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1 Úvod
Na území Jihomoravského kraje jsou vymezovány oblasti s překročenými imisními limity, a to
pro škodliviny PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a v dopravou nejzatíženějších lokalitách (Brno)
i NO2. V posledních letech je z hlediska vymezení oblastí s překročenými imisními limity
v Jihomoravském kraji zásadní zejména benzo[a]pyren, jehož majoritním zdrojem v ČR jsou
lokální topeniště [1]. Přestože je Jihomoravský kraj z velké většiny (93,5 %) plynofikován,
některé obce jsou stále odkázány pouze na pevná paliva či elektřinu [2]. Navíc ve spoustě
zejména malých obcí i přes plynofikaci stále dochází k topení pevnými palivy, a co je horší, také
ke spoluspalování odpadu. Navíc v některých plynofikovaných obcích Jihomoravského kraje
převládají neaktivní plynové přípojky nad aktivními (Obr. 1).
Kromě lokálních topenišť je významným zdrojem znečištění v Jihomoravském kraji i doprava.
Ta je soustředěna zejména do Brna, kde dopravní lokality dosahují pravidelně nejvyšších
koncentrací suspendovaných částic PM10, PM2,5, a oxidů dusíku. Jihomoravský kraj protínají
dálnice a rychlostní silnice, v jejichž blízkosti se nachází obce, které mohou být škodlivinami
z dopravy rovněž ovlivněny.
Z těchto důvodů byly vybrány 2 lokality na území kraje, které reprezentují malé obce s výše
uvedenými problémy (Obr. 2). V obci Moravany (2741 obyvatel [3]) je plyn zaveden, v obci je
dle společnosti GasNet [4] 798 přípojek, z nichž 187 (23,5 %) je neaktivních. Obec Ostopovice
(1700 obyvatel [3]) je rovněž plynofikovaná, v obci je dle společnosti GasNet [4] 421 přípojek,
z nichž 41 (10 %) je neaktivních (Obr. 1). Počty jednotlivých způsobů vytápění (dle paliv)
v obcích měřicí kampaně pak uvádí Tab. 1.
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Tab. 1 – Typy vytápění v obcích měřicí kampaně. Zdroj: ČHMÚ, REZZO 3 a SLDB (2011)
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Projekt navazuje na dvě předchozí studie z let 2015 a 2016, kdy byly obdobně proměřeny
lokality Prace, Chudčice, Velké Pavlovice, Babice u Rosic a Jinačovice. Cílem projektu je
objektivně poskytovat veřejnosti informace o kvalitě ovzduší mimo státní síť imisního
monitoringu. Vzhledem ke skutečnosti, že je dlouhodobě sledovaná kvalita ovzduší nejhorší v
zimním období, tedy v období topné sezony, která je navíc charakteristická zhoršenými
rozptylovými podmínkami, proběhla kampaň měření kvality ovzduší právě během topné
sezóny koncem roku 2017 (23. 10. 2017 – 23. 11. 2017).
Naměřená data jsou doplněna daty státní sítě imisního monitoringu, díky čemuž je možné
nejen srovnat jednotlivé lokality této kampaně s dlouhodobým měřením na stanicích imisního
monitoringu, ale rovněž je možné je na tato měření navázat a odhadnout tak vztah k imisním
limitům stanoveným v legislativě [5].
Výsledky získané v rámci této měřicí kampaně je pak možné využít jako podkladový materiál
pro tvorbu strategických dokumentů kraje. Jedná se zejména o podporu kotlíkových dotací,
zásady územního rozvoje atp. Dále mohou výsledky sloužit jako podpůrný argument
3

pro zakoupení a provozování měřicí techniky na lokalitách, kde neměří státní síť imisního
monitoringu, jako jsou právě malá neplynofikovaná sídla.

Obr. 1 – Procentuální zastoupení neaktivních plynových přípojek v obcích Jihomoravského kraje. Obec Moravany je
vyznačena červeně, obec Jinačovice zeleně. Zdroj dat: GasNet

Obr. 2 – Přehled lokalit měření – Ostopovice (1) a Moravany (2)
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2 Charakteristika měřicí kampaně
2.1 Lokality měření
2.1.1 Moravany
Obec Moravany (okres: Brno-venkov) jsou obcí vzdálenou 6 km jihozápadně od Brna.
Nadmořská výška se pohybuje od 230 do 338 m nad mořem. Rozprostírá se na ploše 6,64 km2.
Obec je zhruba 1,5 km vzdálena od významných pozemních komunikací dálnice D1 a silnice
I/52.
Měření probíhalo v původní zástavbě obce na ulici Zahradní. Lokalita byla v těsné blízkosti
středu obce (Obr. 3 a Obr. 4). V průběhu měřicí kampaně probíhala v centru obce
rekonstrukce vozovek, použita byla i těžká technika. Mohlo tedy docházet k ovlivnění měření
vlivem stavební činnosti.
V těsné blízkosti měřicí lokality jsou rodinné domky, centrum s obecním úřadem a kulturním
domem bylo pouze nedaleko. Jako hlavní zdroj ovlivňující kvalitu v této oblasti jsou lokální
topeniště. V obci není žádný významnější průmyslový zdroj znečišťování ovzduší. Obec leží
v drobném dolíku, provětrávaná je však dostatečně.
Samotné měření probíhalo od 24. 10. do 22. 11. 2017.
GPS údaje měření: 49.1459881N, 16.5785561E. Nadmořská výška: 240 m.n.m.

Obr. 3 – Umístění měření v lokalitě Moravany
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Obr. 4 – Lokalita Moravany, měřicí vůz a odběrová zařízení, měřicí kampaň 2017
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2.1.2 Ostopovice
Obec Ostopovice (okres: Brno-venkov) jsou obcí vzdálenou 6 km jihozápadně od Brna.
Nadmořská výška se pohybuje od 230 do 314 m nad mořem. Rozprostírá se na ploše 3,83 km2.
V blízkosti obce (cca 500 m) vede významná pozemní komunikace dálnice D1, mezi obcí
a touto dálnicí je ještě násep s železniční tratí.
V těsné blízkosti měřicí lokality jsou rodinné domky resp. bytové domy. Měřicí vůz stál
v blízkosti elektrické rozvodny a garáží v blízkosti křížení ulic Na Rybníčku a U Dráhy (Obr. 5
a Obr. 6). Centrum obce a obecní úřad byly vzdáleny cca 200 m, železnice cca 80m a dálnice
D1 cca 450 m.
Samotné měření probíhalo od 24. 10. do 22. 11. 2017.
GPS údaje měření: 49.1624286N, 16.5479736E. Nadmořská výška: 240 m.n.m.

Obr. 5 – Umístění měření v lokalitě Ostopovice
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Obr. 6 - Lokalita Ostopovice, odběrová zařízení, měřicí kampaň 2017
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2.2 Měřené škodliviny, imisní limity
2.2.1 Suspendované částice PM10 a PM2,5
Suspendované částice PM10 jsou částice s maximální velikostí aerodynamického průměru
10 µm, částice PM2,5 pak mají aerodynamický průměr maximálně 2,5 µm. Tyto částice pronikají
do dolních partií dýchacích cest (thorakální částice). O jaké částice se velikostně jedná, ukazuje
následující Obr. 7.

Obr. 7 – Srovnání velikostí částic PM10 a PM2,5 s zrnky písku či lidským vlasem, zdroj: US EPA

Částice o větší velikosti se zachycují v horních cestách dýchacích, do plic nepronikají a jejich
koncentrace se proto neměří. Pozornost se naopak zaměřuje k čím dál menším částicím,
protože platí, že čím menší průměr částice, tím dále se v lidském těle dostane a tím je
pro člověka nebezpečnější. Negativní zdravotní účinky PM10 a PM2,5 se projevují již při velmi
nízkých koncentracích bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. Zdravotní rizika
částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Mohou se podílet
na snížení imunity, mohou způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně a oxidativní stres
organismu. Při chronickém působení mohou způsobovat respirační onemocnění a snižovat
funkci plic.
Suspendované částice jsou emitovány jak přírodními (např. sopky či prašné bouře), tak
i antropogenními (např. elektrárny a průmyslové technologické procesy, doprava, spalování
uhlí v domácnostech, spalování odpadu) zdroji. Většina těchto antropogenních emisních
zdrojů je soustředěna v urbanizovaných oblastech, tj. v oblastech, ve kterých žije velká část
populace.

2.2.1.1 Emise suspendovaných částic v Jihomoravském kraji
Emisní bilance suspendovaných částic v Jihomoravském kraji byla připravena z reportovaných
emisí v rozložení EMEP-GRID [6] a členěných dle hlavních sektorů (GNFR) [7]; použity byly
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hodnoty emisí PM10 a PM2,5 za rok 2015. Na rozdíl od celorepublikových dat členěných dle
jednotlivých sektorů NFR [1] nejsou údaje na úrovni krajů v tomto podrobném členění
dostupné. Pro přehled podílu zdrojů na emisích suspendovaných částic PM10 a PM2,5
v Jihomoravském kraji jsou však naprosto dostačující. Zastoupení jednotlivých sektorů GNFR
zobrazují následující Obr. 8 a Obr. 9.
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Obr. 8 – Podíl jednotlivých sektorů zdrojů GNFR na emisích PM10 v Jihomoravském kraji, rok 2015 [8]
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Obr. 9 – Podíl jednotlivých sektorů zdrojů GNFR na emisích PM2,5 v Jihomoravském kraji, rok 2015 [8]

Z grafu na Obr. 8 je patrné, že na emisích hrubší frakce se významněji podílí několik sektorů.
Důležitý je sektor zemědělství, kam spadá jednak chov hospodářských zvířat (15 % emisí PM10
v JMK) a dále sektor zemědělství – ostatní, kam spadá např. emise z polních prací (orba, sklizeň
apod.). Tento sektor je v Jihomoravském kraji zvláště důležitý a podílí se na zhruba 22 % všech
emisí PM10. Spolu s tímto sektorem je pak spjata také větrná eroze, která sice není v emisní
bilanci vykazována jako zdroj, přesto se může významně podílet na koncentracích PM10
v zemědělské krajině Jihomoravského kraje [9], [10]. Emise ze sektoru zemědělství – ostatní
lze očekávat především v teplé části roku.
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Dalším důležitým sektorem je doprava. Silniční doprava tvoří zhruba 18 % všech emisí PM10
v Jihomoravském kraji, přičemž dle celorepublikových dat lze odhadnout, že osobní
automobilová doprava se na emisích sektoru doprava podílí cca 20 %, nákladní automobilová
doprava nad 3,5 t se podílí zhruba 30 %, velmi podobně zhruba 30 % se na emisích PM10 podílí
také otěry pneumatik a brzd a zhruba 20 % pak přispívá abraze vozovky [1]. V emisních
bilancích pak není započtena resuspenze, která je však ve spojitosti s dopravou důležitým
faktorem ovlivňující koncentrace PM10 měřené na dopravních lokalitách.
Kromě silniční dopravy se na emisích PM10 v Jihomoravském kraji zhruba 8 % podílí i nesilniční
doprava, kam spadají zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje,
údržba zeleně, apod.
Dalším velmi významným sektorem jsou lokální topeniště. Na emisích PM10 v Jihomoravském
kraji se podílí zhruba 18 %, a to přesto, že jsou tyto zdroje v provozu pouze v topné sezóně (na
rozdíl např. od dopravy či průmyslových zdrojů). Lze tedy konstatovat, že v topné sezóně je
sektor lokální topeniště nejvýznamnějším zdrojem v Jihomoravském kraji a výrazně se podílí
na plošném navýšení koncentrací PM10 v kraji.
Průmyslové zdroje se pak na emisích PM10 podílí zhruba 16 %, tento sektor se tedy na
celkových emisích v Jihomoravském kraji podílí méně než lokální topeniště, přestože
průmyslové zdroje jsou zdrojem emisí celoročně.
V případě emisí jemnější frakce PM2,5 se situace mění, výrazně méně se na těchto emisích
podílí zemědělství, naopak narůstá význam zejména lokálních topenišť a také silniční dopravy
(Obr. 9).
Nejvýrazněji se na emisích PM2,5 v Jihomoravském kraji podílí sektor lokálních topenišť, a to
téměř třetinou všech emisí, přestože zdroje jsou v provozu pouze v chladné části roku. V topné
sezóně lze pokládat lokální topeniště za majoritní zdroj PM2,5.
Silniční doprava se zhruba čtvrtinou všech emisí PM2,5 je druhým nejvýznamnějším sektorem
v Jihomoravském kraji. Dle celorepublikových dat lze opět odhadnout, že osobní
automobilová doprava se na emisích PM2,5 sektoru doprava podílí cca 30 %, nákladní
automobilová doprava nad 3,5 t se podílí zhruba 40 %, zhruba 20 % se na emisích PM2,5 podílí
otěry pneumatik a brzd a zhruba 10 % pak přispívá abraze vozovky [1]. Z toho je patrné, že
otěry a abraze se emisně více podílí na hrubší frakci PM10, pro jemnější frakci PM2,5 jsou pak
podstatnější spalovací procesy v motorech vozidel a jejich emise. V emisních bilancích pak
není započtena resuspenze, která je však ve spojitosti s dopravou důležitým faktorem
ovlivňující koncentrace PM2,5 měřené na dopravních lokalitách.
Emise PM2,5 ze sektoru průmysl zůstaly na obdobných hodnotách, jako v případě PM10.
Proti emisím PM10 došlo k výraznému poklesu podílu emisí na celkových emisích PM2,5
v sektoru zemědělství. Zejména v oblasti polních prací. Z bilance vyplývá, že se jedná zejména
o hrubší frakci, což velmi dobře koresponduje s výsledky měřenými v lokalitě Kuchařovice [10].

2.2.2 Benzo[a]pyren
Benzo[a]pyren (BaP, Obr. 10) je legislativním zástupcem polyaromatických uhlovodíků.
Přírodní hladina pozadí benzo[a]pyrenu muže být s výjimkou výskytu lesních požárů téměř
nulová. Jeho antropogenním zdrojem, stejně jako ostatních polycyklických aromatických
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uhlovodíku (PAH), je jednak nedokonalé spalovaní fosilních paliv, jak ve stacionárních (domácí
topeniště) tak i v mobilních zdrojích (motory spalující naftu), ale také výroba koksu, železa a
obalovny živičných směsí. Benzo[a]pyren, stejně jako další PAH s 5 a více aromatickými jádry,
je navázán především na částice menší než 2,5 μm.

Obr. 10 – Strukturní vzorec benzo[a]pyrenu

2.2.2.1 Emise PAH a benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji
Emisní bilance PAH v Jihomoravském kraji byla připravena z reportovaných emisí v rozložení
EMEP-GRID [6] a členěných dle hlavních sektorů (GNFR) [7]; použity byly hodnoty emisí PAH
za rok 2015. Na rozdíl od celorepublikových dat členěných dle jednotlivých sektorů NFR
(viz předchozí kapitola) nejsou údaje na úrovni krajů v tomto podrobném členění dostupné.
Pro přehled podílu zdrojů na emisích PAH v Jihomoravském kraji jsou však naprosto
dostačující. Zastoupení jednotlivých sektorů GNFR zobrazuje následující Obr. 11.
Veřejná energetika

2%

Průmysl

5%

Lokální topeniště
Fugitivní emise
Rozpouštědla
Silniční doprava
Letecká doprava
Nesilniční doprava
Odpady

93%

Zemědělství_chov hosp. zvířat
Zemědělství ostatní

Obr. 11 – Podíl jednotlivých sektorů zdrojů GNFR na emisích benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji, rok 2015 [11]

Z grafu na Obr. 11 je patrná jasná dominance lokálních topenišť z pohledu emisí
benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji. Zhruba 5 % se na emisích podílí silniční doprava,
přičemž vyšší emise lze rovněž očekávat v chladné části roku z důvodu studených startů [12].
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Nesilniční doprava (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje,
údržba zeleně, apod.) se na celkových emisích benzo[a]pyrenu podílí 2 %.

2.2.3 Oxid dusičitý
Expozice zvýšeným koncentracím oxidu dusičitého ovlivňuje plicní funkce a způsobuje snížení
imunity. Více než 90 % z celkových oxidů dusíku ve venkovním ovzduší je emitováno ve formě
NO. NO2 vzniká relativně rychle reakcí NO s přízemním ozonem nebo s radikály typu HO2, popř.
RO2. Řadou chemických reakcí se část NOx přemění na HNO3/NO3-, které jsou z atmosféry
odstraňovány suchou a mokrou atmosférickou depozicí. Pozornost je věnována NO2 z důvodu
jeho negativního vlivu na lidské zdraví. Hraje také klíčovou roli při tvorbě fotochemických
oxidantů.
V Evropě vznikají emise oxidů dusíku (NOx) převážně z antropogenních spalovacích procesů,
kde NO vzniká reakcí mezi dusíkem a kyslíkem ve spalovaném vzduchu a částečně i oxidací
dusíku z paliva. Hlavní antropogenní zdroje představuje především silniční doprava (významný
podíl má ovšem i doprava letecká a vodní) a dále spalovací procesy ve stacionárních zdrojích
[1].
K překročení ročního imisního limitu NO2 dochází pouze na omezeném počtu stanic, a to
na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. Lze předpokládat, že
k překročení imisních limitů může docházet i na dalších dopravně exponovaných místech, kde
není prováděno měření.

2.2.3.1 Emise oxidů dusíku v Jihomoravském kraji
Emisní bilance oxidů dusíku v Jihomoravském kraji byla připravena z reportovaných
emisí v rozložení EMEP-GRID [6] a členěných dle hlavních sektorů (GNFR) [7]; použity byly
hodnoty emisí NOX za rok 2015. Na rozdíl od celorepublikových dat členěných dle jednotlivých
sektorů NFR (viz předchozí kapitola) nejsou údaje na úrovni krajů v tomto podrobném členění
dostupné. Pro přehled podílu zdrojů na emisích NOX v Jihomoravském kraji jsou však naprosto
dostačující. Zastoupení jednotlivých sektorů GNFR zobrazuje následující Obr. 12.
Z grafu na Obr. 12 je patrné, že zhruba 2/3 všech emisí NOX v Jihomoravském kraji vyprodukuje
silniční a nesilniční doprava. V rámci silniční dopravy lze z celorepublikových statistik usuzovat
na to, že zhruba 2/3 emisí připadá na nákladní dopravu nad 3,5 t a 1/3 na osobní automobily.
V Jihomoravském kraji se emise NOX z nesilniční dopravy (zemědělské, lesní a stavební stroje,
vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.) téměř vyrovnají emisím z dopravy
silniční.
Průmyslové zdroje se podílí na celkových emisích NOX zhruba 16 % a lokální topeniště 10 %.
Veřejná energetika a zpracování odpadů se na emisích NOX podílí shodně 4 %.
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Obr. 12 – Podíl jednotlivých sektorů zdrojů GNFR na emisích NOX v Jihomoravském kraji, rok 2015 [11]

2.2.4 Těžké kovy
2.2.4.1 Olovo (Pb)
Většina olova obsaženého v atmosféře pochází z antropogenních emisí, především ze
spalování fosilních paliv, výroby železa a oceli a metalurgie neželezných kovů.
Z přirozených zdrojů je významné zvětrávání hornin a vulkanická činnost. Olovo se v ovzduší
vyskytuje ve formě jemných částic s četnostním rozdělením velikosti charakterizovaným
středním aerodynamickým průměrem menším než 1 μm.
Při dlouhodobé expozici lidského organismu se projevují účinky na biosyntézu krevního
barviva, nervový systém a krevní tlak. Důkazy karcinogenity olova a jeho sloučenin pro člověka
jsou klasifikovány jako nedostatečné [13].

2.2.4.2 Arsen (As)
Arsen se vyskytuje v mnoha formách anorganických i organických sloučenin.
Z antropogenních činností jsou významné hlavně spalovací procesy, výroba železa a oceli a
výroba mědi a zinku. Arsen je vázán převážně na částice jemné frakce (PM2,5), která může být
transportována na delší vzdálenost a pronikat hlouběji do dýchací soustavy. Kritickým účinkem
vdechování arsenu je rakovina plic [13].

14

2.2.4.3 Kadmium (Cd)
Přirozené zdroje tvoří v globálním pohledu pouze asi 10 % a patří mezi ně více než z poloviny
vulkanická činnost. Převážnou část, plných 90 %, tvoří antropogenní zdroje, převážné výroba
železa, oceli, metalurgie neželezných kovu, spalování odpadu a fosilních paliv. Méně
významným zdrojem emisí je doprava. Kadmium je navázáno převážně na částice jemné frakce
(PM2,5).
Dlouhodobá expozice kadmia ovlivňuje funkci ledvin. Kadmium je prokazatelně karcinogenní
pro zvířata, důkazy karcinogenity kadmia pro člověka jsou zatím omezené [13].

2.2.4.4 Nikl (Ni)
Nikl je pátý nejhojnější prvek zemského jádra, i když v zemské kůře je jeho zastoupení nižší. Z
globálního hlediska je produkován z 26 % přirozenými zdroji (kontinentální prach a vulkanická
činnost). Mezi hlavní antropogenní zdroje lze řadit spalování těžkých topných olejů, těžbu
niklových rud a rafinaci niklu, spalování odpadu a výrobu železa a oceli. Ze zdravotního
hlediska způsobuje alergické kožní reakce a je hodnocen jako karcinogenní látka pro člověka
[13].

2.3 Imisní limity pro sledované látky
Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší v České republice je zákon o
ochraně ovzduší [5].
V následující Tab. 2 a Tab. 3 jsou zobrazeny imisní limity pro ochranu zdraví lidí, imisní limity
pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 pro ochranu zdraví lidí a imisní limity pro
troposférický ozón. Kromě samotných imisních limitů tabulky uvádí také přípustnou četnost
překročení za kalendářní rok (je-li stanovena), horní mez pro posuzování (UAT) a dolní mez pro
posuzování (LAT). Pokud jsou v území překračovány hodnoty horní meze pro posuzování, je
pro hodnocení kvality ovzduší nutné koncentrace měřit stacionárním měřením. V případě, že
jsou nižší než dolní mez pro posuzování, postačuje pro posuzování úrovně znečištění výpočet
pomocí modelu. V případě koncentrací mezi dolní a horní mezí pro posuzování se používá
kombinace měření a výpočtu. Horní a dolní meze pro posuzování jsou uvedeny v imisní
vyhlášce [14]. Poslední sloupec (pLV) v Tab. 2 zobrazuje maximální povolený počet překročení
limitní hodnoty (LV) za kalendářní rok.
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Tab. 2 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka
Prašný aerosol
PM10
Prašný aerosol
PM10
Prašný aerosol
PM2,5
Olovo Pb
Oxid dusičitý
NO2
Oxid dusičitý
NO2

Doba průměrování
24 hodin

Imisní limit
LV
50 µg*m-3

1 kalendářní rok

40 µg*m-3

1 kalendářní rok

25 µg*m-3

1 kalendářní rok

0,5 µg*m-3

1 hodina

200 µg*m-3

1 kalendářní rok

40 µg*m-3

UAT

LAT

pLV

35
µg*m-3
28
µg*m-3
17
µg*m-3
0,35
µg*m-3
140
µg*m-3
32
µg*m-3

25 µg*m-3

35

20 µg*m-3
12 µg*m-3
0,2 µg*m-3
100 µg*m-
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3

26 µg*m-3

Imisní limit pro PM2,5 bude od roku 2020 zpřísněn na 20 µg∙m–3. [15]
Tab. 3 – Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka
Arsen As
Kadmium Cd
Nikl Ni
Benzo[a]pyren BaP

Doba průměrování
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
6 ng*m-3
5 ng*m-3
20 ng*m-3
1 ng*m-3

UAT
3,6 ng*m-3
3 ng*m-3
14 ng*m-3
0,6 ng*m-3

LAT
2,4 ng*m-3
2 ng*m-3
10 ng*m-3
0,4 ng*m-3

2.4 Metody měření, zajištění kvality dat (QA/QC)
Imisnímu monitoringu (IM) ČHMÚ bylo v roce 2005 ČIA uděleno Osvědčení o akreditaci
pro zkušební laboratoř č. 1460 akreditovanou ČIA pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze
Osvědčení o akreditaci (viz www.cai.cz v sekci Seznam akreditovaných subjektů). Předmětem
akreditace je monitoring imisí (venkovního ovzduší) a atmosférických srážek, včetně
vzorkování. Příručka kvality a veškerá ostatní dokumentace IM byly vypracovány v souladu
s normou ČSN/EN/ISO 17025, podle níž je imisní monitoring ČHMÚ akreditován. Dle této
normy jsou akreditovány odběry i zkoušky pro všechny škodliviny hodnocené v rámci tohoto
posudku.
V případě automatického měření je zajištěna metrologická návaznost na kalibrační laboratoř.
Kontinuálně měřící automatické analyzátory sítě AIM plynných znečišťujících látek jsou
vybaveny systémem kontroly rozsahu a nuly (zero - span check) a provádí se vždy po 23
hodinách. Dvakrát ročně jsou tyto kontinuální analyzátory kontrolovány pětibodovou kalibrací
pomocí přenosného kalibrátoru HORIBA ASGU 364 kalibrovaného v KLI (Kalibrační laboratoř
imisí ČHMÚ), která má funkci akreditované laboratoře pro měření imisí a je referenčním
pracovištěm imisního monitoringu. Radiometrická měřidla pro stanovení koncentrací PM jsou
na referenční metodu navázána s využitím testu ekvivalence.
V případě laboratorních analýz BaP a dalších PAH je kromě návaznosti na certifikovaný
referenční materiál zajištěna QA/QC mimo jiné i mezilaboratorním porovnáním. Celý proces
od vzorkování přes zpracování a vlastní stanovení je sledován jak z pohledu výtěžnosti, tak
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i kvality. Jsou sledovány skladovací i přepravní podmínky. Metoda a její parametry jsou
každoročně verifikovány.
Odběr vzorků PM10 a PM2,5 a gravimetrické stanovení jsou prováděny dle požadavků ČSN EN
12341 a splňují i kvalitativní požadavky této normy. Nejistoty a mez detekce metody jsou
každoročně verifikovány (Tab. 4 - Tab. 6). Informace o rozsahu akreditace ČHMÚ je možné
najít na stránkách Českého Institutu pro Akreditaci (www.cai.cz).
Tab. 4 – Meze detekce a nejistoty měření pro kontinuální měření

Škodlivina
PM10 (radiometrie)
NO
NO2 a NOx

Mez detekce (µg*m-3)
2
1,5
2

Nejistota (%)
20
8
10

Tab. 5 - Detekční limity a vyjádření nejistoty – suspendované částice PM10 a PM2,5 (gravimetrie)

Tab. 6 - Detekční limity a vyjádření nejistoty – PAH / benzo[a]pyren
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Tab. 7 - Detekční limity a vyjádření nejistoty – těžké kovy

2.4.1 Suspendované částice PM10 a PM2,5
Stanovení koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5 probíhá dle ČSN EN 12341.
Referenční gravimetrická metoda byla použita pro stanovení hmotnostní koncentrace
jemnější frakce PM2,5. Odběr PM byl prováděn na sekvenčním vzorkovači Leckel 47/50 SEQ.
Automatická radiometrická metoda (použitá pro kontinuální měření PM10 v měřicím voze) je
metodou ekvivalentní, pomocí testu ekvivalence je zajištěna návaznost na referenční metodu
gravimetrickou. V měřicím voze ČHMÚ (Moravany) se používá analyzátor FH62IR Thermo ESM
Andersen, v měřicím přívěsu (Ostopovice) byl použit analyzátor Fidas 200 od firmy Palas.

2.4.2 Benzo[a]pyren
Odběr vzorku se provádí na quartzový filtr pomocí vzorkovačů Leckel 47/50 a FH-95 KF.
Koncentrace benzo[a]pyrenu v [ng.m−3] a dalších polyaromatických látek je stanovována
plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí po předchozí extrakci vzorku, jeho vyčistění
a zakoncentrování. Stanovení probíhá dle ČSN EN 15549 – Kvalita ovzduší – Normovaná
metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší.

2.4.3 Oxid dusičitý
Chemiluminiscenční metoda, použitá v měřicím voze ke stanovení koncentrací oxidů dusíku,
je metodou referenční. V měřicím voze ČHMÚ byl použit analyzátor Thermo Enviromental
Instruments 42 C. V měřicím přívěsu byl použit analyzátor Teledyne Advanced Pollution
Instrumentation (TAPI), T200. Stanovení probíhá dle ČSN EN 14211 - Kvalita ovzduší Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí.
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2.4.4 Těžké kovy
Odběr vzorku se provádí na celulózový filtr pomocí vzorkovačů Leckel 47/50 a FH-95 KF.
Koncentrace Ni, As, Cd a Pb (těžkých kovů), popř. dalších prvků, v ovzduší se stanovuje
metodou ICP-MS. Tato metoda se vyznačuje vysokou citlivostí, nízkým detekčním limitem
a velkou rychlostí analýzy. Vzorek je ionizován v plazmě, kvadrupólem jsou odděleny ionty
dané hmotnosti (m/Z), ty dopadají na detektor, kde způsobují signál o intenzitě přímo úměrné
koncentraci prvku ve vzorku. Stanovení probíhá dle 3.1.7 ČSN EN 14902 – Kvalita ovzduší –
Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic.

2.4.5 Meteorologické prvky
Měřicí vůz měřil kromě škodlivin i meteorologické prvky jako doprovodné měření k měření
škodlivin v ovzduší. Pro potřeby byla využita následující měření:





Rychlost a směr větru v 10m nad terénem
Teplota vzduchu
Relativní vlhkost vzduchu
Sluneční záření

2.5 Harmonogram odběrů
Odběr polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů byl prováděn ve shodě
s odběrovým kalendářem ČHMÚ tak, aby výsledky mohly být srovnány se státní sítí imisního
monitoringu. V uvedeném období proběhl smlouvou stanovený počet odběrů, harmonogram
byl dodržen.
Tab. 8 – Harmonogram odběrů pro analýzu PAH, prvkovou analýzu a analýzu pomocí elektronového mikroskopu

Datum
24. 10. 2017
25. 10. 2017
26. 10. 2017
27. 10. 2017
28. 10. 2017
29. 10. 2017
30. 10. 2017
31. 10. 2017
1. 11. 2017
2. 11. 2017
3. 11. 2017
4. 11. 2017
5. 11. 2017
6. 11. 2017
7. 11. 2017

Ostopovice

Moravany

PAH
TK

PAH
TK

PAH
TK
MIKR
PAH

PAH

Datum
8. 11. 2017
9. 11. 2017
10. 11. 2017
11. 11. 2017
12. 11. 2017
13. 11. 2017
14. 11. 2017
15. 11. 2017
16. 11. 2017
17. 11. 2017
18. 11. 2017
19. 11. 2017
20. 11. 2017
21. 11. 2017
22. 11. 2017

PAH
TK
MIKR
PAH

PAH
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Ostopovice
TK

Moravany
TK

PAH
TK

PAH
TK

PAH

PAH

PAH

PAH

TK
PAH

TK
PAH

3 Meteorologická situace v průběhu měření
V pondělí 23/10
Situace: Na naše území proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu až severu. Východ
Moravy ovlivňovala tlaková níže nad Balkánem.
Počasí: V noci zataženo, od jihu místy modré nebo modrozelené odrazy v JV části Moravy –
ojediněle/místy velmi slabý/slabý déšť, k ránu srážky na východě Moravy (ZLK, Hodonínsko) –
trvalý slabý déšť. Přes den zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, na východě Moravy
místy trvalejší.
Úhrn srážek 0-10 mm
Minimální teplota: většinou 8 až 4 ˚C
Maximální teplota: většinou 7 až 11 ˚C

V úterý 24/10
Situace: Do střední Evropy se rozšiřoval výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu a příliv
chladného vzduchu na naše území slábnul.
Počasí: Oblačno až zataženo, jen lokálně přechodně zmenšená oblačnost. Na VY ojediněle
slabý déšť, mrholení.
Úhrn srážek 0-0.1 mm (usazené)
Minimální teplota: 9 až 6 °C,
Maximální teplota: 12 až 14 ˚C

Ve středu 25/10
Situace: Po severním okraji tlakové výše nad jihozápadní Evropou postupovala přes naše území
k východu teplá fronta.
Počasí: Oblačno až zataženo, v noci ještě zejména na východě Moravy zmenšená oblačnost.
Ráno na východě Moravy ojedinělé mlhy. Dopoledne zataženo až skoro zataženo, na severu
JMK ojediněle/místy velmi slabý déšť, od JZ místy přechodně protrhávání oblačnosti –
oblačno/i polojasno (vysoká obl.). Odpoledne převažující oblačno nebo až, místy přechodně i
polojasno, zejména JZ Morava. Večer oblačno až polojasno, místy až zataženo.
Úhrn srážek 0 až 0,1 mm
Minimální teplota: 7/2 °C
Maximální teplota: 11/17 °C

Ve čtvrtek 26/10
Situace: Vliv tlakové výše zasahující na naše území od jihozápadu zvolna slábnul. Od západu
k nám proudil teplý vzduch.
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Počasí: V noci oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, ojediněle mlhy. Během dne
oblačno až zataženo, místy přechodně až polojasno.
Úhrn srážek 0 mm
Minimální teplota: 5 až 10 ˚C
Maximální teplota:

6 až 18 ˚C

V pátek 27/10
Situace: Studená fronta postupovala přes naše území k jihu až jihovýchodu. Za ní k nám začal
proudit chladný a vlhký vzduch.
Počasí: V noci a ráno oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. K ránu od severu
zataženo a ojediněle déšť. Během dopoledne na celém území s deštěm, odpoledne od SZ
oblačno a místy přeháňky. Večer a v noci oblačno až skoro zataženo, přechodně až polojasno,
místy přeháňky.
Úhrn srážek 0,9 - 8 mm
Minimální teplota: 10 až 6 ˚C
Maximální teplota: 10 až 12 ˚C

V sobotu 28/10
Situace: V zesilujícím severozápadním proudění postupoval přes střední Evropu frontální
systém.
Počasí: V noci a ráno oblačno až zataženo, zpočátku přechodně i polojasno, lokálně přeháňky.
Během dne převážně zataženo, místy slabý déšť. V noci převážně zataženo, od severozápadu
postupně déšť.
Úhrn srážek 1-8 mm
Minimální teplota: 8 až 5˚C
Maximální teplota: 9 až 11 °C

V neděli 29/10
Situace: V silném severozápadním proudění přecházel přes naše území frontální systém, za
nímž k nám zesílil příliv studeného vzduchu.
Počasí: V noci zataženo, postupně od severozápadu na celém území déšť. K ránu místy
přechodně ubývání srážek. Za frontou přechodné vyjasnění, potom proměnlivá oblačnost,
zejména odpoledne postupně na většině území přeháňky. K večeru vítr zvolna slábl a ubývalo
přeháněk.
Úhrn srážek 0.2 - 16 mm
Minimální teplota: 8 až 3 ˚C
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Maximální teplota: 10 až 13 ˚C

V pondělí 30.10.
Situace: Mezi hlubokou tlakovou níží nad Běloruskem a tlakovou výší nad Britskými ostrovy k
nám proudil studený a vlhký vzduch od severu.
Počasí: Proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, nad cca 400-500m smíšené nebo. Během
dopoledne přeháňky na většině území, odpoledne ubývání od JZ. V polohách nad cca 400500m srážky smíšené/sněhové – podle intenzity přeháňky. Večer postupně ubývání přeháněk.
Úhrn srážek 0 až 1 mm
Minimální teplota: 4/0 °C
Maximální teplota: 3/9 °C

V úterý 31.10.
Situace: Kolem tlakové výše, která se přesouvala ze západní Evropy k jihovýchodu, k nám
proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu.
Počasí: V noci proměnlivá oblačnost, ojediněle přeháňky, ráno většinou zataženo, místy slabý
občasný déšť. Dopoledne a odpoledne zataženo až oblačno, místy déšť. Večer oblačno až
zataženo, na severu regionu místy přeháňky nebo občasný déšť. Později večer vytrácení
srážek.
Úhrn srážek 0 až 1,6 mm
Minimální teplota: +3 až -2 ˚C
Maximální teplota: 6 až 10 ˚C

Ve středu 1.11.
Situace: Po severním okraji rozsáhlé tlakové výše nad jižní Evropou postupovala přes naše
území teplá fronta k východu.
Počasí: V noci oblačno až zataženo, postupně místy polojasno až skoro jasno a ojediněle. Ráno
zataženo až skoro zataženo, zpočátku místy polojasno až oblačno. Dopoledne a odpoledne od
západu postupně slabý občasný déšť. Večer oblačno až zataženo ojediněle slabý déšť.
Úhrn srážek 0 až 0.2 mm
Minimální teplota: +3 až -2 ˚C
Maximální teplota: 7 až 11 ˚C

Ve čtvrtek 2.11.
Situace: Od západu k nám proudil teplejší vzduch.
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Počasí: V noci oblačno, zpočátku ojediněle přeháňky. Postupně místy polojasno a k ránu místy
mlhy. Přes den polojasno až oblačno, odpoledne postupně spíše oblačno až zataženo.
Ojediněle velmi slabý déšť (pár kapek) na severu regionu. Večer a noci zataženo až oblačno.
Úhrn srážek 0-0,1 mm
Minimální teplota: 7 až 3 ˚C
Maximální teplota: 12 až 16 °C

V pátek 3.11.
Situace: Přes střední Evropu přecházela od západu tlaková výše.
Počasí: V noci oblačno až zataženo, místy polojasno, ojediněle přeháňky, zejména na severu.
K ránu místy až skoro jasno, na severu oblačno a ojediněle slabé přeháňky. Přes den oblačno
až skoro zataženo, místy i polojasno, hlavně dopoledne. K večeru od jihozápadu ubývání
oblačnosti. Večer od západu jasno.
Úhrn srážek 0 mm
Minimální teplota: 6 až 2 ˚C
Maximální teplota: 9 až 13 ˚C

V sobotu 4.11.
Situace: Kolem tlakové výše nad východní Evropu k nám proudil teplejší vzduch od jihozápadu.
Počasí: V noci jasno, postupně místy mlhy, ráno na západě Moravy tvorba nízké oblačnosti,
která se během dopoledne rozpouštěla. Během dopoledne zároveň od Z přibývání spíše řídké
vysoké oblačnosti. Odpoledne většinou polojasno, místy oblačno (vysoká), Z okraj JMK
zpočátku nízká obl., která se většinou rozpustila. K večeru od západu hustší vysoká oblačnost.
Úhrn srážek 0 mm
Minimální teplota: +2/-2 °C
Maximální teplota: 8/14 °C

V neděli 5.11.
Situace: Od jihozápadu k nám nadále proudil teplejší vzduch.
Počasí: V noci a ráno zataženo až oblačno. Přes den zataženo nízkou oblačností, místy mlhy a
po poledni i lokální mrholení. K večeru od JV místy přechodné ubývání oblačnosti, později od
jihu opět přibývání oblačnosti. Později večer a v noci zataženo.
Úhrn srážek 0 – 0,2 mm
Minimální teplota: 8 až 4 ˚C
Maximální teplota: 6 až 12 ˚C
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V pondělí 6/11
Situace: Počasí u nás ovlivňovala zvlněná studená fronta, která se nad naším územím během
dne zvolna rozpadala.
Počasí: V noci a ráno zataženo a od jihu na většině území občasný déšť. Během dne zataženo,
na západě JM déšť, který odpoledne od východu ustával. Večer a v noci zataženo.
Úhrn srážek 0 mm, jen západ Znojemska 1 až 4 mm
Minimální teplota: 8 až 5 ˚C
Maximální teplota: 7 až 11 ˚C

V úterý 7/11
Situace: Počasí u nás přechodně ovlivňovala nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu.
Počasí: V noci místy polojasno až skoro jasno. Ráno polojasno až skoro jasno, místy nízká
oblačnost. Dopoledne skoro jasno až polojasno.
Odpoledne většinou skoro jasno, přechodně polojasno. Večer na jihu přibývání oblačnost,
ojediněle slabý déšť.
Úhrn srážek 0 mm
Minimální teplota: 7 až 3 ˚C
Maximální teplota: 10 až 14 ˚C

Ve středu 8/11
Situace: Počasí u nás ovlivňovala vyplňující se tlaková níže se středem nad centrálním
Středomořím.
Počasí: V noci a ráno zataženo, zpočátku místy zmenšená oblačnost. Během dne převážně
zataženo, na většině území slabý déšť nebo mrholení. Večer srážky ubývaly, bylo mlhavo.
Úhrn srážek 0-3 mm
Minimální teplota: 7 až 3 ˚C
Maximální teplota:

JM 5 až 9 ˚C

Ve čtvrtek 9/11
Situace: Počasí ovlivňovalo nevýrazné tlakové pole.
Počasí: V noci, ráno a zpočátku dopoledne zataženo, mlhavo, místy mrholení. Později
dopoledne zataženo, ubývání mlh, postupně lokálně i skoro zataženo. V noci převážně
zataženo.
Úhrn srážek 0 – 0,3 mm
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Minimální teplota: 6/2 ˚C
Maximální teplota: 5/10 ˚C

V pátek 10/11
Situace: Přes naše území přecházela od severozápadu okluzní fronta spojená s tlakovou níží
nad Norským mořem.
Počasí: Zataženo, později odpoledne na VY, během večera a noci na ostatním území občasný
déšť.
Úhrn srážek 0-2 mm
Minimální teplota: 7 až 5 ˚C
Maximální teplota: 7 až 9 ˚C

V sobotu 11/11
Situace: Kolem hluboké tlakové níže nad Skandinávií k nám proudil chladný vzduch od
severozápadu. Večer začala přes naše území postupovat frontální vlna od západu.
Počasí: V noci zpočátku zataženo, na většině území občasný déšť, který k ránu od západu
ustával a protrhávala se i oblačnost na proměnlivo – oblačno/skoro zataženo až
polojasno/skoro jasno. Dopoledne převažující skoro jasno až polojasno, postupně místy
oblačno. Během dne postupné přibývání kupovité, odpoledne i frontální oblačnosti, po
poledni ojedinělé přeháňky, odpoledne od západu místy slabý déšť. Večer přibývání deště.
Úhrn srážek 0.1 až 2.7 mm
Minimální teplota: 4 až 1 ˚C
Maximální teplota: 4 až 8 ˚C

V neděli 12/11
Situace: V noci přes naše území postupovala frontální vlna od západu, během dne pak další.
Počasí: V noci zataženo s deštěm, cca nad 700m déšť se sněhem. K ránu ustávání srážek a
místy protrhávání oblačnosti. Ráno oblačno nebo i polojasno. Během dne od JZ až Z postupně
zataženo, odpoledne s deštěm.
Úhrn srážek 3 až 11 mm
Minimální teplota: +3 až 0 ˚C
Maximální teplota: 4 až 8 ˚C

V pondělí 13/11
Situace: Do střední Evropy proudil studený a vlhký vzduch od severozápadu.
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Počasí: V noci a ráno většinou zataženo, na východě Moravy občasný déšť, postupně ve vyšších
polohách sněžení. Přes den zataženo, na východě ještě dopoledne a zpočátku odpoledne déšť,
který postupně ubýval. Hranice sněžení postupně cca 500 m. Později odpoledne a k večeru i
oblačno, lokální slabé drobné přeháňky (pár kapek nebo vloček). Večer místy polojasno až
skoro jasno, postupně spíše zataženo až oblačno a jen lokálně zmenšená oblačnost.
Úhrn srážek 0-1 mm
Minimální teplota: 4 až 1 ˚C
Maximální teplota: 3 až 6 ˚C

V úterý 14/11
Situace: Ve studeném a vlhkém vzduchu se k nám od západu rozšiřoval výběžek vysokého tlaku
vzduchu.
Počasí: V noci většinou zataženo nebo skoro zataženo. Během rána a dopoledne protrhávání
oblačnosti – postupně většinou oblačno – přechodně místy až polojasno, místy skoro
zataženo. Odpoledne oblačno až polojasno. K večeru místy skoro jasno. Večer skoro jasno až
polojasno, ojediněle zvětšená oblačnost.
Úhrn srážek 0 mm
Minimální teplota: +2/-1 °C
Maximální teplota: 2/7 °C

Ve středu 15/11
Situace: Přes střední Evropu se k východu přesouvala tlaková výše.
Počasí: V noci skoro jasno, postupně místy zvětšená oblačnost a ojediněle mrznoucí mlhy. Přes
den skoro jasno až polojasno. Večer a v noci jasno až skoro jasno.
Úhrn srážek 0 mm
Minimální teplota: -1 až -5 ˚C
Maximální teplota: 4 až 8 ˚C

Ve čtvrtek 16/11
Situace: Počasí u nás ovlivňoval okraj tlakové výše nad východní Evropou a částečně i tlaková
níže nad Itálií.
Počasí: V noci zpočátku jasno až skoro jasno. K ránu mlhy, i mrznoucí, na většině území, ve
vyšších polohách jasno až skoro jasno. Během dne zataženo až oblačno. Večer přibývání
oblačnosti a ojediněle přeháňky. V noci převážně zataženo, postupně ve východní polovině
území přeháňky.
Úhrn srážek 0 -0,6 mm
Minimální teplota: 0 až -4 ˚C
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Maximální teplota: 2 až 6 °C

V pátek 17/11
Situace: Od severozápadu postupovala přes naše území studená fronta.
Počasí: Zataženo, v noci ve východní polovině místy přeháňky. Zataženo, dopoledne ojediněle
přeháňky, odpoledne a večer na většině území přeháňky nebo slabý občasný déšť. Večer
ustávání srážek a místy tvorba mlh.
Úhrn srážek 0.2 až 1.7 mm
Minimální teplota: 3 až 0 ˚C
Maximální teplota: 4 až 6 ˚C

V sobotu 18/11
Situace: Kolem tlakové níže se středem nad Skandinávií k nám proudil chladný a vlhký vzduch
od severozápadu.
Počasí: V noci zataženo, zpočátku na jihovýchodě a východě území místy slabý déšť. Ojediněle
mlhy, hlavně ve vyšších polohách. Dopoledne ve východní části Moravy polojasno nebo i skoro
jasno, jinak většinou oblačno až zataženo. Oblačno až zataženo i odpoledne, jen ojediněle a
přechodně i polojasno. Ojediněle drobné dešťové přeháňky.
Úhrn srážek 0 až 1 mm
Minimální teplota: 4 až 0 ˚C
Maximální teplota: 4 až 7 ˚C

V neděli 19/11
Situace: Kolem tlakové níže se středem nad Skandinávií pokračoval příliv chladného a vlhkého
vzduchu od severozápadu.
Počasí: V noci zataženo, od SZ místy déšť. Dopoledne zataženo, na většině území občasný déšť
nebo přeháňky. Smíšené nebo sněhové srážky nad cca 200-400 m, podle intenzity. Odpoledne
proměnlivá oblačnost, ojediněle přeháňky. K večeru od severozápadu opět přibývání
přeháněk nad cca 500 m sněhových.
Úhrn srážek 0.1-4 mm
Minimální teplota: 4 až 0 ˚C
Maximální teplota: 4 až 7 ˚C

V pondělí 20/11
Situace: Kolem tlakové níže se středem nad Skandinávií k nám pokračoval příliv studeného a
vlhkého vzduchu od severozápadu.
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Počasí: Oblačno až zataženo, místy přeháňky, nad 400-500 m sněhové. Ráno místy polojasno.
Přes den oblačno až zataženo, na většině území přeháňky, podle intenzity/hustoty nad 300400m smíšené, nad 500m sněhové. K večeru zataženo. Večer zataženo.
Úhrn srážek 0.2-5 mm
Minimální teplota: +4/-2 ˚C
Maximální teplota: 4/7 ˚C

V úterý 21/11
Situace: Frontální systém postupoval přes naše území k východu. Za ním k nám postoupila
teplá fronta od západu.
Počasí: V noci zataženo, postupně od západu na většině území srážky – déšť se sněhem nebo
déšť. Dopoledne a zpočátku odpoledne na většině území občasné sněžení, v nížinách většinou
déšť nebo déšť se sněhem, postupně od západu srážky přecházely v déšť. Odpoledne zataženo
a na většině území občasný déšť. Večer přechodně srážky méně četné.
Úhrn srážek 0,1-4 mm
Minimální teplota: +2 až -1˚C
Maximální teplota: 4 až 8 ˚C

Ve středu 22/11
Situace: Za teplou frontou k nám začal proudit teplejší vzduch od jihozápadu.
Počasí: V noci zataženo, občasný déšť, který k ránu od jihozápadu většinou ustával a zůstával
jen místy na severu a východě Moravy jako velmi slabý déšť nebo mrholení. Během dne od JZ
ubývání oblačnosti na polojasno nebo i skoro jasno. Večer postupně skoro jasno, v závěru
v nižších polohách místy tvorba mlh.
Úhrn srážek 0-0,1 mm
Minimální teplota: 6 až 2˚C
Maximální teplota: 10 až 13 ˚C

Ve čtvrtek 23/11
Situace: Po přední straně tlakové níže nad Británií k nám proudil teplejší vzduch od jihozápadu.
Počasí: V noci jasno, postupně polojasno, místy mlhy. Dopoledne zejména v údolích a nižších
polohách místy mlhy, ojediněle přechodně i mrznoucí. V poledne a odpoledne se rozrůstala
plocha s nízkou oblačností, místy přetrvávaly mlhy. Ojedinělé mrholení.
Úhrn srážek 0-0,1 mm
Minimální teplota: +3 až -3 ˚C
Maximální teplota: 4 až 9 ˚C
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V pátek 24/11
Situace: Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám nadále
proudil teplý vzduch od jihozápadu a vytvářel se inverzní charakter počasí.
Počasí: V noci zataženo, mlhavo. Během dne většinou zataženo nízkou oblačností, místy mlhy,
ojediněle mrholení. Večer a v noci zataženo nebo skoro zataženo.
Úhrn srážek 0-0.3 mm
Minimální teplota:

5 až 1 ˚C, při malé oblačnosti až -2 °C

Maximální teplota:

3 až 6 ˚C

3.1 Meteorologické charakteristiky v Moravanech a Ostopovicích
Vývoj průměrných hodinových hodnot meteorologických prvků (teplota vzduchu, rychlost
větru, relativní vlhkost vzduchu) v lokalitách Moravany a Ostopovice zobrazují následující Obr.
13 - Obr. 15. Z grafů je patrné, že v lokalitě Moravany byly měřeny mírně vyšší teploty vzduchu
a převážně mírně vyšší rychlosti větru. Relativní vlhkosti vzduchu byly v obou lokalitách velmi
podobné.
Na Obr. 16 a Obr. 17 jsou pak zobrazeny větrné růžice pro obě lokality, které jsou dále členěné
dle rychlosti větru. V obou lokalitách převládá zejména západní proudění, z těchto směrů byly
rovněž měřeny nejvyšší rychlosti větru.

Obr. 13 - Vývoj průměrných hodinových teplot vzduchu v lokalitách Moravany a Ostopovice
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Obr. 14 - Vývoj průměrných hodinových rychlostí větru v lokalitách Moravany a Ostopovice

Obr. 15 - Vývoj průměrných hodinových relativních vlhkostí vzduchu v lokalitách Moravany a Ostopovice
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Obr. 16 – Větrná růžice členěná dle rychlostí větru, lokalita Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017

Obr. 17 - Větrná růžice členěná dle rychlostí větru, lokalita Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017
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4 Vyhodnocení kvality ovzduší
4.1 Suspendované částice PM10 a PM2,5
Jak již bylo uvedeno dříve, koncentrace suspendovaných částic PM10 se měřily v obou
lokalitách kontinuálně (měřicí vůz). Díky tomu je možné provést hodnocení i na úrovni
hodinových koncentrací a srovnat je např. s aktuálními meteorologickými podmínkami.
V případě suspendovaných částic PM2,5 jsou z důvodu použité metody měření dostupné pouze
průměrné denní koncentrace.
4.1.1 Hodinové koncentrace PM10
Vývoj průměrných hodinových koncentrací PM10 v obou lokalitách je zobrazen na následujícím
Obr. 18. Z grafu je patrné, že vývoj je na obou lokalitách téměř totožný. Přesto je patrných
několik krátkodobých špiček koncentrací PM10 v Moravanech, které jsou výrazně vyšší než ve
stejnou dobu v Ostopovicích. Významnější rozdíly byly zaznamenány např. 1. 11. mezi 9. a 12.
hodinou, dále 5. 11. zejména mezi 12. a 16. hodinou, nebo 10. 11. mezi 9. a 11. hodinou. V tyto
intervaly mohlo dojít k ovlivnění lokality v Moravanech stavební činností v obci (oprava
povrchu komunikací a další práce v centru Moravan), v případě ranních špiček mohlo jít i o vliv
lokálních topenišť v těsné blízkosti měření (ranní zatápění u lidí pracujících z domova či
nechodících do práce).

Obr. 18 – Vývoj průměrných hodinových koncentrací PM10 v lokalitách Moravany a Ostopovice

Pro vývoj koncentrací PM10 jsou velmi důležité meteorologické podmínky, zejména pak
teplota vzduchu, a rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu. Vztah mezi průměrnými
hodinovými koncentracemi PM10 a jednotlivými meteorologickými veličinami zobrazují
následující Obr. 19 - Obr. 21.
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Obr. 19 - Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na teplotě vzduchu, lokality Moravany (nahoře) a Ostopovice
(dole)
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Obr. 20 - Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na rychlosti proudění větru, lokality Moravany (nahoře) a
Ostopovice (dole)
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Obr. 21 – Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu, lokality Moravany (nahoře) a
Ostopovice (dole)
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Z grafů na Obr. 19 je patrné, že nízké teploty se mohou odrazit na vyšších koncentracích PM10.
Velmi dobře to dokumentuje pík z 15. 11. 2017, kdy v podvečer došlo k ochlazení k 0 °C, což
se pravděpodobně projevilo intenzivnějším topením a nárůstem koncentrací PM10. Podobně
je patrný pík 1. 11. mezi 9. a 12. hodinou v Moravanech při nízkých teplotách vzduchu. Tyto
zvýšené koncentrace PM10 mohly být způsobeny zatopením v lokálních topeništích v blízkosti
měření v Moravanech. V Ostopovicích se tento pík nevyskytnul, jednalo se tedy o lokální
ovlivnění v Moravanech. Další dva píky zvýšených koncentrací, které se vyskytly pouze
v Moravanech (5. 11. zejména mezi 12. a 16. hodinou a 10. 11. mezi 9. a 11. hodinou), již byly
naměřeny při vyšších teplotách okolo 9 °C. Zároveň byly měřeny mírně vyšší rychlosti větru
mezi 2 a 3 m∙s–1. Na zvýšených koncentracích se mohl podílet zvířený prach z opravy
komunikací v centru obce, svůj vliv mohly mít rovněž lokální zdroje v blízkosti měření.
Zvýšené a vysoké rychlosti větru nad 4 m∙s–1 (nejvyšší hodnoty 29. a 30. 10. 2017) měly za
následek pokles koncentrací PM10 v obou lokalitách. Škodliviny v ovzduší byly dostatečně
rozptýleny. Souvislosti mezi rychlostí a směrem větru a koncentracemi škodlivin nejlépe
vystihují koncentrační růžice. Této tématice je věnována následující kapitola 4.1.2.

4.1.2 Koncentrační růžice PM10
Koncentrační růžice jsou nástroj pro analýzu znečištění ovzduší na základě meteorologických
charakteristik. Pro jejich konstrukci jsou použita hodinová data meteorologických prvků a
koncentrací škodlivin – pro měsíční kampaň v Moravanech a Ostopovicích tak bylo použito
zhruba 750 údajů. Vychází se z větrné růžice, do polárních souřadnic se ukládá jednak směr
větru jako u klasické větrné růžice, a dále pak rychlost větru – ve středu růžice je bezvětří,
s rostoucí vzdáleností od středu roste rychlost větru. Pro jednotlivé rychlosti a směry větru je
pak v koncentrační růžici zprůměrována koncentrace dané škodliviny, naměřená vždy při
daných rychlostech a směrech větru.
Vzhledem k tomu, že PM2,5 j podmnožinou PM10, lze očekávat, že koncentrační růžice budou
pro PM10 a PM2,5 téměř totožné. Proto jsou dále uváděny růžice pouze pro PM10, ale obdobné
závěry budou platit i pro PM2,5.
Základní koncentrační růžice tak ukazuje, při jakých rychlostech a směrech větru jsou
v průměru dosahovány (nejvyšší) koncentrace. Vážená koncentrační růžice pak vypočte
vážený průměr (tzn., že je vzata v úvahu také četnost výskytu), a dává tak informaci, jakým
procentem se jednotlivé směry větru podílí na měřených koncentracích dané škodliviny.
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Obr. 22 - Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro PM 10, lokalita Moravany

Obr. 23 – Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro PM 10, lokalita Ostopovice

Situaci z hlediska koncentrací PM10 zobrazují růžice na Obr. 22 a Obr. 23. Z koncentračních
růžic v obou lokalitách vyplývá, že v průměru nejvyšší koncentrace jsou měřeny při východním
proudění. To je ve shodě s dlouhodobými měřeními např. v Brně – Tuřanech či Brně – Lánech
(Obr. 24), což jsou pro Moravany i Ostopovice z hlediska koncentrací PM10 nejpříbuznější
stanice (viz dále a Obr. 32). Při proudění od severovýchodu, které se pod Drahanskou
vrchovinou kolem Brna stáčí spíše k východu, jsou dlouhodobě měřeny nejvyšší koncentrace
PM10. To může souviset se „suchým“ kontinentálním prouděním, které je zejména v chladné
části roku nositelem přeshraničního znečištění (dálkový transport).
Z vážených koncentračních růžic pro Moravany vyplývá, že na měřených koncentracích PM10
se nejvíce podílí nízké rychlosti větru a západní či východní proudění. V případě Ostopovic se
rovněž jedná o nízké rychlosti větru a zejména západní a jižní až jihovýchodní proudění. Ze
západních směrů proudil vítr v obou lokalitách nejčastěji (Obr. 16, Obr. 17), proto se ve vážené
koncentrační růžici také významněji projevuje, přestože v průměru jsou při těchto směrech
měřeny jen nízké koncentrace.
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Obr. 24 – Koncentrační růžice pro lokality Brno-Tuřany (vlevo) a Brno-Lány (vpravo) za období 2010 – 2016

Dalším užitečným nástrojem pro analýzu dat o kvalitě ovzduší je zobrazení denního chodu. Ten
je zobrazen spolu se směrem větru opět v polárních souřadnicích, takže podobně jako u
koncentrační růžice bylo možné analyzovat rychlost a směr větru spolu se znečištěním,
z následujících obrázků bude možné vyčíst znečištění v závislosti na směru větru a denní době.
A obdobně jako bylo ve středu koncentrační růžice bezvětří a směrem od středu rostla rychlost
větru, tak je v případě denního chodu uvnitř půlnoc a směrem od středu rostou hodiny až k 23.
hodině na okraji kruhu.
Z denního chodu v Moravanech (Obr. 25) vyplývá, že nejvyšší hodnoty koncentrací PM10 jsou
měřeny nejvyšší hodnoty ve večerních a nočních hodinách, zejména při severovýchodním až
východním proudění. Avšak i z ostatních směrů jsou zvýšené koncentrace PM10 měřeny ve
večerních hodinách. Obdobná situace panovala i v Ostopovicích, nejvyšší hodnoty byly měřeny
při proudění z jihovýchodních, východních a jižních směrů. Zvýšené koncentrace byly měřeny
zejména ve večerních a nočních hodinách a dále v ranních hodinách. Zprůměrované hodnoty
pro jednotlivé hodiny za den (denní chod) za celé měřené období bez ohledu na směr větru
zobrazuje následující Obr. 27.

Obr. 25 - Koncentrační růžice (vlevo) a denní chod koncentrací (vpravo) pro PM 10, lokalita Moravany
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Obr. 26 - Koncentrační růžice (vlevo) a denní chod koncentrací (vpravo) pro PM 10, lokalita Ostopovice

Obr. 27 – Průměrný denní chod hodinových koncentrací PM10 v lokalitách Moravany a Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017

Z grafu na Obr. 27 je velmi dobře patrné to, co již naznačovaly denní chody v koncentračních
růžicích. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny ve večerních hodinách. Růst koncentrací začíná kolem
15. hodiny (UTC) a kulminují mezi 17. a 18. hodinou (UTC). Tento růst může souviset
s návratem lidí z práce (místní doprava) a zatápěním (lokální topeniště). Přes noc dochází
k postupnému poklesu koncentrací až do cca 5. hodiny ranní (UTC). Poté dochází k mírnému
nárůstu hodnot, což může souviset s odjezdem lidí do práce (lokální doprava), popř. zatopení
v lokálních topeništích u lidí, kteří do práce nechodí, popř. pracují z domova. Nejnižší hodnoty
byly měřeny v brzkých ranních hodinách, resp. kolem poledne.
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Z hlediska průměrného denního chodu jsou pak mírně vyšší hodnoty měřeny v Moravanech,
zejména pak ve večerních hodinách. To může souviset s mikroměřítkem měření –
v Moravanech bylo měření umístěno mezi rodinnými domky s lokálními topeništi, kdežto
v Ostopovicích bylo měření umístěno spíše v blízkosti bytových domů, ze severní strany pak
nebyla zástavba, ale násep s železniční tratí a garáže. Lokalita Moravany tedy mohla být více
ovlivněna lokálními topeništi.
Obdobný denní chod platí i pro PM2,5. Z důvodu rozdílných metod měření PM2,5 v Moravanech
a Ostopovicích je možné vypočíst průměrný denní chod hodinových koncentrací PM2,5 pouze
pro lokalitu Ostopovice. Hodnoty jsou graficky znázorněny na Obr. 28. Opět je velmi dobře
patrný nárůst ve večerních hodinách a minimální koncentrace přes den kolem poledne,
obdobně jako v případě denního chodu pro PM10.

Obr. 28 - Průměrný denní chod hodinových koncentrací PM10 v lokalitách Moravany a Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017
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4.1.3 Průměrné denní koncentrace PM10 a PM2,5
Vývoj průměrných denních koncentrací PM10 a PM2,5 v obou lokalitách zobrazují následující
Obr. 29 a Obr. 30.

Obr. 29 – Vývoj průměrných denních koncentrací PM10 v lokalitách Ostopovice a Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017

Obr. 30 - Vývoj průměrných denních koncentrací PM2,5 v lokalitách Ostopovice a Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017
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Již na první pohled je patrné, že jak v případě PM10, tak v případě PM2,5, je na obou lokalitách
vývoj koncentrací velmi podobný. Je zřejmé, že vývoj koncentrací ovlivňují spíše nadregionální
jevy, zejména meteorologické podmínky. Absolutní hodnoty se mohou mírně lišit, což může
souviset s lokálním ovlivněním. K překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou denní
koncentraci PM10 došlo v obou lokalitách pouze 8. 11. 2017, 7. 11. se hodnoty naměřených
koncentrací PM10 hodnotě imisního limitu blížily. Obdobně se chovaly všechny lokality státní
sítě imisního monitoringu v Jihomoravském kraji (Obr. 31). Je tedy patrné, že se jednalo o
nadregionální ovlivnění, nikoliv o lokální vliv.
Z hlediska 24hodinových koncentrací PM10 byla v rámci zasazení měřicí kampaně do kontextu
měření škodlivin v regionu využita i data ze stanic státní sítě imisního monitoringu. Následující
Obr. 31 zobrazuje všechna dostupná měření PM10 v Jihomoravském kraji během měřicí
kampaně v Moravanech a Ostopovicích.

Obr. 31 – Vývoj průměrných denních koncentrací PM10 v Jihomoravském kraji, 24. 10 – 22. 11. 2017

Z grafu je patrné, že vývoj je na všech lokalitách velmi podobný, absolutní hodnoty se
samozřejmě mohou dle lokálního ovlivnění lišit. Graf je však málo přehledný. Pro jednotlivé
lokality byly tedy vypočteny korelační koeficienty a graficky jsou znázorněny na Obr. 32. Ten
zobrazuje jednak číselně hodnotu korelačního koeficientu vždy mezi dvěma lokalitami. Barvy
pak zobrazuje, zda je mezi lokalitami silná pozitivní korelace (tmavě modrá barva), silně
negativní korelace (tmavě zelená barva), nebo mezi lokalitami není žádná korelace (červená
barva).
Silná pozitivní korelace značí, že když rostou koncentrace na jedné lokalitě, tak rostou
koncentrace i na druhé lokalitě. Silná negativní korelace znamená, že když rostou koncentrace
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na jedné lokalitě, tak klesají koncentrace na druhé lokalitě. Bez korelace jsou stanice, kde mezi
měřenými koncentracemi neexistuje žádná vazba.
Z Obr. 32 je velmi dobře patrné, že mezi všemi lokalitami existuje silná pozitivní korelace, čili
když koncentrace rostou, tak zpravidla rostou na všech stanicích a naopak když klesají, tak
rovněž klesají na všech stanicích. Černými čtverci jsou pak lokality sdruženy pomocí clusterové
analýzy do 3 skupin, které jsou si vývojem průměrných denních koncentrací PM10 nejvíce
podobné. Ty vycházejí z clusterové analýzy, zobrazené na dendrogramu na Obr. 33.

Obr. 32 – Korelační koeficienty mezi průměrnými denními koncentracemi PM10 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, 24. 10. – 22. 11. 2017
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Obr. 33 – Dendrogram clusterové analýzy průměrných denních koncentrací PM10 na jednotlivých lokalitách

Z Obr. 32 a Obr. 33 vyplývá, že průměrné denní koncentrace PM10 v lokalitách Moravany a
Ostopovice nejlépe korelují spolu mezi sebou, dále pak s lokalitou Brno – Tuřany, dále Brno –
Lány, a obdobně měří také lokality Brno – Líšeň, Mokrá a Sivice. Naopak mírně odlehlejší
hodnoty měří nejvzdálenější lokality Mikulov – Sedlec a Znojmo.
Pro následující graf na Obr. 34 tedy byly vybrány ty lokality Jihomoravského kraje, které
s lokalitami Moravany a Ostopovice nejlépe korelují. Z vývoje koncentrací je patrné, že
měřené hodnoty jsou velmi podobné. Mírně nižší hodnoty měří lokalita Sivice, umístěná
v areálu Českomoravského cementu, závod Mokrá. Mírně vyšší hodnoty, zejména ze začátku
kampaně, měří lokalita Brno – Lány, ve dnech 31. 10. a 1. 11. pak byly naměřeny nejvyšší
hodnoty v lokalitě Moravany. V den, kdy došlo k překročení hodnoty imisního limitu
v Moravanech a Ostopovicích (8. 11. 2017) došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro
průměrnou denní koncentraci PM10 i v lokalitách Brno – Tuřany či Brno – Lány.
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Obr. 34 - Vývoj průměrných denních koncentrací PM10 na vybraných lokalitách Jihomoravského kraje, 24. 10 – 22. 11. 2017

Grafy na následujícím Obr. 35 zobrazují srovnání průměrných denních koncentrací PM10 vždy
mezi dvěma lokalitami s nejlepší korelací ze stanic SSIM – Brno – Tuřany a Brno – Lány. Ty
umožní interpolovat koncentrace v těchto lokalitách na hodnoty koncentrací v Moravanech a
Ostopovicích dle uvedené regresní rovnice. Dle té lze vypočíst přibližnou hodnotu koncentrace
v Moravanech či Ostopovicích (ŷ) na základě znalosti koncentrací v Brně – Tuřanech či Brně –
Lánech (x). Spolehlivost těchto výpočtů potvrzuje vysoká hodnota R2 (maximum je 1).
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Obr. 35 – Srovnání průměrných denních koncentrací PM10 v lokalitách Moravany, Ostopovice, Brno – Tuřany a Brno – Lány včetně regresní křivky a rovnice
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Následující Tab. 9 zobrazuje průměrné koncentrace PM10 za celou kampaň v jednotlivých
lokalitách. Z tabulky je patrné, že lokalita Ostopovice měřila o něco nižší hodnoty než lokalita
Brno – Tuřany, zhruba na úrovni lokality Brno – Líšeň (rezidenční městské pozadí). Lokalita
Moravany měřila v průměru koncentrace PM10 mírně vyšší, než lokalita Brno – Tuřany, ale nižší
než lokalita Brno – Lány.
Tab. 9 – Průměrné koncentrace PM10 (µg∙m–3) za celou kampaň v jednotlivých lokalitách

Lokalita
Průměr PM10

Moravany Ostopovice Brno-Lány Brno-Líšeň Brno-Tuřany Mokrá Sivice
22,5
20,7
23,8
20,6
21,4
20,5
16,8

Graficky pak průměrné hodnoty PM10 za celou kampaň, vypočtenou z průměrných denních
koncentrací PM10, zobrazuje graf na Obr. 36. Kromě samotné průměrné koncentrace PM10 je
graf doplněn o směrodatné odchylky (chybové úsečky).

Obr. 36 - Průměrné koncentrace PM10 (µg∙m–3) za celou kampaň v jednotlivých lokalitách

Na základě dobré korelace obou lokalit se stanicemi Brno – Tuřany a Brno – Lány, a na základě
naměřených průměrných hodnot za celou kampaň a průměrných ročních koncentrací PM10
v lokalitách Brno – Tuřany a Brno – Lány lze odhadnout průměrnou roční koncentraci PM10 pro
lokality Moravany a Ostopovice. Odborný odhad je uveden v Tab. 10.
Tab. 10 – Průměrné roční koncentrace PM10 (µg∙m–3)za rok 2017 v lokalitách Brno – Tuřany a Brno – Lány a odhad
průměrných ročních koncentrací PM10 v lokalitách Moravany a Ostopovice

Lokalita
Prům. roční koncentrace PM10

Brno-Tuřany
23,8

Brno-Lány
25,8
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Moravany
24,5 - 25

Ostopovice
22,5 - 23

Obdobně jako byly hodnoceny průměrné denní koncentrace PM 10 lze vyhodnotit i průměrné
denní koncentrace PM2,5. Kromě hodnot naměřených v obou lokalitách kampaně byly opět
požity hodnoty koncentrací měřených ve státní síti imisního monitoringu. Následující Obr. 37
zobrazuje všechna dostupná měření PM2,5 v Jihomoravském kraji během měřicí kampaně
v Moravanech a Ostopovicích.

Obr. 37 – Vývoj průměrných denních koncentrací PM2,5 v Jihomoravském kraji, 24. 10 – 22. 11. 2017

Z grafu je patrné, že vývoj je na všech lokalitách velmi podobný, absolutní hodnoty se
samozřejmě mohou dle lokálního ovlivnění lišit. Graf je však málo přehledný. Pro jednotlivé
lokality byly tedy vypočteny korelační koeficienty a graficky jsou znázorněny na Obr. 38.
Z Obr. 38 je velmi dobře patrné, že mezi všemi lokalitami existuje silná pozitivní korelace, čili
když koncentrace rostou, tak zpravidla rostou na všech stanicích a naopak když klesají, tak
rovněž klesají na všech stanicích. Černými čtverci jsou pak lokality sdruženy pomocí clusterové
analýzy do 3 skupin, které jsou si vývojem průměrných denních koncentrací PM10 nejvíce
podobné. Ty vycházejí z clusterové analýzy, zobrazené na dendrogramu na Obr. 39.
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Obr. 38 – Korelační koeficienty mezi průměrnými denními koncentracemi PM2,5 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, 24. 10. – 22. 11. 2017

Obr. 39 – Dendrogram clusterové analýzy průměrných denních koncentrací PM2,5 na jednotlivých lokalitách
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Z Obr. 38 a Obr. 39 vyplývá, že průměrné denní koncentrace PM2,5 se z hlediska korelace mírně
liší. Lokalita Moravany nejlépe koreluje s lokalitou Brno – Tuřany a dále s lokalitou Brno –
Líšeň. Lokalita Ostopovice pak nejlépe koreluje s lokalitami Brno – Lány a Brno - Úvoz. Naopak
mírně odlehlejší hodnoty měří nejvzdálenější lokality Mikulov – Sedlec a Znojmo.
Pro následující graf na Obr. 40 tedy byly vybrány ty lokality Jihomoravského kraje, které
s lokalitami Moravany a Ostopovice nejlépe korelují. Z vývoje koncentrací je patrné, že
měřené hodnoty jsou velmi podobné. Mírně nižší hodnoty měřily ve dny s nejvyššími
koncentracemi stanice Brno-Úvoz a Brno-Líšeň. Mezi 30. 10. a 5. 11. byly měřeny mírně vyšší
koncentrace v lokalitě Brno – Lány a Moravany. Nejvyšší hodnoty byly měřeny dne 8. 11., a to
zejména v lokalitách Brno – Tuřany, Brno – Lány a Ostopovice.

Obr. 40 - Vývoj průměrných denních koncentrací PM2,5 na vybraných lokalitách Jihomoravského kraje, 24. 10 – 22. 11. 2017

Grafy na následujícím Obr. 41 zobrazují srovnání průměrných denních koncentrací PM2,5 vždy
mezi dvěma lokalitami s nejlepší korelací ze stanic SSIM – Brno – Tuřany a Brno – Lány. Ty
umožní interpolovat koncentrace v těchto lokalitách na hodnoty koncentrací v Moravanech a
Ostopovicích dle uvedené regresní rovnice. Dle té lze vypočíst přibližnou hodnotu koncentrace
v Moravanech či Ostopovicích (ŷ) na základě znalosti koncentrací v Brně – Tuřanech či Brně –
Lánech (x). Spolehlivost těchto výpočtů potvrzuje vysoká hodnota R2 (maximum je 1).

50

Obr. 41 – Srovnání průměrných denních koncentrací PM2,5 v lokalitách Moravany, Ostopovice, Brno – Tuřany a Brno – Lány včetně regresní křivky a rovnice
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Následující Tab. 11 zobrazuje průměrné koncentrace PM2,5 za celou kampaň v jednotlivých
lokalitách. Z tabulky je patrné, že lokalita Ostopovice měřila o něco nižší hodnoty než lokalita
Brno – Tuřany, a mírně vyšší než lokality Brno – Líšeň (rezidenční městské pozadí) a Brno –
Úvoz (dopravní lokalita). Lokalita Moravany měřila v průměru koncentrace PM2,5 mírně vyšší,
než lokalita Brno – Tuřany, ale nižší než lokalita Brno – Lány.
Tab. 11 – Průměrné koncentrace PM2,5 (µg∙m–3) za celou kampaň v jednotlivých lokalitách

Lokalita
Průměr PM2,5

Moravany Ostopovice
20,5
17,3

Brno-Lány
21,1

Brno-Líšeň
15,8

Brno-Tuřany
18,2

Brno-Úvoz
14,7

Graficky pak průměrné hodnoty PM2,5 za celou kampaň, vypočtenou z průměrných denních
koncentrací PM2,5, zobrazuje graf na Obr. 42. Kromě samotné průměrné koncentrace PM2,5 je
graf doplněn o směrodatné odchylky (chybové úsečky).

Obr. 42 - Průměrné koncentrace PM2,5 (µg∙m–3) za celou kampaň v jednotlivých lokalitách

Na základě dobré korelace obou lokalit se stanicemi Brno – Tuřany a Brno – Lány, a na základě
naměřených průměrných hodnot za celou kampaň a průměrných ročních koncentrací PM2,5
v lokalitách Brno – Tuřany a Brno – Lány lze odhadnout průměrnou roční koncentraci PM2,5
pro lokality Moravany a Ostopovice. Odborný odhad je uveden v Tab. 12.
Tab. 12 – Průměrné roční koncentrace PM2,5 (µg∙m–3) za rok 2017 v lokalitách Brno – Tuřany a Brno – Lány a odhad
průměrných ročních koncentrací PM2,5 v lokalitách Moravany a Ostopovice

Lokalita
Prům. roční koncentrace PM2,5

Brno-Tuřany
19,8

Brno-Lány
20,9
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Moravany
20,5 - 22,5

Ostopovice
17 - 19

4.2 Benzo[a]pyren
Benzo[a]pyren byl odebírán vždy 8x na každé lokalitě a vždy v den, kdy probíhal odběr
i ve státní síti imisního monitoringu tak, aby data mohla být srovnána. Koncentrace
benzo[a]pyrenu v ovzduší uvádí Tab. 13 a graf na Obr. 43.

2,36
1,06
4,09
0,44
2,96

2,20
1,18
4,73
0,46
2,61

0,51
4,14

0,34
7,35

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

70 %
61 %
104 %
49 %
67 %
80 %
165 %
103 %
69 %
94 %
457 %

Obr. 43 - Koncentrace benzo[a]pyrenu (ng.m-3) v jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje
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Ostopovice

1,53

Moravany

0,94

Kuchařovice

0,17
0,34
0,06
0,51
0,31
2,38
0,52
0,36
0,78
0,14
1,89

Brno-Líšeň

Kuchařovice (ng.m-3)

0,23
0,56
0,05
1,04
0,47
2,98
0,32
0,35
1,13
0,15
0,41

Ostopovice (ng.m-3)

Brno-Líšeň (ng.m-3)

23. 10. 2017
26. 10. 2017
29. 10. 2017
1. 11. 2017
4. 11. 2017
7. 11. 2017
10. 11. 2017
13. 11. 2017
16. 11. 2017
19. 11. 2017
22. 11. 2017

Moravany (ng.m-3)

Datum / Lokalita

Tab. 13 – Koncentrace benzo[a]pyrenu (ng.m-3) v jednotlivých lokalitách (levá část tabulky) a relativní vztah ke
koncentracemi měřeným v Brně – Líšni (pravá část tabulky)

169 %

274 %

227 %
227 %
137 %
138 %
851 %

212 %
251 %
158 %
144 %
750 %

350 %
1002 %

230 %
1781 %

Z uvedeného grafu i tabulky vyplývá, že koncentrace benzo[a]pyrenu jsou ve srovnání
s městskou pozaďovou lokalitou Brno – Líšeň i s venkovskou pozaďovou lokalitou Kuchařovice
(umístěnou v areálu profesionální meteorologické stanice mimo intravilán obce) vyšší.
Hlavním zdrojem koncentrací benzo[a]pyrenu v malých obcích, a tedy i v Ostopovicích a
Moravanech, jsou lokální topeniště, čímž se významně liší od lokality Brno – Líšeň, ležící
v sídlišti napojeném na centrální zásobování teplem. Vysokým koncentracím pak nahrává
terén a mírně horší provětrávatelnost obou lokalit v malých sídlech. Koncentrace byly
ovlivněny i meteorologickými podmínkami, což je dobře patrné například na lokalitě BrnoLíšeň. Na absolutní hodnotu koncentrací pak měly významný vliv zejména lokální vlivy.
Koncentrace benzo[a]pyrenu v Moravanech se ze začátku kampaně pohybovaly zhruba na
dvojnásobku koncentrací měřených ve stejné dny v Brně – Líšni. Ke konci kampaně se však
dosáhly osmi až desetinásobku koncentrací městské pozaďové lokality. Tento nárůst souvisel
s postupným poklesem teplot a nutností více topit.
V případě lokality Ostopovice byl vývoj koncentrací benzo[a]pyrenu velmi podobný. Ze
začátku kampaně byly koncentrace benzo[a]pyrenu zhruba dvojnásobné až trojnásobné proti
koncentracím měřeným v Brně – Líšni. Nízké teploty ke konci kampaně se odrazily ve zvýšené
intenzitě topení a nárůstu koncentrací benzo[a]pyrenu. Dne 22. 11. pak byla naměřena
v Ostopovicích vůbec nejvyšší hodnota za celou kampaň (7,35 ng∙m–3), což představovalo
téměř osmnáctinásobek hodnoty naměřené ve stejný den v lokalitě Brno-Líšeň (Obr. 43).
Poslední hodnota byla v Ostopovicích více odlehlá a lišila se i od hodnot v Moravanech (ve
zbytku kampaně byly koncentrace velmi podobné). Mohlo se tedy jednat i o další lokální
ovlivnění. Polycyklické aromatické uhlovodíky vznikají při nedokonalém spalování organického
materiálu, ke zvýšeným koncentracím tak například mohlo přispět i pálení mokrého listí atp.
Jinak lze konstatovat, že koncentrace benzo[a]pyrenu byly v Ostopovicích i Moravanech velmi
podobné.
Přitom koncentrace PM10 se od koncentrací měřených v Brně-Líšni či v Brně-Tuřanech až tolik
neliší (Obr. 34). Složení však ano, což opět poukazuje na významný vliv lokálních topenišť na
koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší. Koncentrace v Brně-Líšni jsou jimi ovlivněny málo,
pouze z dálkového přenosu, jelikož sídliště v Líšni je napojeno na CZT. Naproti tomu je
zastoupení vytápění CZT resp. plynem v malých obcích, jako jsou Moravany a Ostopovice,
podstatně nižší. A zejména při nižších teplotách a horších rozptylových podmínkách mohou
být koncentrace PAH vysoké.
Svůj vliv však může mít také doprava. V těsné blízkosti stanic (zejména v Ostopovicích)
parkovala auta. Studené starty, v kombinaci se stáním vozidla během rozmrazování vozidla při
ranních mrazících, se mohly také podílet na zvýšených koncentracích PAH v těchto lokalitách.
Obě lokality pak potvrdily i důležitost vlivu meteorologických podmínek, ať už z hlediska
dostatečnosti rozptylu škodlivin v ovzduší, či z hlediska nutnosti více či méně topit v závislosti
na teplotě. Při vhodných podmínkách se mohou koncentrace benzo[a]pyrenu v těchto obcích
přiblížit na úroveň koncentrací měřených v rezidenční části města Brna. Avšak pokud nejsou
tak příznivé podmínky, mohou koncentrace vzrůst i na desetinásobek koncentrací v Brně.
Tato situace pochopitelně neplatí pouze pro lokality Moravany či Ostopovice. Měření v topné
sezóně roku 2015 a 2016 poukázalo na podobné chování i v dalších obcích, které dosáhly
obdobně vysokých koncentrací. Podobné koncentrace lze tedy očekávat i v dalších malých
obcích Jihomoravského kraje, kde převažuje vytápění tuhými palivy ve starších kotlích. Státní
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síť imisního monitoringu bohužel pokrývá pouze málo lokalit ČR stacionárním měřením
polycyklických aromatických uhlovodíků kvůli náročnosti jejich stanovení. Navíc je naprostá
většina měření umístěná v hustěji zalidněných oblastech – především v městech či
aglomeracích. Proto je velmi vhodné doplnit síť kampaňovými měřeními i v malých sídlech,
kde dle naměřených výsledků může být kvalita ovzduší podstatně horší než v městech
napojených na CZT.
Benzo[a]pyren je prokázaný karcinogen, má tedy velmi negativní účinky na lidské zdraví.
Z kampaní v posledních letech vyplývá, že v topné sezóně jsou vyšší koncentrace měřeny
v malých obcích, než ve větších městech s centrálním zásobováním teplem. V létě jsou pak
koncentrace této látky prakticky nulové v celé ČR. I proto je velmi důležité, čím a jak člověk
topí. Z hlediska paliv jsou nejvhodnější plyn, popř. tepelná čerpadla. Obě tyto varianty
prakticky neprodukují žádné polycyklické aromatické uhlovodíky ani prašnost. Naopak vysoké
koncentrace těchto škodlivin produkují kotle na tuhá paliva – zejména starší výroby. Roli
sehrává i samotné palivo (např. dobře neproschlé dřevo může produkovat více emisí škodlivin
než koks). Velmi důležitý je i způsob topení. Aby nevznikaly tyto karcinogenní látky, je potřeba
dostatečný přísun vzduchu, aby hoření probíhalo co nejlépe. To je v rozporu s častou praxí,
kdy se zatopí a úplně se uzavře přívod vzduchu, aby palivo co nejdéle vydrželo. Proto mají
moderní kotle na pevná paliva automatickou regulaci, aby vznikalo co nejméně emisí.

55

4.3 Oxid dusičitý
Jak již bylo uvedeno dříve, koncentrace oxidu dusičitého NO2 se měřily v obou lokalitách
kontinuálně (měřicí vůz). Díky tomu je možné provést hodnocení i na úrovni hodinových
koncentrací a srovnat je např. s aktuálními meteorologickými podmínkami.
4.3.1 Hodinové koncentrace NO2
Vývoj průměrných hodinových koncentrací NO2 v obou lokalitách je zobrazen na následujícím
Obr. 44. Z grafu je patrné, že vývoj je na obou lokalitách téměř totožný. Přesto je patrných
několik krátkodobých špiček koncentrací NO2 jak v Moravanech, tak v Ostopovicích, kdy došlo
k lokálnímu ovlivnění pouze v jedné lokalitě. Z grafu je rovněž patrné, že na úrovni hodinových
koncentrací NO2 nebyla překročena hodnota 60 µg∙m–3.

Obr. 44 – Vývoj průměrných hodinových koncentrací NO2 v lokalitách Moravany a Ostopovice

Pro vývoj koncentrací NO2 jsou velmi důležité meteorologické podmínky, zejména pak teplota
vzduchu, sluneční záření, a rychlost a směr větru. Vztah mezi průměrnými hodinovými
koncentracemi NO2 a jednotlivými meteorologickými veličinami zobrazují následující Obr. 45
- Obr. 48. Pro koncentrace NO2 je patrný nárůst s rostoucí vlhkostí vzduchu a klesající rychlostí
větru. Velmi dobře je patrný je pokles koncentrací NO2 s nárůstem slunečního záření, kdy se
část NO2 spotřebovává na tvorbu troposférického ozónu – s nárůstem koncentrací O3 tedy
dochází k poklesu koncentrací NO2 (Obr. 49). Rovněž je dobře patrné, že při nárůstu rychlosti
větru poklesnou koncentrace NO2 a naopak při bezvětří mohou být koncentrace zvýšené.
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Obr. 45 - Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na teplotě vzduchu, lokality Moravany (nahoře) a Ostopovice
(dole)
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Obr. 46 - Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na rychlosti proudění větru, lokality Moravany (nahoře) a
Ostopovice (dole)
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Obr. 47 - Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu, lokality Moravany (nahoře) a
Ostopovice (dole)
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Obr. 48 – Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na slunečním záření, lokality Moravany (nahoře) a Ostopovice
(dole)
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Obr. 49 – Srovnání průměrných hodinových koncentrací NO2 a O3, lokality Moravany (nahoře) a Ostopovice (dole)
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4.3.2 Koncentrační růžice NO2
Koncentrační růžice jsou nástroj pro analýzu znečištění ovzduší na základě meteorologických
charakteristik. Pro jejich konstrukci jsou použita hodinová data meteorologických prvků a
koncentrací škodlivin – pro měsíční kampaň v Moravanech a Ostopovicích tak bylo použito
zhruba 750 údajů. Vychází se z větrné růžice, do polárních souřadnic se ukládá jednak směr
větru jako u klasické větrné růžice, a dále pak rychlost větru – ve středu růžice je bezvětří,
s rostoucí vzdáleností od středu roste rychlost větru. Pro jednotlivé rychlosti a směry větru je
pak v koncentrační růžici zprůměrována koncentrace dané škodliviny, naměřená vždy při
daných rychlostech a směrech větru.
Základní koncentrační růžice tak ukazuje, při jakých rychlostech a směrech větru jsou
v průměru dosahovány (nejvyšší) koncentrace. Vážená koncentrační růžice pak vypočte
vážený průměr (tzn., že je vzata v úvahu také četnost výskytu), a dává tak informaci, jakým
procentem se jednotlivé směry větru podílí na měřených koncentracích dané škodliviny.

Obr. 50 - Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro NO2, lokalita Moravany

Obr. 51 – Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro NO2, lokalita Ostopovice

Situaci z hlediska koncentrací NO2 zobrazují růžice na Obr. 22 a Obr. 23. Z koncentračních růžic
v obou lokalitách vyplývá, že v průměru nejvyšší koncentrace jsou měřeny při
severovýchodním až severním proudění a velmi nízkých rychlostech větru. To pravděpodobně
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souvisí s ovlivněním zdroji v městě Brně, dálnicí a také severovýchodním až východním
prouděním. Obdobné výsledky jsou dosaženy i v lokalitách Brno – Tuřany (Obr. 52). Při
proudění od severovýchodu, které se pod Drahanskou vrchovinou kolem Brna stáčí spíše
k východu, jsou v lokalitě Brno – Tuřany dlouhodobě měřeny nejvyšší koncentrace NO2. To
může souviset se „suchým“ kontinentálním prouděním, které je zejména v chladné části roku
nositelem přeshraničního znečištění (dálkový transport). V lokalitě Brno – Lány je situace
mírně odlišná. Nejvyšší koncentrace jsou měřeny při bezvětří, dále jsou zvýšené koncentrace
NO2 měřeny při západním, jihovýchodním a severovýchodním proudění. To může souviset
s lokálním ovlivněním a terénem v okolí stanice.
Z vážených koncentračních růžic pro Moravany vyplývá, že na měřených koncentracích NO2 se
nejvíce podílí nízké rychlosti větru a západní či východní proudění. V případě Ostopovic se
rovněž jedná o nízké rychlosti větru a zejména západní a jižní proudění. Ze západních směrů
proudil vítr v obou lokalitách nejčastěji, proto se ve vážené koncentrační růžici také
významněji projevuje, přestože v průměru jsou při těchto směrech měřeny jen nízké
koncentrace.

Obr. 52 – Koncentrační růžice NO2 pro lokality Brno-Tuřany (vlevo) a Brno-Lány (vpravo) za období 2010 – 2016

Dalším užitečným nástrojem pro analýzu dat o kvalitě ovzduší je zobrazení denního chodu. Ten
je zobrazen spolu se směrem větru opět v polárních souřadnicích, takže podobně jako u
koncentrační růžice bylo možné analyzovat rychlost a směr větru spolu se znečištěním,
z následujících obrázků bude možné vyčíst znečištění v závislosti na směru větru a denní době.
A obdobně jako bylo ve středu koncentrační růžice bezvětří a směrem od středu rostla rychlost
větru, tak je v případě denního chodu uvnitř půlnoc a směrem od středu rostou hodiny až k 23.
hodině na okraji kruhu.
Z denního chodu v Moravanech i Ostopovicích (Obr. 53 a Obr. 54) vyplývá, že nejvyšší hodnoty
koncentrací NO2 jsou měřeny v době ranní a odpolední dopravní špičky – tedy v době, kdy lidé
z obce odjíždějí do práce a vrací se z práce. Maxima jsou měřena při severovýchodním
proudění zejména v pozdních odpoledních hodinách, kdy se k dopravní špičce přidává i
vytápění. Avšak i z ostatních směrů jsou zvýšené koncentrace NO2 měřeny v době ranní a
odpolední špičky, která zasahuje až do večerních a nočních hodin. Zejména v Ostopovicích je
patrné, že zvýšené koncentrace byly měřeny také z jihovýchodních a jižních směrů, kde
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maxima přetrvávaly až do pozdních nočních hodin. Část koncentrací tedy souvisí s lokální
dopravou v obci a také s vytápěním domácností.

Obr. 53 - Koncentrační růžice (vlevo) a denní chod koncentrací (vpravo) pro NO2, lokalita Moravany

Obr. 54 - Koncentrační růžice (vlevo) a denní chod koncentrací (vpravo) pro NO2, lokalita Ostopovice

Zprůměrované hodnoty pro jednotlivé hodiny za den (denní chod) za celé měřené období bez
ohledu na směr větru zobrazuje následující Obr. 55. Z grafu je velmi dobře patrné to, co již
naznačovaly denní chody v koncentračních růžicích. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny v
odpoledních a večerních hodinách, kdy se na zvýšených koncentrací podílí kromě dopravy také
lokální topeniště. Významné jsou koncentrace taky během ranní špičky, kdy lidé odjíždějí do
práce. Během ranních i odpoledních maxim byly v průměru mírně vyšší koncentrace měřeny
v Ostopovicích. To může souviset jednak s tím, že měřicí lokalita stála v blízkosti rušnější cesty
a také s tím, že v těsné blízkosti měřicího přívěsu parkovala auta a zejména při ranních
mrazících byla během rozmrazování nastartována a pouze stála vedle stanice. V nočních
hodinách byly koncentrace NO2 přibližně stejné.
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Obr. 55 – Průměrný denní chod hodinových koncentrací NO2 v lokalitách Moravany a Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017

4.3.3 Průměrné denní koncentrace NO2
Vývoj průměrných denních koncentrací NO2 v obou lokalitách zobrazují následující Obr. 56.

Obr. 56 – Vývoj průměrných denních koncentrací NO2 v lokalitách Ostopovice a Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017
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Již na první pohled je patrné, že na obou lokalitách je vývoj koncentrací NO2 velmi podobný.
Je zřejmé, že vývoj koncentrací ovlivňují spíše nadregionální jevy, zejména meteorologické
podmínky. Absolutní hodnoty se mohou mírně lišit, což může souviset s lokálním ovlivněním
dopravou či vytápěním.
Z hlediska 24hodinových koncentrací NO2 byla v rámci zasazení měřicí kampaně do kontextu
měření škodlivin v regionu využita i data ze stanic státní sítě imisního monitoringu. Následující
Obr. 57 zobrazuje všechna dostupná měření NO2 v Jihomoravském kraji během měřicí
kampaně v Moravanech a Ostopovicích.

Obr. 57 – Vývoj průměrných denních koncentrací NO2 v Jihomoravském kraji, 24. 10 – 22. 11. 2017

Z grafu je patrné, že vývoj je na všech lokalitách velmi podobný, absolutní hodnoty se pak liší
dle dopravního ovlivnění. Graf je však málo přehledný. Pro jednotlivé lokality byly tedy
vypočteny korelační koeficienty a graficky jsou znázorněny na Obr. 58. Ten zobrazuje jednak
číselně hodnotu korelačního koeficientu vždy mezi dvěma lokalitami. Barvy pak zobrazuje, zda
je mezi lokalitami silná pozitivní korelace (tmavě modrá barva), silně negativní korelace (tmavě
zelená barva), nebo mezi lokalitami není žádná korelace (červená barva).
Silná pozitivní korelace značí, že když rostou koncentrace na jedné lokalitě, tak rostou
koncentrace i na druhé lokalitě. Silná negativní korelace znamená, že když rostou koncentrace
na jedné lokalitě, tak klesají koncentrace na druhé lokalitě. Bez korelace jsou stanice, kde mezi
měřenými koncentracemi neexistuje žádná vazba.
Z Obr. 58 je velmi dobře patrné, že mezi všemi lokalitami existuje silná pozitivní korelace, čili
když koncentrace rostou, tak zpravidla rostou na všech stanicích a naopak když klesají, tak
rovněž klesají na všech stanicích. Mírně slabší korelace je mezi vzdálenějšími stanicemi
Mikulov-Sedlec a Znojmo, a také stanicí Sivice v areálu cementárny Mokrá. Černými čtverci
jsou pak lokality sdruženy pomocí clusterové analýzy do 4 skupin, které jsou si vývojem
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průměrných denních koncentrací NO2 nejvíce podobné. Ty vycházejí z clusterové analýzy,
zobrazené na dendrogramu na Obr. 59.

Obr. 58 – Korelační koeficienty mezi průměrnými denními koncentracemi NO2 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, 24. 10. – 22. 11. 2017

Obr. 59 – Dendrogram clusterové analýzy průměrných denních koncentrací NO2 na jednotlivých lokalitách
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Z Obr. 58 vyplývá, že průměrné denní koncentrace NO2 v lokalitách Moravany a Ostopovice
nejlépe korelují spolu mezi sebou a dále pak s lokalitou Brno – Tuřany. Velmi dobrá korelace
je i s lokalitou Brno-Dětská nemocnice a také Brno – Lány. Naopak mírně odlehlejší hodnoty
měří nejvzdálenější lokality Mikulov – Sedlec, Znojmo a Sivice.
Pro následující graf na Obr. 60 tedy byly vybrány ty lokality Jihomoravského kraje, které
s lokalitami Moravany a Ostopovice nejlépe korelují. Z vývoje koncentrací je patrné, že
měřené hodnoty jsou velmi podobné. Mírně nižší hodnoty měří lokalita Brno-Tuřany, naopak
vyšší hodnoty, měří lokality Brno – Lány a Brno – Dětská nemocnice. Vývoj je však na všech
lokalitách velmi podobný.

Obr. 60 - Vývoj průměrných denních koncentrací NO2 na vybraných lokalitách Jihomoravského kraje, 24. 10 – 22. 11. 2017

Grafy na následujícím Obr. 35 zobrazují srovnání průměrných denních koncentrací NO2 vždy
mezi dvěma lokalitami s nejlepší korelací ze stanic SSIM – Brno – Tuřany a Brno – Lány. Ty
umožní interpolovat koncentrace v těchto lokalitách na hodnoty koncentrací v Moravanech a
Ostopovicích dle uvedené regresní rovnice. Dle té lze vypočíst přibližnou hodnotu koncentrace
v Moravanech či Ostopovicích (ŷ) na základě znalosti koncentrací v Brně – Tuřanech či Brně –
Lánech (x). Spolehlivost těchto výpočtů potvrzuje vysoká hodnota R2 (maximum je 1).
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Obr. 61 – Srovnání průměrných denních koncentrací NO2 v lokalitách Moravany, Ostopovice, Brno – Tuřany a Brno – Lány včetně regresní křivky a rovnice
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Následující Tab. 14 zobrazuje průměrné koncentrace NO2 za celou kampaň v jednotlivých
lokalitách. Z tabulky je patrné, že lokality Moravany a Ostopovice měřily o něco vyšší hodnoty
koncentrací, než lokalita Brno – Tuřany, ale nižší než lokalita Brno – Lány čí Brno – Dětská
nemocnice.
Tab. 14 – Průměrné koncentrace NO2 (µg∙m–3) za celou kampaň v jednotlivých lokalitách

Lokalita
Průměr NO2

Moravany
18

Ostopovice
18,9

Brno-Tuřany
15,5

Brno-Lány
24,8

Brno-Dětská nemocnice
27,5

Graficky pak průměrné hodnoty NO2 za celou kampaň, vypočtenou z průměrných denních
koncentrací NO2, zobrazuje graf na Obr. 62. Kromě samotné průměrné koncentrace NO2 je
graf doplněn o směrodatné odchylky (chybové úsečky).

Obr. 62 - Průměrné koncentrace NO2 (µg∙m–3) za celou kampaň v jednotlivých lokalitách

Na základě dobré korelace obou lokalit se stanicemi Brno – Tuřany a Brno – Lány, a na základě
naměřených průměrných hodnot za celou kampaň a průměrných ročních koncentrací NO2
v lokalitách Brno – Tuřany a Brno – Lány lze odhadnout průměrnou roční koncentraci NO2 pro
lokality Moravany a Ostopovice. Odborný odhad je uveden v Tab. 15.
Tab. 15 – Průměrné roční koncentrace NO2 (µg∙m–3) za rok 2017 v lokalitách Brno – Tuřany a Brno – Lány a odhad
průměrných ročních koncentrací NO2 v lokalitách Moravany a Ostopovice

Lokalita
Prům. roční koncentrace NO2

Brno-Tuřany
15,3

Brno-Lány
25,9
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Moravany
18 - 19

Ostopovice
18,5 - 20

4.3.4 Oxid dusnatý a oxidy dusíku
Kromě oxidu dusičitého (NO2) byl v Moravanech i Ostopovicích měřen také oxid dusnatý NO a
suma oxidů dusíku (NOX). Ty již nemají imisní limit, avšak jsou všechny měřeny v rámci jednoho
analyzátoru. Vývoj hodinových koncentrací NO, NO2 a NOX zobrazují Obr. 63 a Obr. 64.

Obr. 63 – Vývoj průměrných hodinových koncentrací NO, NO2 a NOX, lokalita Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017

Obr. 64 – Vývoj průměrných hodinových koncentrací NO, NO2 a NOX, lokalita Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017
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Z grafu je patrné, že po většinu času jsou koncentrace NO2 vyšší než koncentrace NO, ale
najdou se epizody (zejména když jsou velmi vysoké i NOX), kdy koncentrace NO převyšují
koncentrace NO2. Tyto situace často nastávaly v nočních či ranních hodinách, kdy panovaly
nízké rychlosti větru až bezvětří a zpravidla byla i mlha. Mlha se zřejmě podílí na tom, že
dochází v podstatně menší míře k oxidaci NO na NO2.
Zastoupení jednotlivých oxidů dusíku lze vyjádřit pomocí poměru koncentrací NO / NO2. Pokud
je číslo větší než 1, je v ovzduší více oxidu dusnatého (NO), pokud je menší než 1, převládá oxid
dusičitý (NO2). Vliv meteorologických podmínek na poměr NO / NO2 dokumentují grafy na
Obr. 66 a Obr. 67. Z grafů je velmi dobře patrné, že vysoké poměry koncentrací NO / NO2 se
vyskytují při velmi nízkých rychlostech větru a vysoké vlhkosti. Současně zpravidla nebyl
zaznamenán svit slunce a byly spíše nižší teploty. Tyto faktory charakterizují spíše stabilnější
atmosféru s nízkými rychlostmi větru a přítomností mlhy. Poklesy těchto vysokých poměrů NO
/ NO2 zpravidla souvisejí s rozpouštěním mlhy (pokles relativní vlhkosti, nárůst slunečního
záření) a dále s nárůstem rychlosti proudění větru. K těmto situacím zpravidla dochází
v nočních a ranních hodinách. Vysoké krátkodobé poměry NO / NO2 tak mohou v dopravou
ovlivněných, avšak pozaďových, typech lokalit indikovat mlhu a stabilní atmosféru.
Poměr koncentrací NO / NO2 také velmi dobře reprezentuje zatížení lokality dopravou.
Doprava primárně produkuje NO, který je dále v atmosféře oxidován na NO2. Proto čím vyšší
poměr NO / NO2, tím více je lokalita přímo zatížena dopravou. Následující Obr. 65 zobrazuje
dlouhodobé poměry koncentrací NO / NO2 na stanicích státní sítě imisního monitoringu v roce
2017 v Jihomoravském kraji. V roce 2017 byla dle naměřených dat dopravou nejvíce ovlivněna
lokalita Brno – Svatoplukova, nejméně pak lokalita Sivice a Mikulov-Sedlec.

Obr. 65 – Poměr koncentrací NO / NO2 pro vybrané lokality Jihomoravského kraje, rok 2017

Průměrný poměr koncentrací NO / NO2 během kampaně činil v Moravanech 0,31,
v Ostopovicích pak 0,71. To naznačuje větší zatížení lokality Ostopovice, ovšem je potřeba brát
v úvahu také výskyt mlhy v obou lokalitách (v Ostopovicích byla zaznamenána, i když
v Moravanech nikoliv – viz Obr. 68).
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Obr. 66 – Vliv meteorologických prvků na poměr koncentrací NO / NO2, lokalita Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017
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Obr. 67 – Vliv meteorologických prvků na poměr koncentrací NO / NO2, lokalita Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017
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Obr. 68 – Pohled od Moravan směrem na Ostopovice utopené v mlze, 26. 10. 2017 ráno
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Následující Obr. 69 a Obr. 70 pak zobrazují koncentrační růžici přímo pro poměr koncentrací
NO / NO2. Koncentrační růžice tak poskytuje informaci, při jakém proudění je tento poměr
nejvyšší, a odkud tedy přichází největší přímé ovlivnění dopravou. Z růžice je patrné, že
maximální poměry koncentrací NO / NO2 se v obou lokalitách vyskytují při velmi nízkých
rychlostech větru až bezvětří. V Moravanech je pak patrný příklon k severozápadním směrům
a z těchto směrů byl při vyšších rychlostech větru rovněž zaznamenán zvýšený poměr
koncentrací NO / NO2. To může souviset se stavebními pracemi v centru obce Moravany
během měřicí kampaně, zejména pak s těžkou technikou a vozidly stavby.

Obr. 69 - Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro poměr koncentrací NO / NO2, lokalita
Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017

Obr. 70 - Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro poměr koncentrací NO / NO2, lokalita
Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017

Z denního chodu poměru koncentrací NO / NO2 pak vyplývá, že vysoké hodnoty jsou měřeny
zejména v nočních a ranních hodinách. V případě Moravan (Obr. 71) jsou maxima měřena ze
severozápadních směrů (patrně vliv stavebních prací v centru obce). Zvýšený poměr je patrný
rovněž z východních směrů v ranních hodinách. V lokalitě Ostopovice (Obr. 72) jsou nejvyšší
poměry koncentrací NO / NO2 měřeny v nočních a brzkých ranních hodinách, především ze
severních až východních směrů. Z východních až jižních směrů je tento poměr mírně zvýšený
v ranních hodinách.
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Obr. 71 – Denní chod poměru koncentrací NO / NO2, členěný dle směru větru, lokalita Moravany, 24. 10. – 22. 11. 2017

Obr. 72 - Denní chod poměru koncentrací NO / NO2, členěný dle směru větru, lokalita Ostopovice, 24. 10. – 22. 11. 2017
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4.4 Prvková analýza a těžké kovy
V české legislativě [5] jsou stanoveny imisní limity pro čtyři těžké kovy – arsen (As), kadmium
(Cd), nikl (Ni) a olovo (Pb). Tyto kovy jsou standardně stanovovány a vyhodnocovány v rámci
státní sítě imisního monitoringu. Avšak v rámci analytického stanovení pomocí ICP-MS
(hmotový spektrometr s indukčně vázanou plazmou) jsou stanovovány i další prvky – v analýze
vzorků z Moravan a Ostopovic jich bylo celkem 62. Je tedy možné si udělat představu
zastoupení zejména kovových prvků v ovzduší těchto lokalit.
Jak již bylo uvedeno, jedná se zejména o kovové prvky periodické soustavy prvků. Chybí tedy
prvky, jako např. vodík, kyslík, uhlík, dusík, síra, halogenidy atp. Tyto prvky není možné pomocí
stávající metody stanovit.
Koncentrace jednotlivých kovových prvků v denních odběrech suspendovaných částic PM10
zobrazují následující Obr. 73 a Obr. 74. Z grafu je patrné, že ze všech 62 analyzovaných prvků
se na celkové koncentraci podílí zejména 8 nejdůležitějších prvků, které představují více než
95 % sumy všech měřených prvků. Jedná se hliník (Al), vápník (Ca), železo (Fe), draslík (K),
hořčík (Mg), sodík (Na), křemík (Si) a zinek (Zn). Ostatní prvky včetně legislativou sledované
čtveřice jsou zastoupeny pouze minoritně.
Dále je potřeba upozornit, že suma všech kovových prvků se na hmotnostní koncentraci podílí
maximálně zhruba 2 µg∙m–3. Zbylou hmotu koncentrace PM10 pak tvoří zejména uhlík (saze,
organické látky, uhličitany), kyslík (soli kyslíkatých kyselin, oxidy, organické látky), dusík
(dusičnany, organické látky), či síra (sírany a siřičitany, organické látky). Pod pojmem organické
látky je potřeba si představit širokou škálu látek, mezi které spadají např. polycyklické
aromatické uhlovodíky (viz kapitola o benzo[a]pyrenu).

Obr. 73 – Koncentrace měřených prvků v denním odběru částic PM10, lokalita Moravany
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Obr. 74 – Koncentrace měřených prvků v denním odběru částic PM10, lokalita Ostopovice

Následující Obr. 75 a Obr. 76 zobrazují relativní zastoupení 8 nejvýznamnějších prvků v sumě
62 kovových prvků, analyzovaných v odebraných částicích PM10. Z grafů je patrné. Že se v obou
lokalitách vymyká 11. 11. 2017, kdy bylo naměřeno nezvykle velké množství sodíku. Mírně se
pak obě lokality liší 21. 11. 2017, kdy v Moravanech bylo měřeno relativně vyšší množství
draslíku, zatímco v Ostopovicích relativně vyšší množství železa. Z absolutních čísel (viz grafy
výše) vyplývá, že draslíku bylo zhruba stejné množství v obou lokalitách. Lokalita Ostopovice
tedy byla více ovlivněna zdrojem emitujícím železo. Tímto zdrojem může být např. nedaleká
železniční trať.

Obr. 75 – Relativní zastoupení 8 nejvýznamnějších prvků v sumě prvků, lokalita Moravany
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Obr. 76 - Relativní zastoupení 8 nejvýznamnějších prvků v sumě prvků, lokalita Ostopovice

4.4.1 Legislativou sledované těžké kovy
Jak již bylo uvedeno výše, imisní limit mají pouze čtyři těžké kovy (As, Cd, Ni a Pb). Ani jeden
z nich však nepatří mezi 8 nejvíce zastoupených prvků. Rovněž naměřené koncentrace v obou
lokalitách jsou velmi nízké, jak ukazují následující Obr. 77 a Obr. 78.
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Obr. 77 – Koncentrace legislativou sledovaných těžkých kovů, lokalita Moravany

Obr. 78 – Koncentrace legislativou sledovaných těžkých kovů, lokalita Ostopovice

Imisní limity pro všechny čtyři těžké kovy se vztahují k průměrné roční koncentraci. Z pěti
uvedených vzorků tedy nelze vyvozovat velké závěry. Přesto je z obou lokalit patrné, že
měřené hodnoty se pohybují výrazně pod hodnotami imisních limitů pro jednotlivé těžké kovy
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(Tab. 3). Všechny hodnoty leží rovněž pod dolními mezemi pro posuzování (As = 2,4 ng∙m–3,
Cd = 2 ng∙m–3, Ni = 10 ng∙m–3, Pb = 200 ng∙m–3), což řečí legislativy znamená, že v těchto
lokalitách není potřeba měřit koncentrace těchto škodlivin, stačí modelování. Obdobné
hodnoty jsou měřeny i v lokalitě Brno – Líšeň, těžké kovy zde dlouhodobě nepřekračují dolní
mez pro posuzování. Zvýšené koncentrace kovů dne 8. 11. 2017 jsou spojeny s vyššími
koncentracemi PM10 i PM2,5 obecně v tento den – i koncentrace kovů tedy vzrostla proti
ostatním dnům.
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5 Analýza pomocí skenovacího elektronového mikroskopu
Vzorky suspendovaných částic frakce PM10, odebraných dne 3. 11. 2017 v obcích Ostopovice
a Moravany na teflonové filtry, byly analyzovány prostřednictvím skenovacího elektronového
mikroskopu (Mira3, Tescan) s energiově disperzním spektrometrem RTG záření (Oxford
Instruments). Za účelem eliminace povrchového náboje byla před vlastní analýzou na povrch
vzorků nanesena nanovrstva uhlíku. Snímky pořízené prostřednictvím detektoru sekundárních
elektronů (Obr. 79 – Obr. 85) poskytly díky vysoké hustotě částic na filtru pouze omezenou
informaci o morfologii aerosolových částic. Obr. 86 představuje neexponovaný teflonový filtr.

Obr. 79 - Aerosolové částice frakce PM10 na filtru z teflonových vláken, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017.
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Obr. 80 - Aerosolové částice frakce PM10 na filtru z teflonových vláken, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017
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Obr. 81 - Aerosolové částice frakce PM10 na filtru z teflonových vláken, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017
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Obr. 82 - Aerosolové částice frakce PM10 na filtru z teflonových vláken, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017
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Obr. 83 - Aerosolové částice frakce PM10 na filtru z teflonových vláken, vzorek Moravany, 3. 11. 2017
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Obr. 84 - Aerosolové částice frakce PM10 na filtru z teflonových vláken, vzorek Moravany, 3. 11. 2017
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Obr. 85 - Aerosolové částice frakce PM10 na filtru z teflonových vláken, vzorek Moravany, 3. 11. 2017
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Obr. 86 - Filtr z teflonových vláken, neexponovaný

Na vybrané ploše a ve vybraných bodech vzorků byla provedena prvková analýza (SEM/EDX,
Obr. 87, Obr. 89, Obr. 91 a Obr. 93). Výsledky analýz jsou zobrazeny ve formě “map” pro
jednotlivé chemické prvky (Obr. 88 a Obr. 92) a dále ve formě spekter charakteristického RTG
záření tzv. EDX spekter (Obr. 90 a Obr. 94). Mapy zachycují rozložení chemických prvků na
vybrané analyzované ploše vzorku.
Uhlík (C) a fluor (F) ve spektrech mohou značit teflonový (C2F4)n filtr. Je tedy velmi těžké odlišit,
zda uhlík ve spektru reprezentuje částici, sazi, nebo se jedná o signál filtru.
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Obr. 87 - Výsledky prvkové analýzy na vybrané ploše vzorku (vybraná plocha vzorku byla téměř totožná s plochou na Obr.
82), barva dle prvkového složení, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017
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Obr. 88 - a) – j) Výsledky prvkové analýzy vybrané plochy vzorku ve formě “map” pro jednotlivé chemické prvky, vzorek
Ostopovice, 3. 11. 2017. Místa s vyšší intenzitou barvy představují místa s vyšší koncentrací daného prvku

Pozn. Al – hliník, Ca – vápník, Cl – chlor, Fe – železo, K – draslík, Mg – hořčík, Na – sodík, O – kyslík, S –
síra, Si – křemík.
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Obr. 89 - Snímek pořízený prostřednictvím detektoru sekundárních elektronů za pracovních podmínek vhodných pro EDX
analýzu zobrazující body, ve kterých byla provedena prvková analýza, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017
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Obr. 90 - a) – k) EDX spektra včetně kvalitativních výsledků prvkové analýzy provedené ve vybraných bodech na povrchu
vzorku, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017. Wt% označuje hmotnostní procenta a jedná se pouze o semikvantitativní informaci

Pozn. Fluor (F) a částečně i uhlík (C) pocházejí z teflonového filtru (polytetraflouroethylen). Uhlík byl
také součástí nanesené nanovrstvy na povrchu vzorku.

Z naměřených spekter je patrné, že výsledky se velmi dobře shodují s prvkovou analýzou
provedenou metodou ICP-MS. Z prvků analyzovaných pomocí ICP-MS se i v rámci analýzy
skenovacím elektronovým mikroskopem nejčastěji vyskytují železo (Fe), sodík (Na), draslík (K),
hořčík (Mg), hliník (Al), vápník (Ca), či křemík (Si).
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Významné píky připadají na uhlík (C), kyslík (O) a síru (S) či např. chlor (Cl). Jedná se o prvky,
které nejsou metodou ICP-MS stanovovány a které mohou tvořit významnou část hmoty
odebraných částic. Tyto prvky tvoří významnou část solí anorganických kyselin, jako jsou např.
chloridy (Cl-), sírany (SO42-), nebo uhličitany (CO32-). Uhlík se pochopitelně vyskytuje i
v organických sloučeninách společně s vodíkem (H), který není touto metodou stanovován.
Část uhlíku tedy pokrývá i polycyklické aromatické uhlovodíky (viz kapitola o benzo[a]pyrenu)
a část mohou být také uhlíkové saze. Avšak typické uhlíkové saze z automobilů, které jsou
velmi dobře patrné na dopravních lokalitách, jako je např. Brno – Svatoplukova, ve vzorcích
z Moravan a Ostopovic nejsou.

Obr. 91 - Výsledky prvkové analýzy na vybrané ploše vzorku (vybraná plocha vzorku byla téměř totožná s plochou na Obr.
85), barva dle prvkového složení, vzorek Moravany, 3. 11. 2017
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Obr. 92 - a) – j) Výsledky prvkové analýzy vybrané plochy vzorku ve formě “map” pro jednotlivé chemické prvky, vzorek
Moravany, 3. 11. 2017. Místa s vyšší intenzitou barvy představují místa s vyšší koncentrací daného prvku

Pozn. Al – hliník, Ca – vápník, Cl – chlor, Fe – železo, K – draslík, Mg – hořčík, Na – sodík, O – kyslík, S –
síra, Si – křemík.
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Obr. 93 - Snímek pořízený prostřednictvím detektoru sekundárních elektronů za pracovních podmínek vhodných pro EDX
analýzu zobrazující body, ve kterých byla provedena prvková analýza, vzorek Moravany, 3. 11. 2017
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Obr. 94 - a) – m) EDX spektra včetně kvalitativních výsledků prvkové analýzy provedené ve vybraných bodech na povrchu
vzorku, vzorek Moravany, 3. 11. 2017. Wt% označuje hmotnostní procenta a jedná se pouze o semikvantitativní informaci

Pozn. Fluor (F) a částečně i uhlík (C) pocházejí z teflonového filtru (polytetraflouroethylen). Uhlík byl
také součástí nanesené nanovrstvy na povrchu vzorku.

Z naměřených spekter je opět patrné, že výsledky se velmi dobře shodují s prvkovou analýzou
provedenou metodou ICP-MS. Z prvků analyzovaných pomocí ICP-MS se i v rámci analýzy
skenovacím elektronovým mikroskopem nejčastěji vyskytují železo (Fe), sodík (Na), draslík (K),
hořčík (Mg), hliník (Al), vápník (Ca), či křemík (Si).
Významné píky připadají na uhlík (C), kyslík (O) a síru (S) či např. chlor (Cl). Jedná se o prvky,
které nejsou metodou ICP-MS stanovovány a které mohou tvořit významnou část hmoty
odebraných částic. Tyto prvky tvoří významnou část solí anorganických kyselin, jako jsou např.
chloridy (Cl-), sírany (SO42-), nebo uhličitany (CO32-). Uhlík se pochopitelně vyskytuje i
v organických sloučeninách společně s vodíkem (H), který není touto metodou stanovován.
Část uhlíku tedy pokrývá i polycyklické aromatické uhlovodíky (viz kapitola o benzo[a]pyrenu)
a část mohou být také uhlíkové saze. Avšak typické uhlíkové saze z automobilů, které jsou
velmi dobře patrné na dopravních lokalitách, jako je např. Brno – Svatoplukova, ve vzorcích
z Moravan a Ostopovic nejsou.
Koncentrace částic na filtru, 115 µg∙cm–2, byla příliš vysoká na to, aby na něm mohla být
provedena částicová analýza, neboť software nedokáže rozlišit jednotlivé částice.
Morfologické informace (plocha částic, jejich délka, šířka, tvar, poměr stran apod.), i informace
o prvkovém složení, by byly softwarem vyhodnoceny ve většině případů chybně, jak ukazuje
následující Obr. 95. Maximální koncentrace částic doporučená pro automatickou analýzu,
5–20 µg∙cm–2, je na vzorku několikanásobně překročena, stejně jako není dodržena minimální
vzdálenost mezi částicemi (minimální vzdálenost mezi částicemi by měla být minimálně
čtyřnásobkem průměru analyzovaných částic) [15]. Teflonový filtr, na rozdíl od
polykarbonátového filtru, neposkytuje při detekci zpětně odražených elektronů homogenní
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pozadí a není dosaženo dostatečného kontrastu mezi částicemi a pozadím nutného pro
automatickou detekci částic [16].

Obr. 95 - Příklad chybně detekované částice během automatické částicové analýzy. Ve skutečnosti se jedná o aglomerát
částic. Snímky byly pořízeny prostřednictvím detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů, obrázek samotné
částice je výstupem částicové analýzy, vzorek Ostopovice, 3. 11. 2017
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V rámci měřicí kampaně proběhlo v obcích Moravany a Ostopovice měření kvality
ovzduší v období od 24. 10 2017 do 22. 11 2017. Byly sledovány škodliviny PM10, PM2,5,
NO2 a benzo[a]pyren. Dále byla provedena prvková analýza včetně stanovení
koncentrací legislativou sledovaných těžkých kovů a analýza pomocí elektronového
mikroskopu.
Měření probíhalo v topné sezóně v malých obcích, které nejsou napojeny na centrální
zásobování teplem. Obce jsou plynofikované, avšak část přípojek je úplně mrtvých,
v obcích je hojně využíváno topení na tuhá paliva.
Během měření nedošlo k žádné výjimečné situaci z hlediska rozptylových podmínek či
naměřených koncentrací.
Výsledky z lokalit měřicí kampaně byly srovnány a hodnoceny s lokalitami státní sítě
imisního monitoringu v Jihomoravském kraji.
Koncentrace PM10 a PM2,5 v Moravanech i Ostopovicích spolu velmi dobře korelují,
velmi dobrá korelace je i s dalšími lokalitami státní sítě imisního monitoringu, zejména
s lokalitami Brno – Tuřany a Brno – Lány.
Z hlediska denního chodu koncentrací PM10 jsou mírně zvýšené koncentrace ve
večerních a nočních hodinách, přes den bývají zpravidla nižší. Pro chod koncentrací
PM2,5 platí totéž.
Hodnoty průměrných denních koncentrací PM10 pouze jednou překročily hodnotu
imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10 (50 µg∙m–3), v tento den byly
měřeny zvýšené hodnoty na všech lokalitách státní sítě imisního monitoringu,
k překročení hodnoty imisního limitu došlo na většině z nich.
Na základě velmi dobré korelace mezi lokalitami Moravany, Ostopovice, Brno – Tuřany
a Brno – Lány byla odhadnuta průměrná roční koncentrace PM10 v Moravanech na
zhruba 24,5 – 25 µg∙m–3 a v Ostopovicích na 22,5 – 23 µg∙m–3 , což je zhruba na úrovni
lokality Brno – Tuřany. Rovněž odhadnuté průměrné roční koncentrace PM2,5 se
pohybovaly na úrovni lokality Brno – Tuřany. Pro lokalitu Moravany činil odhad
průměrné roční koncentrace PM2,5 zhruba 20,5 – 22,5 µg∙m–3, v lokalitě Ostopovice pak
zhruba 17 – 19 µg∙m–3.
Zvýšené koncentrace PM10 jsou v průměru měřeny zejména při východním proudění
větru. Z těchto směrů však vítr neproudí tak často jako ze západních směrů, relativně
největší množství PM10 tedy přichází z těchto směrů. V Moravanech pak sekundují
východní směry, v Ostopovicích jižní až jihovýchodní směry. Denní chod členěný dle
směru větru pak naznačuje, že maximální hodnoty PM10 jsou měřeny při východním a
jihovýchodním proudění v podvečerních a nočních hodinách.
Koncentrace NO2 v lokalitách Moravany a Ostopovice velmi dobře korelují
s pozaďovými lokalitami města Brna, zejména se stanicemi Brno – Tuřany a Brno –
Lány. Korelace s lokalitou Brno – Tuřany, která je dopravou ovlivněna podstatně méně,
je již slabší. Na vývoji koncentrací NO2 se tak podílí meteorologické podmínky a
ovlivnění zejména místní dopravou. Z hlediska denního chodu NO2 jsou dobře patrné
2 špičky – ranní a odpolední, v době, kdy lidé odjíždějí do a ze zaměstnání. Přes den
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(zejména okolo poledne) jsou koncentrace velmi nízké, podobně jako v noci. Svůj vliv
tak má zejména místní doprava.
Hodinové koncentrace NO2 se v obou lokalitách pohybovaly po celou dobu kampaně
do 60 µg∙m–3, k hodnotě imisního limitu pro hodinovou koncentraci NO2 (200 µg∙m–3)
se tedy nepřiblížily. Na základě korelací se stanicemi Brno – Tuřany a Brno – Lány byly
odhadnuty průměrné roční koncentrace NO2 v lokalitě Moravany v roce 2017, která na
zhruba 18 – 19 µg∙m–3, v lokalitě Ostopovice pak zhruba na 18,5 – 20 µg∙m–3.
Zvýšené koncentrace NO2 jsou v průměru měřeny zejména při severovýchodním
proudění a nízkých rychlostech větru. Z těchto směrů však vítr neproudí tak často jako
ze západu, relativně největší množství NO2 tedy přichází z těchto směrů. V Moravanech
pak sekunduje východní proudění, v Ostopovicích jižní až jihovýchodní. Denní chod
členěný dle směru větru pak naznačuje, že maximální hodnoty NO2 jsou měřeny při
ranní a odpolední dopravní špičce (zejména při proudění ze severovýchodních směrů,
v Ostopovicích doplněný o jihovýchodní směr větru). Přes den, zejména okolo poledne,
jsou pak koncentrace nízké.
Pro ovlivnění dopravou je významný poměr koncentrací NO / NO2. Dopravou
nejovlivněnější stanice mají tento poměr vyšší než 1 (Brno – Svatoplukova = 1,2),
naopak u pozaďových lokalit se hodnoty pohybují okolo 0,2 (Mikulov – Sedlec).
V lokalitě Moravany byl za celou kampaň naměřen průměrný poměr koncentrací NO /
NO2 0,31, v Ostopovicích pak 0,71. To naznačuje větší zatížení lokality Ostopovice,
ovšem je potřeba brát v úvahu také mírně rozdílné meteorologické charakteristiky a
samozřejmě také rozdíl v umístění lokality (blízkost garáží a parkování v případě
Ostopovic). Nejvyšší hodnoty byly měřeny při velmi nízkých rychlostech větru.
Benzo[a]pyren byl odebírán vždy 8x na každé lokalitě v souladu s odběrovým
kalendářem ČHMÚ. V obou lokalitách byly měřeny vyšší koncentrace, než měřila
stanice státního imisního monitoringu v Brně. Ve srovnání s lokalitou Brno-Líšeň
dosahovaly lokality více než desetinásobných koncentrací benzo[a]pyrenu.
Koncentrace benzo[a]pyrenu jsou rovněž závislé na meteorologických podmínkách –
v chladné dny, kdy je potřeba více topit, jsou měřeny vyšší koncentrace. Z výsledků
dále vyplývá, že koncentrace benzo[a]pyrenu jsou velmi ovlivněny lokálními topeništi,
typem paliva a způsobem vytápění.
V obou lokalitách byly rovněž odebrány vzorky pro prvkovou analýzu, zaměřené na
těžké kovy s imisními limity. Stanovováno bylo zhruba 62 prvků, více než 95 % však
tvoří 8 nejvýznamnějších prvků – hliník (Al), vápník (Ca), železo (Fe), draslík (K), hořčík
(Mg), sodík (Na), křemík (Si) a zinek (Zn). V rámci této analýzy nebylo možné stanovovat
prvky, které mají na hmotnostní koncentrace částic největší vliv – uhlík, síra, kyslík,
vodík.
V případě legislativou sledovaných těžkých kovů (arsen, kadmium, nikl a olovo) byly
naměřeny v obou lokalitách pouze velmi nízké koncentrace nepřekračující hodnotu
dolní meze pro posuzování. Podobné výsledky jsou měřeny téměř v celé ČR.
Analýza pomocí skenovacího elektronového mikroskopu potvrdila výsledky prvkové
analýzy, doplnila chemickou analýzu částic o vysoké zastoupení uhlíku, kyslíku a síry,
které jsou zastoupeny v solích anorganických kyselin a organických látkách. Saze
z automobilové dopravy, dobře patrné v dopravních lokalitách, nebyly ve vzorcích
z Ostopovic a Moravan nalezeny.
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8 Seznam zkratek použitých v dokumentu

AIM

automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS)

BaP, B(a)P

benzo[a]pyren, legislativní zástupce polycyklických aromatických uhlovodíků

CZT

centrální zásobování teplem

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

EoI

Klasifikace stanic vycházející z Rozhodnutí Rady 97/101/EC o výměně informací a
kritérií pro Evropskou síť kvality ovzduší.

ISKO

Informační systém kvality ovzduší

JMK

Jihomoravský kraj

LAT

dolní mez pro posuzování

LV

limitní hodnota

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NO2

oxid dusičitý

NOX

oxidy dusíku, součet NO a NO2 (v ppb)

ORP

obec s rozšířenou působností

PAH

polycyklické aromatické uhlovodíky

PM2,5

suspendované částice venkovního ovzduší s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm

PM10

suspendované částice venkovního ovzduší s aerodynamickým průměrem do 10 µm

REZZO

registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

SSIM

státní síť imisního monitoringu

SVRS

Smogový varovný a regulační systém

TK

těžké kovy

UAT

horní mez pro posuzování

UTC

světový koordinovaný čas

VMO

Velký městský okruh

VOC

těkavé organické látky
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