot, výroba kyseliny dusičné, nitrace organických látek, automobilová 

doprava, aplikace výbušnin apod. Přírodní zdroje NOx vznikají přirozeně bakteriální 

a sopečnou činností a při bouřkách.[14] 

Vzhledem k tomu, ţe v práci řešíme problematiku prachových částic o velikosti 

10 µm, bude další část věnována této problematice. 
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2.2  Legislativa ochrany ovzduší 

Měření a posuzování kvality ovzduší se provádí podle zákona č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší a vyhlášky č.17/2010 ze dne 12. ledna, kterou se mění vyhláška 

č.205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojŧ a o provedeních dalších 

některých ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dále vyhláška č. 373/2009 ze dne 

16. října 2009, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví zvláštní imisní 

limity ZL, ústřední regulační řád a zpŧsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních 

zdrojŧ podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních 

regulačních řádŧ a zpŧsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší 

veřejnosti.[4] 

„Znečišťující látka, je jakákoliv látka vnesena do vnějšího ovzduší nebo v něm 

druhotně vznikající, která má přímo, a nebo mŧţe mít po fyzikální nebo chemické přeměně 

nebo po spolupŧsobení s jinou látkou škodlivý vliv na ţivot a zdraví lidí a zvířat, na ţivotní 

prostředí,  na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek“.[2] 

Přijetím tématické strategie o znečišťování ovzduší, přijala Evropská komise dne 

21. září 2005, adekvátní opatření ke sníţení znečišťování ovzduší PM10,PM2,5.  

Podle definice ze zákona č. 86/2002 Sb., označujeme znečišťování ovzduší, jako 

vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v dŧsledku lidské činnosti, 

vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času.  

Emisí se rozumí vnášení jedné nebo více ZL ze zdroje znečišťování (komín) 

do atmosféry, nejvýše přípustné mnoţství ZL vypouštěné do ovzduší je nazýváno emisním 

limitem. Emisní limit se vyjadřuje jako hmotnostní tok těchto látek za jednotku času (t.r
-

1
,g.s

-1
). Přenos a mísení ZL v atmosféře je označováno jako transmise a vyjadřuje 

se v hmotnostních nebo objemových koncentracích ( µg.m-3, ppm objemové).  

Tuhé nebo kapalné ZL po dopadu zŧstávají na zemském povrchu, jedná 

se o tzv. depozici. Depoziční limit je nejvýše přípustné mnoţství znečišťující látky usazené 

po dopadu na jednotku zemského povrchu za jednotku času.  

Imise označujeme jako znečišťující látky, které se vyskytují v přízemní vrstvě 

atmosféry a škodlivě pŧsobí na zdraví lidí, přírodu a hmotný majetek. Imisním limitem (IL) 

se rozumí hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách 

hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku (µg.m
-3

). Z hlediska doby 
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hodnocení, vyhodnocujeme imisní limity jako 1 hodinové, 24 hodinové nebo za celý 

kalendářní rok. 

Podle novely tzv. „smogové“ vyhlášky se umoţňuje krátkodobé omezení 

významných zdrojŧ emisí. Pokud 24hodinová koncentrace prachových částic překročí 

hodnotu 100 µg/m
3
, vydá ČHMÚ varovný signál. Při překročení 150 µg mŧţe dojít 

k omezení vjezdu dopravních prostředkŧ do centra města nebo k omezení výroby. 

Pro vyhlášení tohoto stavu bereme v úvahu nepříznivé meteorologické podmínky nebo 

několikadenní inverzi. Konkrétní opatření jsou stanovena v regulačních řádech 

na krajských, městských úřadech a konkrétních podnicích. 

  

2.3 PM10 

Pojem “polétavý prach“ je nesprávný překlad anglického termínu „particulate 

matter“, správně se do češtiny překládá dvěma moţnými zpŧsoby, podle oblasti vyuţití 

tohoto pojmu. Při hodnocení znakŧ kvality volného ovzduší (tj. venkovního) se tento 

pojem překládá jako aerosolová částice (všechny částice v daném objemu). Druhý zpŧsob 

překladu jsou tuhé znečišťující látky, pouţívají se při posuzování odpadních plynŧ.[9] 

Tuhé a kapalné znečišťující látky jsou částečky těchto látek, které mohou vytvářet 

se vzduchem dvojfázové disperzní systémy, v nichţ je vzduch disperzním prostředím 

a tuhé nebo kapalné částice dispergovanou látkou. Podle stability disperzního systému je 

dělíme na prachy a aerosoly. 

Pod pojmem prach jsou tedy zahrnuty malé částice tuhých látek, které po rozptýlení 

v klidném disperzním systému mají pádovou rychlost, která odpovídá zákonŧm volného 

pádu. Patří sem polétavé prachy, jemné prachy a rŧzné nečistoty. 

Aerosol rozdělujeme: 

a) disperzní, který vzniká mechanickou nebo tepelnou destrukcí látek 

(kouře, dýmy, atd.) 

b) kondenzační, který vzniká sráţením par nebo reakcemi v ovzduší (mlhy, 

opary, atd.) 

Atmosférický aerosol je všudy přítomnou sloţkou atmosféry Země. Je definován, jako 

soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti v rozsahu 1 nm – 100 μm. 



 

5 

 

Významně se podílí na dŧleţitých atmosférických dějích, jako je vznik sráţek a teplotní 

bilance Země. Z hlediska zdravotního pŧsobení atmosférického aerosolu na člověka byly 

definovány velikostní skupiny aerosolu označované jako PMx (Particulate Matter), které 

obsahují částice o velikosti menší neţ x μm. Běţně se rozlišují PM10, PM2,5 a PM1,0. 

Na obrázku č. 1 srovnáváme částice polétavého prachu. 

  

  

  

  

  

 

 Obr. č. 1 Srovnání polétavého prachu  

 Zdroj: www. epa.com 

V tabulce č. 1 jsou pro ukázku celkové roční emise PM10 od roku 2000 do roku 2005. 

Znečišťující látka: PM10 Celkové roční emise [kt] 

Sektor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1.Veřejná energetika 3,68 3,68 3,99 5,00 4,53 3,70 

2. Prŧmyslová energetika 3,53 3,53 4,92 3,02 3,97 5,43 

3. Doprava 6,86 7,19 6,92 7,31 7,43 8,11 

4. Ostatní sektory (součet) 16,39 16,36 15,58 16,39 17,52 16,63 

5.Vytápění domácností 12,40 12,46 13,79 15,23 12,72 12,90 

Prŧmysl 5,64 5,64 6,09 4,79 2,41 2,49 

Celkové emise 39,50 39,97 39,70 38,05 33,71 36,39 

Tab. č. 1: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM10 [kt/rok] 

 Zdroj: Český hydrometerologický ústav 
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2.4 Využití  PM10 

Atmosférický aerosol vzniká téměř výhradně jako negativní produkt lidské činnosti, 

proto nemá smysl mluvit o jeho pouţití. Za zmínku stojí snad pouze pokusy o vyuţití 

elektrárenského popílku, např. jako přísady do betonu nebo do tvárnic. Toto vyuţití je však 

problematické z dŧvodu moţného uvolňování toxických látek.  

2.5 Zdroje emisí PM10 

Atmosférický aerosol muţe být přirozeného i antropogenního pŧvodu. Hlavním 

přirozeným zdrojem jsou výbuchy sopek, lesní poţáry a prach unášený větrem. Tyto 

částice mají velikost přibliţně 10 μm. Významné jsou také kapičky mořské vody, třebaţe 

většina z nich spadne poměrně brzy zpět do oceánu. Přirozeného pŧvodu je 

i tzv. bioaerosol, zahrnující organismy jako jsou viry, bakterie, houby a případně jejich 

části a ţivočišné a rostlinné produkty (spory a pyl). Nejvýznamnějším antropogenním 

zdrojem jsou spalovací procesy, hlavně v automobilových motorech a elektrárnách a další 

vysokoteplotní procesy, jako je tavení rud a kovŧ nebo svařování. Tyto procesy produkují 

částice o velikosti kolem 20 nm. Aerosol muţe také vznikat odnosem částic větrem 

ze stavebních ploch nebo v dŧsledku odstranění vegetačního pokryvu z pŧdy. Dalším 

zdrojem mohou být zemědělské operace, nezpevněné cesty, těţební činnost a jakékoliv 

procesy, při kterých se vyskytují částice o dané velikosti (např. výroba a pouţití cementu 

a vápna). Atmosférický aerosol muţe také vznikat chemickou reakcí plynných sloţek 

(např. oxidu siřičitého s amoniakem) za vzniku částic o velikosti prŧměrně 300 nm.  

2.6 Dopady PM10  na zdraví člověka, rizika 

Tuhé znečišťující látky pŧsobí na lidský organismus tak, ţe mohou zpŧsobovat 

po určité době značné zdravotní potíţe. Závisí to však na koncentraci prachových částic 

v ovzduší, na jejich velikosti a jak dlouho bude člověk vystaven jejich pŧsobení (na jejich 

expozici). 

Částice atmosférického aerosolu se usazují v dýchacích cestách. Větší částice 

se zachycují na chloupcích v nose a nezpŧsobují větší potíţe. Částice menší neţ 10 μm 

(PM10) se mohou usazovat v prŧduškách a zpŧsobovat zdravotní problémy. Částice menší 

neţ 1 μm mohou vstupovat přímo do plicních sklípkŧ, proto jsou tyto částice 

nejnebezpečnější. Částice navíc často obsahují adsorbované karcinogenní sloučeniny. 

Inhalace PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice 
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sniţuje délku doţití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Mŧţe zpŧsobovat chronickou 

bronchitidu a chronické plicní choroby. Toxicky pŧsobí chemické látky obsaţené 

v aerosolu (sírany, amonné ionty...). V dŧsledku adsorpce organických látek 

s mutagenními a karcinogenními účinky mŧţe expozice PM10 zpŧsobovat rakovinu plic. 

Krátkodobá expozice mŧţe zpŧsobovat: 

 zvýšení počtu zánětlivých onemocnění dýchacích cest 

 nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém 

 zvýšení spotřeby léčiv 

 zvýšení počtu hospitalizací 

 zvýšení úmrtnosti 

Dlouhodobá expozice mŧţe zpŧsobovat: 

 sníţení plícních funkcí u dětí i dospělých 

 rŧst onemocnění dolních cest dýchacích 

 zvýšení chronických onemocnění plic 

 sníţení předpokládané délky doţití (převáţně v dŧsledku úmrtnosti 

na srdečně-cévní a plícní onemocnění) [6] 

Na obrázku č. 2 je ukázáno, jak částice prostupují dýchacím ústrojím a krevním oběhem. 

 

Obr. č. 2 Prachové částice v plicích a krevním oběhu 
Zdroj: http://www.stromy.arnika.org/stromy-a-zdravi 
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Vliv ZL na zdraví lidí, zvířat i na ţivotní prostředí je opravdu velký. V tabulce č. 2 

jsou některé zdroje a dopady, jak na zdraví, tak na ţivotní prostředí. 

 

Škodlivina Zdroj znečištění Vliv na zdraví a ţivotní prostředí 

SO2 výroba energie, tavení rud, 

celulózky, papírny 

dráţdění dýchacích cest, kyselé 

 

deště – devastace lesních porostŧ NOx energetika, doprava 

O3 – ozón výsledek fotochemické 

reakce NOx a těkavých 

organických látek 

pálení očí, kašel, bolest na hrudníku, 

bolesti hlavy, nevolnost a dýchací 

potíţe 

CO2 energetika, doprava „skleníkový“ plyn, přispívá k hrozbě 

globálního oteplování 

CO doprava, tavení rud vazby na hemoglobin – vliv na srdeční, 

cévní a nervový systém 

Prachové 

částice 

doprava, tavení rud, 

elektrárny, plochy stavenišť, 

povrchová těţba, kotelny 

Dráţdění dýchacích cest, váţe na sebe 

další nebezpečnější látky 

H2S petrochemický prŧmysl, 

celulózky, papírny 

Zpŧsobuje obtěţování zápachem, jedovatý 

pouze při vysokých koncentracích 

Uhlovodíky pouţívání ředidel, rafinerie, 

doprava, chemický prŧmysl 

řada z nich – rakovinotvorných 

zpŧsobující genetické vady 

Dioxiny spalovny odpadŧ, nelegální 

spalování plastŧ 

rakovinotvorné 

Freony 

(CFC) 

výroba plastŧ, aerosolŧ, 

náplň chladících zařízení 

poškozování ozonové vrstvy Země 

Tab. č. 2 Zdroj znečišťování a jejich vliv na člověka a životní prostředí  
 

Zdroj: http://www.praha12.cz/zivotni-prostredi/ovzdusi/ 

   

 

2.7 Limity PM10  a jejich dodržování v ČR 

Pro polétavý prach PM10 platí čtyřiadvacetihodinový limit 50µg/m
3
, přičemţ tento 

limit mŧţe být překročený 35x za rok. Další platný limit stanovuje nejvyšší prŧměrnou 

koncentraci za celý rok na 40 µg/m
3
. Podle nejnovějších studií však mohou mít škodlivý 

vliv i při niţších koncentracích PM10. 

Bez ohledu na to, je imisní limit pro polétavý prach překročen na třetině území ČR. 

V České republice a Polsku je nejhorší situace z celé Evropské unie. Z hlediska 

znečišťování polétavým prachem, vyšlo jako nejhorší město Praha, ze 30-ti porovnávaných 

velkých evropských měst. Evropská unie chce, aby překroční 35x za rok bylo sníţeno 

na 7x za rok. [11] 
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2.8 Další informace, zajímavosti o PM10 

Existují rŧzná označení pro jednotlivé druhy aerosolu. O mlze lze hovořit v případě 

kapalného aerosolu, vzniklého kondenzací přesycených vodních par nebo atomizací 

kapaliny. Za opar se označuje obdobný aerosol, který má vliv zejména na viditelnost 

v atmosféře. Jako dým se označuje aerosol z pevných částic menších neţ 0,05 μm. 

Podobně lze definovat kouř, který navíc obsahuje kapalné částice a je výsledkem 

nedokonalého spalování. Soubor hrubých částic větších neţ 0,5 μm vzniklých z pevné 

hmoty, se označuje jako prach. Sprej nebo tříšť, vzniká pŧsobením sil na kapalinu. Smog je 

obecný termín označující viditelné znečistění atmosféry zejména v městských oblastech.[7] 
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3 Zjišťování a měření PM10 

3.1 Automatizované a manuální stanice – metody měření PM10 

Na našem území ČR je celkem 97 stanic AIM – automatizovaný imisní monitoring, 

který provozuje ČHMÚ a měří znečištění ovzduší v naší republice. na některých místech 

jsou nainstalovány vedle typu AIM i stanice manuální. Většina stanic obsahuje 

analyzátory, které měří koncentraci oxidu siřičitého SO2, oxidu dusného NO, oxidu 

dusičitého NO2 a prašného aerosolu PM10. na stanicích AIM je zaveden hodinový interval 

měření. na stanicích s manuálním měřením je většinou měřící interval 24 hodin. 

na manuálních provozních stanicích je prašný aerosol měřen gravimetrickou metodou.  

Na obrázku č. 3 je Automatizovaná imisní stanice. 

 

Obr. č.  3 Automatizovaný imisní monitoring 
Zdroj: https://stag.utb.cz 

Další metody měření v síti automatizovaných a manuálních stanic jsou pro měření 

PM2,5, PM10 – RADIO, metoda radiometrie, pro měření PM2,5 – THEOM, metoda oscilační 

rovnováhy. 

Radiometrie – absorpce beta záření (RADIO) 

Metoda je zaloţena na absorpci beta záření ve vzorku zachyceném na filtračním 

materiálu. Z rozdílu absorpce beta záření mezi exponovaným a neexponovaným filtračním 

materiálem, který je úměrný hmotnosti zachycených částic aerosolu, je odvozen údaj 

o jeho koncentraci. Konkrétní pouţití: SPM, PM10 na stanicích AIM. 
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Oscilační rovnováhy (THEOM) 

Měří hmotnostní mnoţství vzorku zachyceného na výměnném filtru podle změny 

frekvence oscilačního kuţelovitého nosiče. Vzorek vzduchu prochází filtrem, kde 

se zachytávají částice prachu, a pokračuje dutým kuţelovým elementem přes elektronické 

ovládání prŧtoku do vývěvy. Konkrétní pouţití: PM10 na stanicích AIM. 

SPM, PM10, PM2,5 – GRV, metoda gravimetrie, typ metody – referenční. [17] 

 

Na obrázku č. 4 schéma metody Theom. 

 

Obr. č. 4 THEOM 
Zdroj:http://www.irz.cz/ 

 

Gravimetrie 

Vzorek se odebírá spojitou filtrací venkovního ovzduší přes vybraný filtrační 

materiál (membránový nitrocelulózový o střední velikosti póru 0,85 µm, teflonový 

o střední velikosti pórŧ 2 µm nebo ze skleněných vláken s účinnosti záchytu > 99,5). 

Gravimetrické stanovení z rozdílu hmotnosti filtru po a před expozicí. Konkrétní pouţití: 

SPM na manuálních stanicích. 
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Přítomnost prachových částic ve vypouštěné vzdušině lze při jejich vyšším obsahu 

indikovat vizuálně. Malé koncentrace však takto pozorovatelné být nemusí. Mnoţství PM10 

se zjišťuje pomocí čerpání analyzovaného vzduchu přes filtr o velikosti póru 10 μm. 

Mnoţství zachyceného aerosolu se stanovuje gravimetricky váţením. Další moţností je 

metoda Black Smoke (BS). Tato metoda vyuţívá změny reflektantce (odrazivosti) světla 

v závislosti na mnoţství zachyceného aerosolu. Měření mohou provést komerční 

laboratoře či specializovaná výzkumná pracoviště. Při vypouštění PM10 o koncentraci 

například 100 mg.m
-3

 je ohlašovací práh pro emise do ovzduší dosaţen při vypouštění 

500 000 000 m
3
 odpadního vzduchu ročně (při stejné teplotě a tlaku jako koncentrační 

údaj).[9] 

3. 2 Přístroje pro měření imisí PM10 

Na obr. č. 5 je měřící přístroj Hot Spot 02E – jedná se o automatickou imisní 

stanici. 

Jedná se o odběrový systém pro analýzu PAU (PAH), těţkých kovŧ, dioxinŧ 

a furanŧ a frakce PM10  v jednom kroku.  

 

Obr. č. 5 Modul B 
Zdroj:http://www.envitech-bohemia.cz/domain/flox/files/01_imise-systemy/HOT_SPOT_Cj.pdf 
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MiniVol – jedná se o přenosný měřící přístroj k odběru vzorku: PM10, PM2,5, PM1,0 

dále CO a NOx 

Na obrázku č. 6 měřící přístroj MiniVol. 

 

Obr. č. 6 MiniVol  
Zdroj:http://www.envitech-bohemia.cz/ 

 



 

14 

 

 

5030 Sharp – vzorek ovzduší je kontinuálně odebírán přes vstupní separátor 

suspendovaných částic PM10 vyhřívané sondy. Prochází nefelometrickou celou, kde 

se měří okamţitá intenzita světla rozptýleného částicemi. Částice ze vzorku ovzduší se pak 

zachycují na filtračním pásu, kde je prŧběţně stanovovaná jejich hmotnost metodou 

absorpce β-záření. Koncentrace prachu je prŧběţně vyhodnocována na základě údajŧ 

o intenzitě rozptýleného světla, hmotnosti prachu na filtračním pásu a prŧtoku a stavových 

veličin vzorkovaného ovzduší.  na obr. č. 7 máme přístroj SHARP 5030.[20] 

 

Obr. č. 7 SHARP 5030 
Zdroj: www.environmenta-expert.com 

http://www.environmenta-expert.com/


 

15 

 

 

Další z přístrojŧ, který máme na obr. č. 8 je automatický měřící přístroj (Laser 

Light Scattering), který sám kaţdou minutu poskytne hodnoty PM10, PM2,5, PM1,0 a také 

PAH (polyaromatické uhlovodíky) a saze. Hodnoty ukládá na paměťovou kartu. 

Na obr. č. 8 je měřící prístroj Laser Light Scattering s detekční diodou.  

 
Obr. č. 8 Laser Light Scattering s detekční diodou 
Zdroj:www.envitech-bohemia.cz/ 
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Další z pouţívaných analyzátorŧ je analyzátor GRIMM 1.108, jedná se o přenosný 

prachoměr pro vnitřní i venkovní prostředí. na obr. č. 9 je měřící přístroj GRIMM 1.108. 

 

Obr. č. 9 GRIMM 1.108  
Zdroj: Ing. Hana Müllerová 

Analyzátor Grimm 1.108 pracuje na principu počítání částic prašného aerosolu 

rŧzných velikostních frakcí pomocí metody ortogonální nefelometrie (měření rozptylu 

světla v úhlu 90°). Vzorkovací hlava sbírá prach a vede sloţky do optické komory 

s integrovaným laserem. Zde jsou všechny částice klasifikovány podle velikosti, sečteny 

a jejich koncentrace je úměrná sběrnému času. Výsledky mohou být spojitě zapisovány 

v intervalu od 1 s aţ 1 min.[16]  

Obrázek č. 10 znázorňuje, na jakém principu pracuje přístroj GRIMM 1.108. 

 

Obr. č. 10 Princip přístroje GRIMM 1.108 
Zdroj: http://www.envitech-bohemia.cz/gallery/automaticky-analyzator-grimm-1108 

http://www.envitech-bohemia.cz/gallery/automaticky-analyzator-grimm-1108
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4 Zeleň – krajina, funkce a stavba zeleně 

4.1 Krajina 

Krajina, jako pojem, je heterogenní část zemského povrchu, skládající 

se ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémŧ, které se v dané části povrchu 

v podobných formách opakují. 

Jedno z pojetí krajiny je, krajina ekologická, ale mŧţe se vyskytovat i krajina 

právní, geomorfologická, geografická, historická a mnoho dalších, záleţí, jak je 

odborníkem chápaná v rámci jeho odbornosti. 

Krajinná ekologie je věda velmi blízká geografii, některými odborníky zvaná nauka 

o krajině a mezinárodně zvaná geoekologie. Počátky krajinné ekologie lze spatřovat 

v přechodu od geografie vegetace k ekologickému zkoumání krajiny. Příčinou této změny 

bylo první vyuţití leteckých snímkŧ, které umoţnili jednak novou kvalitu informace 

o krajině, jednak plošné zkoumání ekologicky jednotlivých areálŧ pŧd a vegetace, 

současně se zkoumáním specifičnosti jejich sestav na velkých územích. Postup poznávání 

má vycházet od nejmenších ekologicky homogenních prostorŧ a postupně dosahovat 

aţ k velkým fyzicko-geografickým jednotkám, jako jsou vegetační stupně, biomy nebo 

jeho krajinné typy. Takto pojatou krajinnou ekologii lze definovat jako studium komplexní 

struktury vztahŧ mezi společenstvími organismŧ (biocenózami) a podmínkami jejich 

prostředí v určitém výseku krajiny. 

4.1.1 Sloţky a prvky krajiny 

Krajinná sloţka představuje základní dynamický a materiálový systém, který 

vytváří prvotní krajinnou strukturu krajiny, která je podkladem pro druhotnou strukturu. 

Zahrnujeme sem horninu, pŧdu, vodu, ovzduší, vegetaci, ţivočišstvo a v kultivované 

krajině k nim přistupuje i lidská společnost. Nejstarší krajinnou sloţkou je hornina 

a nejmladší lidská společnost. 

Krajinné prvky jsou charakterizovány jako jevy v krajině, které vznikly 

spolupŧsobením člověka a přírodních faktorŧ na krajinné sloţky. Krajinná sloţka 

se pouţívá většinou v souvislosti s primární krajinnou strukturou, tj. ta, která je pŧvodní, 

člověkem neovlivněna (abiotické prvky – voda, pŧda, ovzduší…). Krajinný prvek 
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pouţíváme v souvislosti s druhotnou krajinnou strukturou, která v současné době vyplňuje 

zemský povrch. 

Přírodní krajinotvorné pochody vycházejí z pŧsobení vnitřních (endogenních) 

a vnějších (exogenních) sil. Endogenní zahrnuje většinou zemětřesení a vulkanismus, ty 

se projevují hlavně ve změnách klimatických a hydrologických. Mezi exogenní patří 

zvětrávání a vodní eroze, ty se projevují ve změnách klimatických, geomorfologických, 

pŧdních a biotických. 

4.1.2 Základní funkce krajiny ve vztahu k člověku 

Společenstvo má na krajinu určité nároky, lze v tom to smyslu hovořit o funkci 

krajiny, a to výrobní, obytné a rekreační. 

Funkce přírodní je primární funkce krajiny a zahrnuje v sobě procesy klimatické, 

geologické, hydrologické a biologické, které jako celek vytváří podmínky pro existenci 

rostlin, ţivočichŧ i člověka. 

Funkce společenskoekonomická a kulturní jsou skupinou druhotných funkcí 

krajiny. Člověk potlačuje funkci přírodní právě ve prospěch funkcí společensko -

 ekonomických a to mŧţe mít za dŧsledek zhoršování ŢP. 

 funkce hospodářské (zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těţba, 

prŧmysl, energetika, doprava) 

 funkce sídelní  

 funkce rekreační 

 funkce kulturní (UNESCO) 

4.1.3 Typy a funkce krajinné zeleně 

Rozptýlená zeleň je typická pro zemědělskou krajinu. Obvykle se toto označení 

pouţívá pro dřevinnou vegetaci, či smíšenou vegetaci dřevinnou a bylinou. Z historického 

hlediska se formovala třemi způsoby: 

 Ústupem lesŧ – je tedy pozŧstatkem pŧvodních lesních společenstev 

 Šířením lesních dřevin mimo lesní prostory: přirozený nálet 

 Výsadba či výsev 
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Obrázek č. 11 znázorňuje  rozptýlenoŧ zeleň na Klatovsku na jaře. 

 

Obr. č. 11 Rozptýlená zeleň 
Zdroj: http://www.krajinotvorba.cz/nabidka/krajina 

Z pohledu prostorové morfometrie lze nelesní dřevinnou vegetaci v zemědělské 

krajině dělit následovně: 

Bodová vegetace – 1 aţ 3 jedinci (stromŧ, keřŧ) při sobě. 

Liniová vegetace – jedno či víceřadý pás vegetace, jehoţ šířka je max. 30 % délky.  

 

V rámci liniové vegetace rozeznáváme:  

 Stromořadí – jeden pás dřevin.  

 

Obr. č. 12 Stromořadí  
Zdroj:http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivotcesku/clanek.phtml?id=654945 

 Pás – 2 aţ 3 řady dřevin s šířkou koruny 5 - 10 m. 

 Pruh – víceřadou, výsadba nebo přirozeně vzniklé společenstvo s šířkou 

dřevin 10 - 30 m. 

 Ţivý plot – kompaktní tvarovaná formace křovin šířky 1 - 3 m 

a výšky do 2 m. 

http://www.krajinotvorba.cz/nabidka/krajina
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 Ţivá stěna – kompaktní tvarovaná formace stromŧ šířky 3 - 5 m a výšky 

nad 2 m (často v Anglii – typ ohraničující pastviny dobytka či pozemky). 

Větrolamy a pásy dřevin v okolí farem. 

 

Obr. č. 13 Větrolamy 
Zdroj: http://www.uake.cz/frvs1269/kapitola9.html 

  

Plošná vegetace – vzniká většinou výsadbou, její plocha je min. 50 m
2
.  

V rámci plošné vegetace rozeznáváme: 

 Shluk – plocha 50 – 100 m 

 Remíz – plocha 100 – 500 m 

 Háj – plocha 500 – 0,2 ha 

 

4.2 Zeleň 

Rozptýlená zeleň má jednu z velmi dŧleţitých funkcí a to je hygienická, jednak 

proto, ţe produkuje kyslík, ale také zachytává polétavý prach. Stromy a keře jsou schopny 

v závislosti na druhu – listové ploše a prostorové výsadbě zachycovat prašné částice 

aţ z 70 % a keře aţ z 50 %. Výsadby je třeba umísťovat před objektem, který mají chránit. 

Osvědčili se kombinace stromŧ a keřŧ min. 12 m široké. Značnou schopnost zachycovat 

prach mají hl. hlošina, škumpa, řešetlák, brslen, šeřík.[8]  
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Obrázek č. 14 Hlošina a č. 15 Škumpa znázorňuje zeleň, která je schopna zachytávat velké 

mnoţství PM10. 

 

  

Obr. č. 14 Hlošina    Obr. č. 15 Škumpa 
Zdroj: http://botanika.wendys.cz   Zdroj: www.naturfoto.cz 

 

4.3 Funkce zeleně 

Plochy a prvky zeleně plní v zastavěném území následující funkce: 

 funkci ekologickou  

 funkci hygienickou (kvalita prostředí – vlhkost ovzduší, teplota, prašný 

spád, hluk, vibrace) 

 funkci rekreační (rekreace v zeleni) 

 funkci prostorotvornou (psychické a estetické pŧsobení, prostorové členění, 

izolace) 

 funkci ochrany zdrojŧ (protierozní ochrana pŧdy, vodní reţim krajiny) 

 funkci ekonomickou (lesní hospodářství, zahradnictví, přírodní prostředí 

jako podpora turistického ruchu a atraktivity města a venkovské krajiny 

pro stálé obyvatele)[10]. 

4.4 Zeleň v sídlech 

Zeleň v zastavěném území je obvykle soubor záměrně zaloţených nebo spontánně 

vzniklých prvkŧ ţivé a neţivé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle pravidelně 

udrţovány. 

http://botanika.wendys.cz/
http://www.naturfoto.cz/
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Mezi prvky ţivé přírody řadíme hlavně stromy, keře, trávníky, a květiny (byliny), 

mezi prvky neţivé přírody, terén, kameny a vodu. Ve městě se zeleň stala synonymem 

parkŧ, alejí, zahrad a dalších člověkem záměrně vytvořených a udrţovaných útvarŧ. 

Plochy, představují velké městské parky nebo velké celky krajinné zeleně 

zasahující dovnitř městského organismu. Patří zde i historické zahrady, botanické zahrady, 

arboreta, rekreační areály, příměstské a rekreační lesy. Patří zde i malé útvary zeleně, jako 

jsou parková náměstí, menší parkově upravené plochy a další.  

Na obrázku č. 16 je Botanická zahrada v Praze. 

 

Obr. č. 16 Botanická zahrada 

 Zdroj: www.cokdyvpraze.cz 

 

Linie, zahrnují uliční stromořadí – jedno, dvou, čtyř i víceřadé aleje, zeleň podél 

komunikací nebo jiných liniových staveb.[12] 

      

   

           Obr. č. 17 Aleje     Obr. č. 18 Aleje v Komenském sadě 
             Zdroj: www.skzlichov.cz                  Zdroj: http://www.stromy.arnika.org/ 

http://www.skzlichov.cz/
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4.5 Záchyt škodlivých látek zelení 

Nejlepší stromy pro záchyt škodlivých látek jsou borovice a cypřiše. Obě tyto 

dřeviny jsou výhodné v zimním období, kdy mohou neustále zachytávat prach a škodliviny 

z ovzduší, neboť neopadávají. V zimě je také koncentrace nebezpečných částic v ovzduší 

nejvyšší. 

Výraznou funkci má zeleň v zachycování škodlivin z ovzduší. Listová čepel (ale i ostatní 

části rostlinného těla zachycuje prachové částice rŧznou intenzitou. Účinek stromové, 

keřové a nízké zeleně na sniţování prašnosti závisí podle všeobecně zjištěných skutečností 

zejména na : 

a) Absolutním povrchu listové plochy – čím je hustější koruna a drobnější listy, tím je 

větší listová plocha.  

b) Kvalitě povrchu listŧ – čím jsou plochy listŧ drsnější (zvrásněnější či ochlupacené, 

popř. lepkavé), více váţí sedimenty.  

c) Umístění listŧ, zejména na jejich sklonu k proudění vzduchu – listy kolměji 

postavené zachycují prachové částice více.  

d) Pohyblivosti listŧ – účinnější jsou dřeviny s méně pohyblivými listy, tj. ty, které 

mají kratší listové řapíky. 

e) Tvaru koruny – větší účinnost mají dřeviny s kulovitou korunou neţ s korunou 

jehlancovitou.  

f) Charakteru sedimentu – větší částice ulpívají méně neţ menší. 

Z listnatých stromŧ zde mŧţeme zařadit jako jeden z nejvíce vhodných stromŧ 

pro záchyt polétavého prachu jeřáb, a to kvŧli jemně ochlupenému povrchu svých listŧ. 

Mezi nejméně vhodné dřeviny pro záchyt prachových částic patří, topol – jeho 

drobné a koţovité listy umoţňují proudu částic ve vzduchu je obeplout, aniţ by se částice 

na povrchu listŧ usadily.[13] 
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V tab. č. 3 je pro znázornění, jak se prachové částice zachytávají i v jiné zeleni je 

(tráva a jiné). 

Typ vegetace Snížení prašnosti vlečky (na 50 až  

100 m) 

Krátká tráva do 10 % 

Vysoká tráva 35 – 45 % 

Vysoké cedry 45 – 67 % 

Nízké cedry 29 % 

Vysoké duby 41 – 50 % 

          Tab. č. 3 Schopnost záchytu částic jemného polétavého prachu o velikosti 10 µm 
            Zdroj: http://www.stromy.arnika.org/stromy-a-zdravi 

http://www.stromy.arnika.org/stromy-a-zdravi
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5 Řešení této problematiky v zahraničí 

5.1 Měření znečišťujících látek v Anglii 

V Anglii bylo měření znečišťujících látek zaloţeno na modelu AEOLIUS 

(Assessing the Environment of Locations in Urban Streets) (Posuzování ţivotního 

prostředí v městských ulicích). Tento model vyvinula Britská meteorologická sluţba 

(UKMO), je volně dostupný na internetových stránkách této meteorologické sluţby. 

Umoţňuje počítat hodinové prŧměry koncentrací NOx, SO2, PM10, benzenu a jiných 

znečišťujících látek. Výpočty se provádí pro proudění kolmé na osu ulice a směr větru 

rovnoběţně s ulicí. 

Tento model byl vytvořen v roce 1997. A.J. Manning a D.R. Middleton vytvořili 

tento model pro společnost Met Office v Londýně. Model vyţaduje zadání geometrických 

parametrŧ uličního kaňonu a zavedení emisních faktorŧ. Uliční kaňon je relativně úzká 

ulice s řadovou zástavbou na obou stranách. Vstupní data je moţno zavádět interaktivně 

tzn. přímým vstupem do činnosti programu nebo pomocí dávkových souborŧ. Tyto vstupní 

datové soubory obsahují detailní informace o hodinové prŧměrné frekvenci osobních 

a nákladních vozidel na studované komunikaci a o prŧměrné hodinové rychlosti 

dopravního proudu v jednotlivých hodinách dne. Soubor meteorologických vstupních 

údajŧ obsahuje informaci o prŧměrném směru a rychlosti větru, teplotě vzduchu, tlaku 

a údaje o větru. Problém je však cena vstupních dat, kvalita vstupních dat, přesnost 

výsledku modelování. Celkem je moţno zadat údaje pro 31 dnŧ měření. Ve Spojeném 

království vyuţívají tuto metodu zodpovědné osoby pro měření kvality ovzduší.[19] 

5.2 PM10  v Anglii   

Vědci zkoumali potenciál stromŧ pohlcovat prachové částice ve skotském Glasgow 

a v kraji West Midlans v Anglii, konkrétně ve městech Birmingham, Wolverhampton 

a Coventry. Nejprve vytvořili statistický model, aby vypočetli, jak by koncentrace PM10 

ovlivnilo další vysazování stromŧ. Model zjistil, ţe by došlo k poklesu koncentrace PM10, 

která pochází z lidské činnosti o 7 aţ 26 %. Pokud by se například v kraji West Midlans 

rozšířila oblast osazování stromŧ z pŧvodních 3,7 % na 16,5 %, tak by koncentrace PM10 

klesla aţ o 19 %, podobně jako v Glasgow, kdyby se výsadba stromŧ z pŧvodních 3,6 % 

zvýšila na 8 %, došlo by k poklesu koncentrace PM10 o 6 %. V Glasgow polapí stromy 



 

26 

 

aţ 4,99 t ročně PM10, ve West Midlans je to 39,63 t ročně PM10. Teoreticky, kdyby 

se rozšířila oblast výsadby zeleně na 54 %, došlo by aţ k 26 % poklesu koncentrace PM10. 

To by znamenalo, ţe by v ovzduší ročně ubylo přes 200 t PM10.[18] 



 

27 

 

6 Problematika měření koncentrace PM10 v rŧzných typech 

městské zeleně v rŧzných částech města Ostravy 

6.1 Současná pouţívaná metodika měření 

Tato metodika byla prováděna podle následujících bodŧ: 

1. Výběr místa pro měření koncentrace PM10 v zeleni 

2. Umístění analyzátorŧ 

a) Pouţití analyzátorŧ 

b) Výška měření 

c) Vzdálenost od komunikace (měřící kolo Duta WheeR) 

d) Vzdálenost analyzátorŧ od sebe 

e) Prŧběh měření 

3. Data, jejich následné zpracování a vyhodnocení 

 

 

1. Výběr místa pro měření koncentrace PM10  

Místo se snaţíme vybírat v blízkosti prŧmyslového zdroje nebo v blízkosti 

rŧzně frekventovaných komunikací. Pokud jsou tyto podmínky splněny, snaţíme 

se, vybrat si místo měření podle rozmanitého druhu zeleně. Dalším dŧleţitým 

aspektem je dostupnost k místu měření, pro snadnější manipulaci a přípravu věcí 

potřebných k vlastnímu měření. 

2. Umístění analyzátorů  

  Analyzátory umístíme do zeleně a na betonovou plochu, pokud to není 

moţné, tak analyzátor postavíme na travnatý povrch. 

a) pouţití analyzátorŧ 

Analyzátor GRIMM 1.108 pro vnitřní i vnější prostředí. 
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b) výška měření 

Analyzátory byly umístěny do výšky 1 m, v našem případě stály na ţebříku. 

Abychom mohli zaznamenávat v prŧběhu měření směr a rychlost větru připevnili 

jsme na ţebříky „fléry“. 

c) volba vzdálenosti od komunikace  

Nejvýhodnější je, kdyţ vzdálenost analyzátorŧ od komunikace je stejná, 

ale ne vţdy je to moţné. Tato vzdálenost je závislá na vzdálenosti zeleně 

od komunikace. 

d) vzdálenost analyzátorŧ od sebe 

Vzdálenost analyzátorŧ mezi sebou by neměla být menší neţ 3 m a větší 

neţ 15 m. 

e) prŧběh měření 

V prŧběhu měření zaznamenáváme rŧzné vlivy, které mohou měření ovlivnit 

(sečení trávy, prŧjezd nákladních automobilŧ převáţející sypký materiál, poryvy 

větru, provoz na komunikaci, atd.).  

3. Data, a jejich následné zpracování a vyhodnocení 

Naměřená data se zapisují na paměťovou kartu. Z této karty se za pomocí 

příslušného softwaru, který mají k dispozici na Zdravotním ústavu města Ostravy, 

získají data, se kterými mŧţeme ihned pracovat. Jsou dostupná ve formě Excelu. 

Následné zpracování do tabulek a grafŧ je nenáročné. 

Výhody: 

 Analyzátor GRIMM 1.108 je přenosný, malý, lehký, je nenáročný 

na obsluhu, má rychlou kalibraci, nepotřebuje ke svému provozu další zdroj 

napětí, data se dají po staţení ihned vyhodnotit a zpracovat. 

 Na základě poznámek z prŧběhu měření mŧţeme při grafickém 

vyhodnocení odstranit naměřené zvýšené koncentrace zpŧsobené 

neţádoucími vlivy. 

 Rychlá montáţ a demontáţ místa měření. 
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Nevýhody: 

 Analyzátor GRIMM 1.108 mŧţe pracovat při relativní vlhkosti menší 

neţ 60 %, z toho vyplývá, ţe nemŧţeme měřit ráno a večer. Baterie při 

plném nabití nevydrţí pracovat déle neţ 2 hodiny (krátkodobé měření max. 

50 min). na paměťovou kartu je moţno zapsat pouze 4 hodiny záznamu dat. 

 Výška měření analyzátorem by měla být 1,5 m aţ 1,7 m (v našem měření 

byla výška 1 m). (Při zvolení určité výšky, je nutné výšku dodrţovat!!!) 

 Odhad směru a rychlosti větru podle fléry je nedostatečný (neprofesionální, 

nepřesný). 

 V případě umístění analyzátoru mimo betonovou plochu, mŧţe dojít 

ke zkreslení výsledku měření (tráva zachycuje koncentraci PM10). 

 Při vzdálenosti analyzátorŧ méně neţ 3 m od sebe, mŧţe výsledky měření 

ovlivnit blízkost zeleně a naopak při vzdálenosti větší neţ 15 m, mŧţe 

měření ovlivnit mnoho neţádoucích vlivŧ (jiný směr větru, turbulence větru, 

atd.). 

 

Problémy při měření PM10: 

V letních měsících vychází koncentrace měřené v zeleni vyšší, neţ koncentrace 

měřené na betonu. Příčinou mŧţe být vysoká teplota vzduchu, pylová sezona, nasycení 

aţ přesycení pórŧ listŧ a jehlic. 

Pokud měříme hned po noční vydatné bouřce, tak hodnoty, které jsme naměřili, 

jsou srovnatelné s hodnotami, které se uvádějí jako pozadí v dané oblasti, dá se říct, ţe je 

ovzduší „čisté“, bez koncentrace PM10. 

Pokud zeleň splňuje následující vlastnosti: malý povrch listŧ, špatný sklon listŧ, 

koruna je málo košatá, větve jsou málo olistěné, povrch listŧ není lepkavý a ochlupený, 

zeleň je neudrţovaná, dochází k naměření vyšších koncentrací PM10 v zelení, 

neţ na betonu. 

Při zpracování dat řešíme problém, zda naměřené vysoké koncentrace zpŧsobené 

neţádoucími vlivy odstraníme nebo ponecháme. 
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Ukázka zpracování a vyhodnocení dat naměřených v Ostravě 

Na obrázku č. 19 skupina smrkŧ, které patří do zeleně s velmi dobrým záchytem 

koncentrace PM10 (ulice 28. října v Ostravě). 

 

Obr č. 19 Smrky (ul. 28. října) 
Zdroj: Ing. Hana Müllerová 

 

Grafu č. 1 znázorňuje, jak smrky zachycují koncentraci PM10.   

 

Graf č. 1 Časový průběh koncentrace PM10 u Smrků (ul. 28. října) (9.4.2009) 
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Na obr. č. 20 je další vhodná zeleň pro záchyt koncentrace PM10 Zlatý déšť. 

 

Obr. č. 20 Zlatý déšť ( ul. 28. října) 
Zdroj: Ing. Hana Müllerová 

 

Graf č. 2 znázorňuje časový prŧběh změny koncentrace PM10 na ulici 28. října. 

 

Graf č. 2 Časový průběh koncentrace PM10 u Zlatého deště (ul. 28. října) 

(10.4.2009) 
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Typ zeleně, která velmi málo zachytává koncentraci PM10, patří listnaté 

stromy a keře na ulici Lechowiczové a Hornopolní v Ostravě.  

Graf č. 3 znázorňuje časový prŧběh změny koncentrace PM10 na ulici Lechowiczové. 

 

Graf č. 3 Časový průběh koncentrace PM10 u listnaté zeleně a keřů (ul. 

Lechowiczova) (21.4.2009) 

 

Na obr. č. 21 máme další nevhodný typ zeleně pro záchyt koncentrace PM10 na ulici 

Hornopolní. 

 

Obr. č. 21 Smíšená zeleň a keře (Hornopolní) 
Zdroj: Ing. Hana Müllerová 
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Graf č. 4 znázorňuje časový prŧběh změny koncentrace PM10 na ulici Hornopolní. 

 

Graf č. 4 Časový průběh koncentrace PM10 u smíšené zeleně (ul. Hornopolní) 

(15.4.2009) 

 

Některá zeleň se jeví jako vhodná pro záchyt koncentrace PM10, ale je ovlivněna 

vnějšími nepříznivými vlivy, jako je například prŧjezd nákladních automobilŧ převáţející 

sypký materiál. Tato zeleň se nachází na ulici Lihovarské v Ostravě – Kunčicích 

v blízkosti prŧmyslového podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. na obr. č. 23 máme smíšenou 

zeleň na ulici Lihovarské. 

 

Obr. č. 22 Smíšená zeleň (ul. Lihovarská) 
Zdroj: Ing. Hana Müllerová 
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Graf č. 5 znázorňuje časový prŧběh změny koncentrace PM10 včetně všech negativních 

vlivŧ. 

 

Graf č. 5 Časový průběh koncentrace PM10 u smíšené zeleně (ul. Lihovarská) – 

včetně všech negativních vlivů (20.4.2009) 

 

Graf č. 6 znázorňuje stejné měření po odstranění neţádoucích vlivŧ. 

 

Graf. č. 6 Časový průběh koncentrace PM10 u smíšené zeleně (ul. Lihovarská) – 

po odstranění negativních vlivů (20.4.2009) 
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Jak mŧţeme vidět, není tomu jinak ani v letním období, zeleň na ulici 

Lihovarské je velmi ovlivněna nepříznivými vnějšími vlivy. Graf č. 7 znázorňuje časový 

prŧběh změny koncentrace PM10 včetně všech negativních vlivŧ. 

 

Graf č. 7 Časový průběh koncentrace PM10 u smíšené zeleně (ul. 28. října DK 

Poklad) – včetně všech negativních vlivů(18.6.2009) 

 

Graf č. 8 znázorňuje stejné měření po odstranění neţádoucích vlivŧ. 

 

Graf. č. 8 Časový průběh koncentrace PM10 u smíšené zeleně (DK) – po odstranění 

negativních vlivů (18.6.2009) 
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Při našich měřeních jsme zjistili, ţe v letním období dochází k jevu, ţe v zeleni 

naměříme vyšší koncentraci PM10 neţ na místě na betonu. Dŧvodŧ pro tento jev mŧţe být 

celá řada (vysoká teplota, sečení trávy, přesycení pórŧ listŧ a jehlic, atd.). 

Grafy č. 9, 10 znázorňují časový prŧběh změny koncentrace PM10 v letních měsících. 

 

Graf č. 9 Časový průběh koncentrace PM10 u Zlatého deště (ul. 28. října) 

(23.7.2009) 

 

 

Graf č. 10 Časový průběh koncentrace PM10 u smrků (ul. 28. října) (23.7.2009) 
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Na obrázku č. 25 jsou označeny lokality (ulice), kde byly měřeny koncentrace PM10 

v Ostravě. 

 

Obr. č. 23 Mapa s označenými lokalitami (ulicemi) měření PM10 v Ostravě 
 Zdroj: http://heis.vuv.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://heis.vuv.cz/
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6.3 Návrh nové metodiky 

1. Výběr místa pro měření koncentrace PM10 v zeleni 

2. Umístění analyzátorŧ 

a) Pouţití analyzátorŧ 

b) Výška měření 

c) Vzdálenost od komunikace (měřící kolo Duta Wheel) 

d) Vzdálenost analyzátorŧ od sebe 

e) Přenosná meteorologická stanice  

f) Prŧběh měření 

3. Data a jejich následné zpracování a vyhodnocení 

 

1. Výběr místa pro měření PM10  

Místa, kde by byla měřena koncentrace PM10, by byla stejná, jak u současné 

metodiky měření. 

2. Umístění analyzátorů 

a) pouţití analyzátorŧ 

Analyzátor by měl být určený pro vnější prostředí, který není závislý 

na hodnotě relativní vlhkosti, abychom mohli měřit také v ranních a večerních 

hodinách. Provozní doba baterií by měla být alespoň 12 hodin, abychom mohli 

měření provádět delší dobu. Také by měl být vybaven paměťovou kartou s větší 

kapacitou. 

b) výška měření  

Analyzátor by měl být umístěn do výšky 1,5 m aţ 1,7 m (po zvolení určité 

výšky, výšku dodrţovat!!!) 

c) vzdálenost od komunikace 

Vzdálenost analyzátorŧ od komunikace bude stejná, jako v současné metodice 

měření. 
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d) vzdálenost analyzátorŧ od sebe 

Vzdálenost analyzátorŧ od sebe by měla být větší neţ 3 m, ale neměla 

by přesahovat 15 m.  

e) přenosná meteorologická stanice  

Pro zpřesnění výsledkŧ měření, hlavně podmínek měření, by bylo vhodné 

poţívat přenosnou meteorologickou stanici pro záznam teploty, směru a rychlosti 

větru a relativní vlhkosti vzduchu.  

f) prŧběh měření 

Musíme zaznamenávat v prŧběhu měření frekvenci dopravy, prŧjezd 

tramvajových souprav, pohyby větru, turbulence, sečení trávy, a další negativní 

vlivy, které by mohly měření ovlivnit. 

3. Data, a jejich následné vyhodnocení a zpracování 

Postup zpracování a vyhodnocení dat by byl stejný, jako se pouţívá v současné 

metodice. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaká je problematika měření a záchytu 

PM10  zelení. Vyhodnotit současně pouţívanou metodiku měření koncentrace PM10 

v zeleni a případně navrhnout novou metodiku pro měření koncentrace PM10. Dalším cílem 

bylo zjistit, jaké jsou metody měření PM10 v ČR a ve světě.  

U nás se pouţívají stanice AIM, někdy vedle typu AIM jsou nainstalované i stanice 

manuální. na stanicích AIM se pouţívá hodinový interval měření, na stanicích manuálních 

se pouţívá 24 hodinový interval měření. V ČR jsou nejvíce vyuţívány metody 

Radiometrie, Theom, Gravimetrie pro měření koncentrace PM10. Některé z pouţívaných 

přístrojŧ pro měření koncentrace PM10  jsou Hot Spot 02E, MiniVol, 5030 Sharp, Laser 

Light Scattering s detekční diodou. Při našem měření jsme vyuţívali měřící přístroj 

GRIMM 1.108. 

Dílčím cílem bylo zjistit, jak probíhá měření PM10 v zahraničí. Například v Anglii, 

pouţívají pro měření PM10 a pro měření dalších znečišťujících látek model AEOLIUS. 

Tento model je volně dostupný na internetových stánkách meteorologické sluţby. 

Problémem je cena a kvalita vstupních dat, pokud by vstupní data nebyla kvalitní, došlo 

by k ovlivnění měření. Výhodou však je, ţe měřit mŧţeme aţ 31 dní. 

Měřením podle současné pouţívané metodiky jsme zjistili, ţe přístroj GRIMM 

1.108 není příliš vhodný, protoţe nemá dlouhou provozní dobu baterií, má malou 

paměťovou kartu a je závislý na relativní vlhkosti vzduchu. Navrhovali bychom tedy 

analyzátor, který by nebyl závislý na relativní vlhkosti, měl by delší provozní dobu baterií, 

abychom mohli provádět měření ráno, večer i v noci a v neposlední řadě by měl mít větší 

paměťovou kartu pro záznam dat. 

Další problém je správná výška analyzátorŧ, ta by měla být 1,5 m aţ 1,7 m a to 

hlavně z dŧvodu, ţe v této výšce se nachází dýchací soustava většiny obyvatel ČR a také 

se eliminují negativní vlivy u zemského povrchu. Vzdálenost analyzátorŧ od sebe by 

neměla být menší neţ 3 m, protoţe by mohlo dojít k ovlivnění výsledkŧ z dŧvodu blízkosti 

zeleně a naopak při vzdálenosti větší neţ 15 m, mŧţe měření ovlivnit mnoho neţádoucích 

vlivŧ (jiný směr větru, turbulence, atd.). Dále jsme zjistili, ţe vzdálenost analyzátorŧ 

od komunikace je závislá na vzdálenosti zeleně od komunikace, je výhodné, kdyţ je 

vzdálenost stejná. 
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Abychom mohli určit co nejpřesnější meteorologické podmínky pro měření 

koncentrace PM10, měli bychom pouţívat přenosnou meteorologickou stanici, která 

by nám zaznamenávala teplotu, směr a rychlost větru, jelikoţ tyto podmínky pouze 

odhadujeme. V prŧběhu měření bychom měli dále zaznamenávat frekvenci automobilŧ, 

tramvají, sečení trávy a všechny další neţádoucí vlivy, které by mohly měření ovlivnit. 

Při zpracování dat řešíme problém, zda vysoké koncentrace zpŧsobené neţádoucími vlivy 

ponechat, a nebo odstranit, z našeho hlediska navrhujeme odstranit. 

Měřením jsme zjistili, ţe v letních měsících nám vychází vyšší koncentrace PM10 

v zeleni, neţ v místě na betonu. Domníváme se, ţe tato skutečnost mŧţe být zpŧsobena 

vyšší teplotou nebo velkým přesycením pórŧ listŧ a jehlic. Pokud zeleň nemá správné 

vlastnosti, jako je např. malý povrch listŧ, špatný sklon listŧ, koruna je málo košatá, větve 

jsou málo olistěné, povrch listŧ není lepkavý a ochlupený dochází k tomu, ţe koncentrace 

PM10 je vyšší v zeleni neţ v místě na betonu. Zjistili jsme, ţe pokud budeme měření 

provádět po noční vydatné bouřce, tak hodnoty, které jsme naměřili, jsou srovnatelné 

s hodnotami, které se uvádějí jako pozadí v dané oblasti, dá se tedy říct, ţe ovzduší 

je „čisté“, bez koncentrace PM10. 

Navrhujeme při měření koncentrace PM10 pouţívat přenosnou meteorologickou 

stanici, která by nám pomáhala lépe a hlavně přesně určit meteorologické podmínky 

v konkrétním měřeném místě.  

Stromy a keře jsou schopny v závislosti na druhu – listové ploše a prostorové 

výsadbě zachycovat prašné částice aţ ze 70 % a keře aţ z 50 %. Proto bychom se měli 

o zeleň náleţitě starat (prořezávat, udrţovat, apod.). Nekácet vzrostlé stromy a na jejich 

místo, vysazovat málo vzrostlé stromečky. Zeleň pŧsobí nejen, jako dŧleţitý pohlcovač 

koncentrace PM10, ale také jako estetický prvek krajiny. 
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