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Úvod

1 Ú VOD
Tato zpráva vychází z dat naměřených státní sítí imisního monitoringu ČR, zveřejněných na
portálu Českého hydrometeorologického ústavu v tabelárních ročenkách [1].
Hodinová data ze stanic spravovaných Magistrátem města Brna byla zdarma poskytnuta
Jihomoravskému kraji pro účely zpracování této studie. Tato data budou použita pouze pro
účely této studie a nebudou nijak dále šířena [2].
Hodinová data o kvalitě ovzduší ze stanice Brno – Tuřany a hodinová data o kvalitě ovzduší
spolu s meteorologickými veličinami ze stanice Mikulov – Sedlec, spravovaných Českým
hydrometeorologickým ústavem, byla za poplatek poskytnuta Jihomoravskému kraji pro účely
zpracování této studie. Tato data budou použita pouze pro účely této studie a nebudou nijak
dále šířena [3].
Hodinová meteorologická data ze stanice Brno – Tuřany byly zakoupeny autorským týmem na
ČHMÚ Brno, úseku meteorologie a klimatologie [4].

Tímto autorský tým děkuje všem poskytovatelům dat.
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2 M ETEOROLOGICKÉ PODMÍNKY V ROCE 2018
Rok 2018 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální, průměrná roční teplota 9,6 °C
byla o 1,7 °C vyšší než normál 1981–2010. Tento rok se tak stává nejteplejším rokem na území
ČR zaznamenaným v řadě průměrů od roku 1961. Během roku byly zaznamenány pouze dva
měsíce se zápornou odchylkou průměrné měsíční teploty od normálu, a to únor (odchylka 2,6 °C) a březen (odchylka -2,1 °C). Oba tyto měsíce hodnotíme jako teplotně podnormální. V
ostatních měsících byla hodnota průměrné teploty vyšší než normál a, kromě listopadu, jsou
hodnoceny jako teplotně nadnormální až mimořádně nadnormální. Mimořádně teplé byly
měsíce duben (odchylka +4,8 °C) a květen (odchylka +3,2 °C). Měsíce leden (odchylka +3,8 °C),
červen (odchylka +1,7 °C) a srpen (odchylka +3,3 °C) hodnotíme pak jako silně nadnormální.
Srážkově byl rok 2018 silně podnormální, průměrný roční úhrn srážek na území ČR 518 mm
představuje 76 % normálu 1981–2010. Jedná se tak o druhý nejsušší rok za období od roku
1961, rokem s nejnižším úhrnem srážek (503 mm) zůstává rok 2003. Srážkové úhrny se po
většinu měsíců roku pohybovaly pod hodnotami normálu. Srážkově mimořádně podnormální
byl listopad, kdy na území ČR spadlo pouze 37 % normálu 1981–2010. Srážkově silně
podnormální byly měsíce duben (48 % normálu), červenec (47 % normálu) a srpen (45 %
normálu), jako podnormální pak hodnotíme únor (37 % normálu). Nadnormální úhrn srážek
byl zaznamenán pouze v prosinci, kdy spadlo 140 % srážkového normálu.
Kvalitu ovzduší ovlivňují, kromě vlastních zdrojů znečištění, také rozptylové podmínky. Jednou
z možností, jak je číselně vyjádřit, je tzv. ventilační index (VI), který odpovídá součinu výšky
mezní vrstvy atmosféry a průměrné rychlosti větru v ní. V ČR dosahuje VI hodnot zpravidla od
stovek do desetitisíců m2.s-1 , přičemž hodnoty pod 1100 m2.s-1 označujeme jako nepříznivé,
hodnoty mezi 1100 m2.s-1 a 3000 m2.s-1 jako mírně nepříznivé a nad 3000 m2.s-1 jako dobré
rozptylové podmínky. Špatné rozptylové podmínky neznamenají nutně vysoké koncentrace
škodlivin, ale naopak vysoké koncentrace nastávají zpravidla za nepříznivých rozptylových
podmínek a při spolupůsobení dalších faktorů, jako je například nízká teplota vzduchu. V roce
2018 panovaly v porovnání s dlouhodobým desetiletým průměrem 2007–2017 zlepšené
rozptylové podmínky (Obr. 1). Dobrých rozptylových podmínek bylo celkem 91 %, což
představuje 120 % dlouhodobého průměru. Nejméně často se dobré rozptylové podmínky
vyskytovaly v říjnu a listopadu (80 %). Naopak nejlepší rozptylové podmínky byly v květnu a v
srpnu (100 %). Nejmenší odchylku od dlouhodobého průměru vykazuje měsíc květen. K
největšímu nárůstu dobrých příznivých podmínek došlo v prosinci. [5].
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Obr. 1 - Četnosti výskytu rozptylových podmínek v jednotlivých měsících v ČR, rok 2018 (četnosti jsou
hodnoceny na základě denních celorepublikových průměrů ventilačního indexu počítaného modelem
ALADIN)

Z hlediska rozptylových podmínek je patrné, že nejhorší situace panovala v únoru a lednu,
pouze mírně lepší situace panovala od září do listopadu.
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3 S USPENDOVANÉ ČÁSTICE PM 10
Suspendované částice PM10 jsou tvořeny směsí pevných a kapalných částic o aerodynamickém
průměru menším než 10 μm. Suspendované částice mohou být tvořeny různými chemickými
složkami a jejich vliv na lidské zdraví a životní prostředí se odvíjí od jejich složení. Jejich
součástí mohou být i polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy. Roční imisní limit PM10
je 40 µg∙m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10 je 50
µg∙m-3. Legislativa připouští na daném místě (měřicí stanici) maximálně 35 překročení hodnoty
denního imisního limitu za kalendářní rok; při vyšším počtu je imisní limit považován
za překročený [6].
Suspendované částice mají významné zdravotní důsledky, které se projevují již při velmi
nízkých koncentrací bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. Zdravotní rizika částic
ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Při akutním působení částic
může dojít k podráždění sliznic dýchací soustavy, zvýšené produkci hlenu apod. Tyto změny
mohou způsobit snížení imunity a zvýšení náchylnosti k onemocnění dýchací soustavy.
Opakující se onemocnění mohou vést ke vzniku chronické bronchitidy a kardiovaskulárním
potížím. Při akutním působení částic může dojít k zvýraznění symptomů u astmatiků
a navýšení celkové nemocnosti a úmrtnosti populace. Dlouhodobé vystavení působení částic
může vést ke vzniku onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Míra
zdravotních důsledků je ovlivněna řadou faktorů, jako je například aktuální zdravotní stav
jedince, alergická dispozice nebo kouření. Citlivou skupinou jsou děti, starší lidé a lidé trpící
onemocněním dýchací a oběhové soustavy. Nejzávažnější zdravotní dopady, tj.
kardiovaskulární a respirační účinky a navýšení úmrtnosti, mají jemné a ultra jemné částice
s velikostí aerodynamického průměru pod 1 µm [7], [8].

3.1 PRŮMĚRNÁ ROČNÍ KONCENTRACE
3.1.1 Vyhodnocení roku 2018
V rámci Jihomoravského kraje probíhá měření koncentrací suspendovaných částic PM10 na 20
stanicích státní sítě imisního monitoringu. Dostatek dat pro výpočet průměrné roční
koncentrace (90 % primárních dat, [9]) naměřilo 15 lokalit. Dostatek dat pro výpočet průměrné
roční koncentrace PM10 nenaměřily stanice Brno-Svatoplukova, Brno-Lány, Brno-Zvonařka,
Brno-Masná a Mokrá. Naměřené průměrné roční koncentrace PM10 v Jihomoravském kraji
za rok 2018 zobrazuje následující graf na Obr. 2 a přehledová mapka na Obr. 3.
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Obr. 2 – Průměrné roční koncentrace PM10, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Obr. 3 – Přehledová mapka průměrných ročních koncentrací PM10, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj
dat: ČHMÚ [1], zdroj mapového podkladu: Mapy Google
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Z grafu je patrné, že žádná z lokalit v Jihomoravském kraji nepřekročila imisní limit
pro průměrnou roční koncentraci PM10 (40 µg∙m-3). V roce 2018 zaznamenala nejvyšší
koncentraci lokalita Brno – Úvoz (hot spot). V této lokalitě však v těsné blízkosti probíhaly od
konce srpna stavební práce a rekonstrukce vozovky a z chodu koncentrací je velmi dobře
patrné, že nárůst hodnot je situován právě do tohoto období (Obr. 4), a v tomto období také
nejčastěji docházelo k překročení hodnoty imisního limitu pro PM10 (viz kapitola 2.3) [10], [11].

Obr. 4 – Průměrné denní koncentrace PM10 spolu s vyznačením dní s překročenou hodnotou denního
imisního limitu pro PM10, lokalita Brno – Úvoz (hot spot), rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Naopak nejnižší průměrná roční koncentrace PM10 byla v roce 2018 naměřena v lokalitách
Sivice, Kuchařovice a Brno – Soběšice, kde byly koncentrace mírně nižší, než v regionální
pozaďové lokalitě Mikulov – Sedlec.
Následující Obr. 5 pak zobrazuje rozdíl (v µg∙m-3) v průměrných ročních koncentracích PM10
mezi roky 2018 a 2017 na stanicích v Jihomoravském kraji. Lokality jsou seřazeny
od nejvyššího rozdílu po nejnižší, přičemž záporné hodnoty značí pokles průměrných ročních
koncentrací v roce 2018 proti roku 2017.
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Obr. 5 – Rozdíl průměrných ročních koncentrací PM10 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích
Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Významný rozdíl byl naměřen především v lokalitě Brno – Úvoz (hot spot), kde došlo v roce
2018 k nárůstu průměrné roční koncentrace PM10 o téměř 7 µg∙m–3. Tento nárůst byl
způsoben stavebními a rekonstrukčními pracemi v těsné blízkosti stanice – viz výše.
Výrazněji narostly koncentrace také v lokalitách poblíž hranic s Rakouskem, významný
relativní nárůst lze pozorovat zejména na venkovských pozaďových lokalitách Mikulov – Sedlec
nebo Kuchařovice (o 3,7 resp. 3,1 µg∙m–3) a v lokalitě Znojmo (o 4,2 µg∙m–3). Nárůst
průměrných ročních koncentrací PM10 na venkovských a regionálních pozaďových lokalitách
bylo možné pozorovat v roce 2018 v celé ČR [12]. Kromě již zmíněných pozaďových lokalit
došlo také v Brně k vyššímu nárůstu koncentrací na pozaďových lokalitách (Brno – Tuřany,
Brno – Líšeň) než na dopravních lokalitách či lokalitách v centru Brna (Brno – Kroftova, Brno –
Dětská nemocnice, Brno – Výstaviště).
Naopak významný pokles zaznamenala stanice Sivice, k poklesu došlo rovněž v lokalitě
Hodonín.
Vzhledem k tomu, že průměrné hodnoty mohou být významně ovlivněny odlehlými
hodnotami, je ze statistického hlediska hodnocení vývoje kvality ovzduší mnohem vhodnější
medián (prostřední hodnota) průměrných denních koncentrací PM10. Ten může ukázat, zda-li
průměrnou koncentraci vychýlilo několik velmi vysokých koncentrací (např. během smogové
situace), anebo se jednalo o mírně vyšší koncentrace po celý rok.
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Situaci z hlediska mediánu denních koncentrací PM10 na všech stanicích Jihomoravského kraje
pak zobrazuje následující Obr. 6. Z grafu je velmi dobře patrné, že u všech stanic
Jihomoravského kraje došlo k nárůstu mediánu průměrných denních koncentrací.
Z uvedeného tedy vyplývá, že kvalita ovzduší se z hlediska mediánu koncentrací PM10 v roce
2018 proti roku 2017 mírně zhoršila, koncentrace byly tedy mírně vyšší a nedošlo pouze
k výkyvu, který by ovlivnil průměr. Opět je zřejmé, že nejvyšší nárůst mediánu průměrných
denních koncentrací zaznamenaly pozaďové lokality (Znojmo, Kuchařovice, Mikulov – Sedlec,
Brno – Tuřany, Brno – Líšeň), výjimkou je samozřejmě stanice Brno – Úvoz, avšak důvody již
byly uvedeny výše.

Obr. 6 - Rozdíl mediánu průměrných denních koncentrací PM10 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích
Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]

V grafu jsou uvedeny i stanice, které nenaměřily dostatek dat pro výpočet průměrné roční
koncentrace (Brno-Svatoplukova, Brno-Lány, Brno-Zvonařka a Brno-Masná), avšak jejich
srovnání s loňským mediánem je pouze orientační právě z důvodu nižšího počtu dat.
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3.1.2 Vývoj koncentrací 2010–2018
Následující Obr. 7 zobrazuje vývoj průměrných ročních koncentrací PM10 na všech lokalitách
Jihomoravského kraje od roku 2010 do roku 2018. Již z tohoto grafu je patrné, že dochází
k postupnému snižování průměrných ročních koncentrací PM10 na všech lokalitách, přestože
v posledním roce došlo k mírnému nárůstu. Zároveň je patrné, že se rozdíl mezi jednotlivými
lokalitami neustále snižuje.
Vzhledem k vysokému počtu stanic je graf na Obr. 7 mírně nepřehledný. Proto je na Obr. 8
vynesen průměr ze všech stanic v daném roce (křivka), doplněný o minimální a maximální
průměrnou roční koncentraci naměřenou v daném roce (rukáv). Z obrázku je tak patrné,
v jakém intervalu se pohybují koncentrace PM10 v jednotlivých letech, zároveň je dobře patrný
sestupný trend koncentrací. V některé roky se pokles zastaví, např. vlivem velmi špatných
rozptylových podmínek v chladné části roku. Z dlouhodobého hlediska je však dobře patrné,
že koncentrace PM10 v Jihomoravském kraji neustále klesají. Výjimkou jsou lokality, u kterých
dojde v daném roce k významnému lokálnímu ovlivnění (rekonstrukce vozovky, stavba atp.),
jako tomu bylo v roce 2018 v lokalitě Brno – Úvoz (hot spot).

Obr. 7 - Vývoj průměrných ročních koncentrací PM10 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje,
2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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Obr. 8 - Vývoj průměrné roční koncentrace PM10 ze všech lokalit Jihomoravského kraje (křivka),
doplněný o minimum a maximum (rukáv), 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Pokles koncentrací v roce 2018 proti roku 2010 velmi dobře znázorňuje Obr. 9. Jsou na něm
zobrazeny všechny lokality, které naměřily průměrnou roční koncentraci v roce 2010 i v roce
2018, a je tedy možné srovnat tento rozdíl. Směr šipky pak zobrazuje vývoj v čase od roku 2010
do roku 2018, koncentrace je vynesena na ose X.
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Obr. 9 – Pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v roce 2018 proti roku 2010, Jihomoravský kraj,
zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z obrázku je velmi dobře patrné, že na všech lokalitách došlo k poklesu průměrných ročních
koncentrací PM10. Nejvyšší pokles zaznamenala lokalita Brno – Výstaviště, kde došlo v roce
2018 proti roku 2010 k poklesu koncentrací o 10,9 µg∙m-3 (z 36,2 µg∙m-3 na 25,3 µg∙m-3), což je
pokles o zhruba třetinu. Výrazný pokles zaznamenala rovněž lokalita Hodonín nebo lokalita
Brno – Tuřany. Naopak vzhledem k nárůstu koncentrací v roce 2018 zejména na pozaďových
lokalitách dochází právě zde k pouze mírnému zlepšení proti roku 2010.
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3.1.3 Pětiletí 2014–2018
Z důvodu zejména meteorologické odlišnosti jednotlivých let mohou být naměřené
koncentrace škodlivin v jednotlivých létech odlišné. Proto dle zákona o ochraně ovzduší [6],
§11, odst. 5 a 6 připravuje ČHMÚ každoročně pětileté průměry jednotlivých charakteristik
a výsledky zveřejňuje na svém portálu ve formě map s hodnotami v síti 1 x 1 km [13]. Poslední
dostupné pětiletí na portálu ČHMÚ je 2013–2017. Avšak vzhledem k tomu, že jsou již
dostupná data za rok 2018, budou v následujících grafech uvedeny hodnoty pětiletí
2014–2018 vypočtené pro jednotlivé měřicí lokality.

Obr. 10 – Pětiletý průměr ročních koncentrací PM10, Jihomoravský kraj, 2014–2018, zdroj dat: ČHMÚ
[1]

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší pětileté průměry jsou měřeny na dvou dopravou
nejzatíženějších lokalitách Brno – Svatoplukova a Brno – Zvonařka. Další lokality již mají
viditelně nižší hodnoty pod 30 µg∙m-3. Dlouhodobě nejnižší koncentrace PM10 jsou pak měřeny
v lokalitě Mikulov – Sedlec, přestože v roce 2018 i v této lokalitě výrazněji vzrostly
koncentrace. Lokalita Mikulov – Sedlec se v pětiletém průměru pohybuje zhruba na 66 %
koncentrace v lokalitě Brno – Zvonařka. To jinými slovy znamená, že 2/3 prašnosti měřené
na nejzatíženější brněnské lokalitě jsou měřeny už na regionální pozaďové lokalitě
Mikulov – Sedlec, ležící v blízkosti přírodní rezervace a která je minimálně ovlivněna lokálními
zdroji. Tyto výsledky velmi dobře korespondují se studií prezentovanou na stránkách Evropské
Komise [14], která zkoumala kvalitu ovzduší z pohledu prašnosti PM2,5 ve 150 evropských
městech, včetně Brna. Z výsledků vyplývalo, že zhruba 50 % měřených ročních koncentrací
PM2,5 tvoří přeshraniční přenos, zhruba 20 % tvoří přenos znečištění pocházející z emisí
vypuštěných v ČR mimo území Brna, a z Brna pochází zhruba cca 20 %. Zhruba 5–10 %
měřených koncentrací pochází z přírodních zdrojů.
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Pětiletí 2014–2018 lze vyhodnotit i dle typu jednotlivých stanic a udělat si tak představu
o koncentračních úrovních na venkovském pozadí Jihomoravského kraje, předměstském
pozadí, městském pozadí a na dopravou exponovaných lokalitách za období 2014–2018.
Vypočtené hodnoty pro jednotlivé typy stanic uvádí Obr. 11.

Obr. 11 - Pětiletý průměr ročních koncentrací PM10, jednotlivé typy lokalit, Jihomoravský kraj, 2014–
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu je patrné, že nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravou zatížených lokalitách. O něco
nižší hodnoty jsou měřeny na městském pozadí, které se v průměru za 5 let pohybuje
v Jihomoravském kraji zhruba na 88 % hodnot měřených na dopravních lokalitách. V dopravou
zatížených lokalitách jsou tedy zhruba o 12 % vyšší koncentrace PM10, než je hodnota
městského pozadí.
Předměstské pozadí se z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 pohybuje jen mírně
níže než městské pozadí, zhruba na 84 % hodnot měřených na dopravních lokalitách. Nejnižší
hodnoty jsou pak měřeny na venkovských lokalitách, jejichž koncentrační úroveň se pohybuje
zhruba na 79 % dopravou zatížených městských lokalit.
Z uvedeného tedy vyplývá, že dopravní lokality v Brně měří dlouhodobě pouze o 20 % vyšší
koncentrace PM10, než jsou hodnoty měřené na venkovských lokalitách. Tyto výsledky opět
velmi dobře korespondují se studií Evropské komise [14].
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3.2 PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ KONCENTRACE V ROCE 2018
V následujících grafech jsou uvedeny průměrné měsíční koncentrace PM10, měřené v roce
2018. Graf na Obr. 12 zobrazuje tyto koncentrace pro všechny jednotlivé lokality. Je z něj velmi
dobře patrné, že na všech lokalitách panuje obdobný vývoj koncentrací, a koncentrace jsou
tedy především ovlivňovány nadregionálními vlivy a meteorologickými podmínkami.
Malou výjimku tvoří lokalita Brno – Úvoz (hot spot) a Brno – Masná, které měřily v druhé
polovině roku 2018 výrazně odlišné koncentrace než zbylé lokality. Důvody zvýšených
koncentrací v lokalitě Brno – Úvoz byly popsány již výše. Situaci v lokalitě Brno – Masná mohly
rovněž ovlivnit rekonstrukční práce v blízkosti Zvonařky a Plotní, se kterými pak byly spojené
dopravní omezení a kolony.
Z grafu je dále velmi dobře patrné, že únor a březen 2018 byly svými koncentracemi výrazně
výš než celý zbytek roku, a to na všech lokalitách. Důvodem byly zřejmě nepříznivé rozptylové
podmínky a dálkový transport znečištění v těchto měsících. Zvýšené koncentrace se vyskytly
také v říjnu a listopadu. V lednu a v prosinci byly koncentrace relativně nízké. Nejnižší hodnoty
pak byly tradičně měřeny v červnu a červenci.

Obr. 12 – Průměrné měsíční koncentrace PM10 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje, rok
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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Graf na Obr. 12 velmi dobře dokumentuje to, že na všech lokalitách byl vývoj koncentrací
podobný, ale pro velké množství lokalit je mírně nepřehledný. Na Obr. 13 jsou tedy průměrné
měsíční koncentrace zprůměrovány pro jednotlivé typy lokalit. Z grafu je tedy možné vyčíst
průměrné měsíční koncentrace PM10 v roce 2018 pro venkovské pozadí, předměstské pozadí,
městské pozadí a dopravní lokality.

Obr. 13 - Průměrné měsíční koncentrace PM10 na jednotlivých typech lokalit Jihomoravského kraje, rok
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu vyplývá, že v únoru a listopadu byly měřeny velmi vysoké koncentrace PM10 na všech
typech lokalit. V březnu a říjnu se jednalo především o dopravní lokality. V červnu a červenci
byly opět koncentrace na všech typech lokalit téměř totožné. Rozdíl mezi venkovským
pozadím a dopravními lokalitami činil cca 2–3 µg∙m-3.
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3.3 36. NEJVYŠŠÍ DENNÍ KONCENTRACE PM10
Tento imisní limit vychází z průměrných denních koncentrací PM10. Rozložení četností
(distribuce) průměrných denních koncentrací PM10 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje v roce 2018 zobrazuje následující Obr. 14.

Obr. 14 – Četnost výskytu (distribuce) průměrných denních koncentrací PM10 na jednotlivých lokalitách
Jihomoravského kraje v roce 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z obrázku je patrné, že některé stanice mají distribuci širší, posunutou až k vyšším
koncentracím. Jedná se zejména o lokality Brno – Úvoz (hot spot), Brno – Dětská nemocnice
nebo Znojmo. Některé lokality (Brno – Kroftova, Lovčice) pak mají mírně bimodální charakter
nebo alespoň náznak dvou maxim. To by mohlo naznačovat významný lokální vliv v závislosti
např. na sezóně, meteorologických podmínkách atp.
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3.3.1 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2018
Vztah denních koncentrací PM10 k imisnímu limitu lze vyjádřit buď pomocí koncentrací, nebo
počtu dní s překročenou hodnotou imisního limitu za kalendářní rok.
Vyjádření pomocí koncentrací je vhodnější, protože se jedná o kontinuální veličinu, a lze ji tedy
vyjádřit i pomocí mapy [15]. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že za kalendářní rok může být
35 dní s hodnotou průměrné denní koncentrace PM10 vyšší než 50 µg∙m-3 (zhruba 10 % dní
v roce). Proto se hodnotí 36. nejvyšší hodnota průměrné denní koncentrace PM10
za kalendářní rok, která pokud je vyšší než 50 µg∙m-3, je překročen imisní limit.
Následující graf na Obr. 15 a mapka na Obr. 16 zobrazuje hodnoty 36. nejvyšších průměrných
denních koncentrací PM10 za kalendářní rok 2018 v lokalitách Jihomoravského kraje, které
naměřily dostatečný počet dat pro výpočet agregovaných údajů.

Obr. 15 – 36. nejvyšší hodnota průměrné denní koncentrace PM10 za kalendářní rok 2018, Jihomoravský
kraj, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Nejvyšší hodnota 36. nejvyšší koncentrace PM10 byla naměřena v lokalitě Brno – Úvoz (hot
spot). V této lokalitě došlo k výraznému ovlivnění měření stavebními pracemi [10], [11], do
začátku těchto stavebních úprav koncem srpna došlo v této lokalitě pouze k 4 překročením
hodnoty 50 µg∙m-3 (Obr. 4), zbylých 43 překročení této hodnoty nastalo až během stavebních
a rekonstrukčních prací.
Nejnižší hodnoty pak měřily lokality Hodonín, Brno – Soběšice a Sivice. Regionální pozaďová
lokalita Mikulov – Sedlec naměřila vyšší 36. nejvyšší denní hodnotu PM10 za kalendářní rok
2018 než dvě brněnské stanice. To jen ilustruje nárůst koncentrací na venkovských
pozaďových lokalitách v roce 2018.
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Obr. 16 – Přehledová mapka 36. nejvyšší hodnota průměrné denní koncentrace PM10 za kalendářní rok
2018, Jihomoravský kraj, zdroj dat: ČHMÚ [1], zdroj mapového podkladu: Mapy Google

Následující Obr. 17 zobrazuje rozdíl v hodnotách 36. nejvyšších denních koncentrací PM10
v roce 2018 proti roku 2017. Největší nárůst koncentrací byl zaznamenán v lokalitě
Brno – Úvoz (hot spot) z již několikrát výše zmiňovaných důvodů. Ovšem druhý nejvyšší nárůst
zaznamenala regionální pozaďová lokalita Mikulov – Sedlec, následovaná dalšími pozaďovými
(a zejména venkovskými pozaďovými) lokalitami. Podobně jako v případě průměrné roční
koncentrace PM10, i zde není výjimkou nárůst koncentrací na venkovských a regionálních
pozaďových lokalitách [16]. Brněnské stanici zůstaly přibližně na svém, k mírnému zlepšení
došlo v lokalitě Brno – Dětská nemocnice. K nejvýraznějšímu poklesu 36. nejvyšší denní
koncentrace PM10 pak došlo v lokalitách Hodonín a Sivice.
Nárůst koncentrací v roce 2018 zejména na venkovských pozaďových lokalitách může být
způsoben větším vlivem lokálních topenišť (např. z důvodu pálení levného kůrovcem
napadeného dříví, které není dostatečně proschlé, nárůstem počtu doplňkových topidel –
krby, krbová kamna), svůj vliv mohl mít přeshraniční přenos či větrná eroze v suchých a teplých
jarních a podzimních měsících.
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Obr. 17 – Rozdíl 36. nejvyšších denních koncentrací PM10 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích
Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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3.3.2 Vývoj 36. nejvyšších denních koncentrací PM10 za období 2010–2018
Následující Obr. 18 zobrazuje vývoj 36. nejvyšších denních koncentrací PM10 na všech
lokalitách Jihomoravského kraje od roku 2010 do roku 2018. Již z tohoto grafu je patrné,
že dochází k postupnému snižování hodnot 36. nejvyšších denních koncentrací PM10 na všech
lokalitách, v posledních 3 letech jsou hodnoty poměrně stabilní s výjimkou lokálně ovlivněných
stanic. Zároveň je patrné, že se rozdíl mezi jednotlivými lokalitami neustále snižuje,
koncentrace na dopravních lokalitách se stále více přibližují koncentracím měřeným na
pozaďových stanicích.

Obr. 18 - Vývoj 36. nejvyšších denních koncentrací PM10 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Vzhledem k vysokému počtu stanic je graf na Obr. 18 mírně nepřehledný. Proto je na Obr. 19
vynesen průměr ze všech stanic v daném roce (křivka), doplněný o minimální a maximální 36.
nejvyšší denní koncentraci naměřenou v daném roce (rukáv). Z obrázku je tak patrné, v jakém
intervalu se pohybují 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v jednotlivých letech, zároveň je
dobře patrný sestupný trend koncentrací. V některé roky se pokles zastaví, např. vlivem velmi
špatných rozptylových podmínek v chladné části roku. Z dlouhodobého hlediska je však dobře
patrné, že i hodnoty 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v Jihomoravském kraji neustále
klesají.
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Obr. 19 – Vývoj průměru 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 ze všech lokalit Jihomoravského kraje
(křivka), doplněný o minimum a maximum (rukáv), 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Pokles koncentrací v roce 2018 proti roku 2010 velmi dobře znázorňuje Obr. 20. Jsou na něm
zobrazeny všechny lokality, které naměřily 36. nejvyšší denní koncentraci v roce 2010 i v roce
2018, a je tedy možné srovnat tento rozdíl. Směr šipky pak zobrazuje vývoj v čase od roku 2010
do roku 2018, koncentrace je vynesena na ose X.
Z obrázku je velmi dobře patrné, že na všech lokalitách došlo k poklesu 36. nejvyšších denních
koncentrací PM10. Nejvyšší pokles zaznamenala lokalita Brno – Výstaviště, kde došlo v roce
2018 proti roku 2010 k poklesu koncentrací o 17,8 µg∙m-3, což je pokles zhruba o 30 %. Výrazný
pokles zaznamenala rovněž lokalita Brno – Tuřany nebo lokalita Hodonín. U pozaďových lokalit
je pokles mírnější, zřejmě v důsledku nárůstu koncentrací v roce 2018.
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Obr. 20 - Pokles 36. nejvyšších denních koncentrací PM10 v roce 2018 proti roku 2010, Jihomoravský
kraj, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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3.3.3 Pětiletí 2014–2018
Z důvodu zejména meteorologické odlišnosti jednotlivých let mohou být naměřené
koncentrace škodlivin v jednotlivých létech odlišné. Proto dle zákona o ochraně ovzduší [6],
§ 11, odst. 5 a 6 připravuje ČHMÚ každoročně pětileté průměry jednotlivých charakteristik
a výsledky zveřejňuje na svém portálu ve formě map s hodnotami v síti 1 x 1 km [13]. Poslední
dostupné pětiletí na portálu ČHMÚ je 2013–2017. Avšak vzhledem k tomu, že jsou již
dostupná data za rok 2018, budou v následujících grafech uvedeny hodnoty 36. nejvyšších
denních koncentrací PM10 za pětiletí 2014–2018 vypočtené pro jednotlivé měřicí lokality.

Obr. 21 - Pětiletý průměr 36. nejvyšších denních koncentrací PM10, Jihomoravský kraj, 2014–2018, zdroj
dat: ČHMÚ [1]

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší pětileté průměry jsou měřeny na dvou dopravou
nejzatíženějších lokalitách Brno – Zvonařka a Brno – Svatoplukova. Nad hodnotou 50 µg∙m-3
se drží ještě předměstská pozaďová lokalita Brno – Lány. Dlouhodobě nejnižší koncentrace
PM10 jsou pak měřeny v lokalitách Kuchařovice, Brno – Soběšice a Mikulov – Sedlec. Ty se
v pětiletém průměru pohybují zhruba na 70 % 36. nejvyšší denní koncentrace v lokalitě
Brno – Zvonařka. To jinými slovy znamená, že více než 2/3 prašnosti měřené na nejzatíženější
brněnské lokalitě jsou měřeny už na regionální pozaďové lokalitě Mikulov – Sedlec, ležící
v blízkosti přírodní rezervace a která je minimálně ovlivněna lokálními zdroji. Tyto výsledky
opět velmi dobře korespondují se studií prezentovanou na stránkách Evropské Komise [14].
Pětiletí 2014–2018 lze vyhodnotit i dle typu jednotlivých stanic a udělat si tak představu
o koncentračních úrovních z hlediska denního imisního limitu na venkovském pozadí
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Jihomoravského kraje, předměstském pozadí, městském pozadí a na dopravou exponovaných
lokalitách za období 2014–2018. Vypočtené hodnoty pro jednotlivé typy stanic uvádí Obr. 22.

Obr. 22 - Pětiletý průměr 36. nejvyšších denních koncentrací PM10, jednotlivé typy lokalit, Jihomoravský
kraj, 2014–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu je patrné, že z hlediska 36. nejvyšších denních koncentrací PM10 jsou nejvyšší hodnoty
měřeny na dopravou zatížených lokalitách. O něco nižší hodnoty jsou měřeny na městském
pozadí, které se v průměru za 5 let pohybuje v Jihomoravském kraji zhruba na 90 % hodnot
36. nejvyšších denních koncentrací měřených na dopravních lokalitách. Doprava v dopravou
zatížených lokalitách Brna tedy navyšuje městské pozadí ve vztahu k dennímu imisnímu limitu
zhruba o 10 %.
Předměstské pozadí se z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 pohybuje jen mírně
níže než městské pozadí, zhruba na 88 % hodnot měřených na dopravních lokalitách. Nejnižší
hodnoty jsou pak měřeny na venkovských lokalitách, jejichž koncentrační úroveň se pohybuje
zhruba na 84 % dopravou zatížených městských lokalit.
Z uvedeného tedy vyplývá, že dopravní lokality v Brně měří dlouhodobě pouze o 16 % vyšší 36.
nejvyšší denní koncentrace PM10, než jsou hodnoty měřené na venkovských lokalitách. Tyto
výsledky opět velmi dobře korespondují se studií Evropské komise [14].
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3.4 POČTY PŘEKROČENÍ HODNOTY IMISNÍHO LIMITU
Jak již bylo uvedeno výše, vztah k dennímu imisnímu limitu pro PM10 lze vyjádřit dvěma
způsoby. Předchozí kapitola se věnovala koncentračnímu způsobu, tato kapitola se bude
věnovat vyjádření pomocí počtu dnů s překročenou hodnotou imisního limitu, kterých může
být za kalendářní rok nejvýše 35.

3.4.1 Počet překročení hodnoty imisního limitu v roce 2018
Následující graf na Obr. 23 zobrazuje počet dní s překročenou hodnotou imisního limitu
pro průměrnou denní koncentraci PM10 na stanicích Jihomoravského kraje, které v roce 2018
naměřily dostatek dat pro výpočet agregovaných údajů.

Obr. 23 – Počet dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10,
Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Nejvíce překročení hodnoty imisního limitu bylo naměřeno v lokalitě Brno – Úvoz (hot spot),
ale jak jsem již psal, do poloviny srpna, než začaly stavební a rekonstrukční práce, došlo v této
lokalitě pouze k 4 překročením hodnoty imisního limitu (Obr. 4). Na ostatních lokalitách byl
imisní limit dodržen, nejméně dní s překročenou hodnotou imisního limitu bylo v roce 2018
zaznamenáno v Sivicích a Brně – Soběšicích.
Pokud bychom však do grafu zařadili i lokality, které nenaměřily dostatečný počet primárních
dat pro výpočet agregovaných údajů, situace se změní. Nejvíce překročení zaznamenala
lokalita Brno – Zvonařka, která byla v průběhu roku z důvodu stavebních prací překlasifikována
z dopravní stanice na průmyslovou. Pro potřeby tohoto grafu byly sečteny dny s překročením
hodnoty imisního limitu za obě klasifikace (jde pořád o stejnou lokalitu). Na druhém místě pak
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z hlediska počtu překročení figuruje lokalita Brno – Masná, ležící rovněž v těsné blízkosti
dopravní stavby v blízkosti Zvonařky. Z uvedeného vyplývá, že stavební práce, přestavba ulice
Plotní a dopravní komplikace v okolí významně navýšily počet dní s koncentracemi vyššími,
než 50 µg∙m-3, a to přesto, že stanice nenaměřily dostatečný počet dat pro výpočet
agregovaných údajů. Že se v těchto lokalitách jedná zejména o prašnost způsobenou
stavebními a rekonstrukčními pracemi potvrdila i rozsáhlá studie včetně analýzy částic pomocí
elektronové mikroskopie [17]. První tři stanice z hlediska této charakteristiky byly tedy velmi
významně ovlivněny stavbou v blízkosti měření. Imisní limit by překročila ještě přetížená
dopravní lokalita Brno – Svatoplukova.

Obr. 24 – Počet dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10,
Jihomoravský kraj, rok 2018, včetně lokalit, které nenaměřily dostatečný počet dat pro výpočet
agregovaných údajů, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Následující Obr. 25 zobrazuje rozdíl v počtu dní s překročenou hodnotou imisního limitu
pro průměrnou denní koncentraci PM10 mezi roky 2018 a 2017 na stanicích Jihomoravského
kraje, které naměřily dostatečný počet dat pro výpočet agregovaných údajů v obou
hodnocených letech.
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Obr. 25 - Rozdíl počtu dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro průměrnou denní koncentrací
PM10 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z obrázku je dobře patrné, že s výjimkou stavbou ovlivněné lokality Brno – Úvoz (hot spot) a
lokality Znojmo došlo na všech ostatních lokalitách k poklesu dnů s překročenou hodnotou
imisního limitu, popř. nedošlo vzhledem k roku 2017 k žádné změně.
Zajímavostí je velmi významný pokles počtu dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro
denní koncentrace PM10 v lokalitě Mikulov – Sedlec, přestože 36. nejvyšší denní koncentrace
PM10 v této lokalitě významně stoupla. V roce 2017 došlo v této lokalitě k velmi vysokému
počtu překročení během smogových situací v lednu a únoru, avšak po zbytek roku byly
koncentrace velmi nízké. Naproti tomu v roce 2018 nebylo tolik dní s koncentracemi vyššími,
než 50 µg∙m-3, avšak 36. nejvyšších denní průměrná koncentrace vykazovala vyšší hodnoty,
než v roce 2017 (Obr. 26).
Nejvyšší pokles počtu dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro průměrnou denní
koncentraci PM10 zaznamenala lokalita Sivice.

30

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

Obr. 26 – Průměrné denní koncentrace PM10 v lokalitě Mikulov – Sedlec v letech 2017 (nahoře) a 2018
(dole) s vyznačením dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro denní koncentrace PM10 (červené
body), zdroj dat: ČHMÚ [1]
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3.4.2 Počet překročení v jednotlivých měsících roku 2018
Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, proti roku 2017 významně narostl počet
překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10, pouze v lokalitě
Brno – Úvoz (hot spot), na většině lokalit však došlo k poklesu těchto dní. Počet překročení
hodnoty imisního limitu v jednotlivých měsících zobrazuje následující Obr. 27.

Obr. 27 - Počet dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10,
Jihomoravský kraj, jednotlivé měsíce roku 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Opět se ukazuje, jak významně stavba ovlivnila ovzduší v blízkosti lokality Brno – Úvoz. Ještě
na konci září měla tato lokalita tolik překročení, jako lokalita Brno – Dětská nemocnice pouze
za leden a únor. A přesto stanice Brno – Dětská nemocnice imisní limit dodržela, lokalita Brno
– Úvoz (hot spot) nikoliv.
Obecně pak lze konstatovat, že nejčastěji k překračování hodnoty imisního limitu pro
průměrnou denní koncentraci PM10 docházelo v měsících únoru, březnu a listopadu.
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3.4.3 Průměrný počet překročení v jednotlivých měsících za pětiletí 2014–2018
dle typu stanice
Výše uvedená skutečnost, že většina překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou roční
koncentraci PM10 se odehrává v chladné části roku během topné sezóny, potvrzuje
i následující graf na Obr. 28.

Obr. 28 – Průměrný počet dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro denní koncentraci PM10
v jednotlivých měsících na jednotlivých typech lokalit Jihomoravského kraje, 2014–2018, zdroj dat:
ČHMÚ [1]

Z grafu je patrné, že dlouhodobě je nejvíce překročení hodnoty imisního limitu naměřeno
v lednu a celkově pak v topné sezóně. V lednu a únoru jsou na dopravních lokalitách měřeny
v průměru o 2–3 překročení více, než na městských a předměstských lokalitách. Doprava
mírně navyšuje koncentrace městského pozadí (viz dříve), tudíž pokud se městské
a předměstské pozadí pohybuje těsně pod 50 µg∙m-3 v denním průměru, budou dopravní
lokality měřit hodnoty koncentrací mírně nad 50 µg∙m-3 a dojde tedy k překročení hodnoty
imisního limitu. Od května do září se vyskytují překročení hodnoty imisního limitu pouze velmi
výjimečně, na všech typech lokalit je průměrná hodnota překročení za 5 let nižší než 0,5.
Výrazný rozdíl je patrný na dopravních lokalitách v březnu a dubnu. To může být způsobeno
nesklizeným posypovým materiálem na komunikacích, který je dopravou neustále drcen na
jemnější a jemnější částice, a současně vířen.
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3.5 RŮŽICE
Pro potřeby této obecné studie nebudou koncentrační růžice studovány do hloubky jako
v případě studie „Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010–2016“
[18]. Pro prezentaci roku 2018 byly vybrány lokality Brno – Zvonařka (dopravní lokalita),
Brno – Tuřany a Brno – Lány (předměstské pozaďové lokality) a Mikulov – Sedlec (regionální
pozaďová lokalita). Pro tyto lokality budou vždy připraveny větrné růžice, koncentrační
růžice, denní chod hodinových koncentrací a teplotně členěná koncentrační růžice. Výsledný
obrázek bude prezentován vždy tak, že kromě růžice pro rok 2018 bude pro srovnání uvedena
také průměrná růžice za roky 2017 a 2010–2016. Bude tedy možné porovnat, zda v roce 2018
došlo k nějakým změnám proti dlouhodobému průměru.

3.5.1 Brno – Tuřany
Na Obr. 29 je zobrazena větrná růžice pro lokalitu Brno – Tuřany. Z růžice je patrné, že lokalita
je velmi dobře umístěna v otevřeném prostoru, zastoupeny jsou v ní všechny směry větru
poměrně rovnoměrně a současně jsou dostatečně zastoupeny i rychlosti větru nad 4 m∙s-1.
Z růžic je dále patrné, že v roce 2017 byly mírně více zastoupeny západní směry, zejména pak
severozápadní proudění, naopak v roce 2018 výrazněji převládalo proudění ze severovýchodu.
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Obr. 29 – Větrná růžice členěná dle rychlosti větru, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [4] a
Jihomoravský kraj [19]

Následující Obr. 30 zobrazuje koncentrační růžice pro PM10 v lokalitě Brno – Tuřany. Ty
zobrazují průměrnou koncentraci PM10 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2017 a 2018
proti předchozím létům příliš nezměnila, v roce 2018 jsou koncentrace v růžici ze
severovýchodu nižší než v roce 2017, kdy byly zaznamenány smogové epizody spojené
s těmito směry větru. Vysoké koncentrace jsou měřeny pouze při severovýchodním až
východním proudění, kdy většinou přichází znečištěný vzduch Vyškovskou bránou podél
Drahanské vrchoviny. Z větrné růžice je patrné, že směrem od města Brna (SZ) proudí vítr
nejčastěji a z koncentrační růžice pak vyplývá, že při tomto proudění jsou měřeny pouze velmi
nízké koncentrace PM10, ostatně jako ze všech západních směrů. Pro koncentrace na periferii
Brna je tedy rozhodující směr větru a potažmo dálkový transport znečištění, které významně
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ovlivňují koncentrace PM10. To se potvrdilo i při vysokých koncentracích PM10 ze začátku roku
2017 [20].

Obr. 30 – Koncentrační růžice PM10, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a Jihomoravský
kraj [19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Tuřany je tento denní chod vynesen na Obr. 31.

36

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

Obr. 31 – Denní chod koncentrací PM10 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat:
ČHMÚ [3], [4] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM10 je důležitý zejména
severovýchodní a východní směr větru. V roce 2018 i jihovýchodní směry větru. Maxima jsou
pak dosahována zejména ve večerních a nočních hodinách a dále v brzkých ranních hodinách.
To může souviset se zatápěním lidí v okolních obcích po návratu z práce, popř. v ranních
hodinách. Navíc jsou v noci obecně horší rozptylové podmínky.
Tuto úvahu potvrzuje i následující Obr. 32, který uvádí opět koncentrační růžici, která je ale
dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch
nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM10 při teplotách v intervalu od 0
do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 32 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy při proudění ze severovýchodu až východu.
V roce 2018 jsou z koncentrační růžice patrné nižší hodnoty právě při teplotách pod 0°C, na
rozdíl od roku 2017 nedošlo v zimním období k epizodám vysokých koncentrací. Při západním
proudění ani při těchto nízkých teplotách nejsou měřeny vysoké koncentrace. Při teplotách
nad 0 °C jsou již měřeny pouze velmi nízké koncentrace, mírně zvýšené jsou opět
při severovýchodním až východním proudění. Při teplotách nad 13 °C jsou již koncentrace
velmi nízké.
Z toho opět vyplývá, že na předměstské pozadí, které v dlouhodobém průměru tvoří zhruba
85 % nejvyšších měřených koncentrací v Jihomoravském kraji, má velmi výrazný vliv topná
sezóna, meteorologické podmínky a dálkový transport znečištění ze severovýchodu.
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3.5.2 Mikulov – Sedlec
Na Obr. 33 je zobrazena větrná růžice pro lokalitu Mikulov – Sedlec. Z růžice je patrné,
že výrazněji jsou zastoupeny západní směry proudění větru, ostatní jsou pak zastoupeny
zhruba stejně. V roce 2017 byly přeci jen mírně více zastoupeny severní a jihozápadní směry,
v roce 2018 pak dominovaly severní směry větru. Vyšší rychlosti větru nad 4 m∙s-1 jsou
zastoupeny zejména při proudění z jižních a západních směrů.

Obr. 33 – Větrná růžice členěná dle rychlosti větru, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a
Jihomoravský kraj [19]

Následující Obr. 34 zobrazuje koncentrační růžice pro PM10 v lokalitě Mikulov – Sedlec. Ty
zobrazují průměrnou koncentraci PM10 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila. Vysoké koncentrace jsou měřeny pouze
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při severovýchodním až severním proudění. V letech 2010–2016 byly měřeny vysoké
koncentrace i při jihozápadním proudění a vysokých rychlostech větru. Ze západních směrů,
odkud proudí vítr nejčastěji, jsou měřeny pouze velmi nízké koncentrace PM10, ostatně jako
ze všech západních směrů. V roce 2018 byly měřeny zvýšené koncentrace rovněž ze severních
až severovýchodních směrů, avšak maxima bylo dosaženo při východním proudění a vyšší
rychlosti větru. Pro pozaďové koncentrace Jihomoravského kraje je tedy rozhodující směr
větru a potažmo dálkový transport znečištění, které významně ovlivňují koncentrace PM10. To
se potvrdilo i při vysokých koncentracích PM10 ze začátku roku 2017 [20].

Obr. 34 – Koncentrační růžice PM10, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj
[19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
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směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Mikulov – Sedlec je tento denní chod vynesen na Obr. 35.

Obr. 35 – Denní chod koncentrací PM10 členěný dle směru větru, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat:
ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM10 je důležitý zejména
severovýchodní, severní a východní (v roce 2018) směr větru. Maxima jsou pak dosahována
zejména ve večerních, nočních a v brzkých ranních hodinách. To může souviset se zatápěním
lidí v okolních obcích po návratu z práce, popř. v ranních hodinách. Dále se na měřených
koncentracích zřejmě významně podílí dálkový transport. Navíc jsou v noci obecně horší
rozptylové podmínky.
Vliv topné sezóny potvrzuje i následující Obr. 36, který uvádí opět koncentrační růžici, která je
ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch
nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM10 při teplotách v intervalu od 0
do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 36 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy při proudění ze severovýchodu až východu.
Při západním proudění ani při těchto nízkých teplotách nejsou měřeny vysoké koncentrace.
Při teplotách nad 0 °C jsou již měřeny pouze nízké koncentrace.
Z toho opět vyplývá, že na venkovském pozadí, které v dlouhodobém průměru tvoří zhruba
80 % nejvyšších měřených koncentrací v Jihomoravském kraji, má velmi výrazný vliv topná
sezóna, meteorologické podmínky a dálkový transport znečištění ze severovýchodu.
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3.5.3 Brno – Lány
Na Obr. 38 je zobrazena větrná růžice pro lokalitu Brno – Lány. Z růžice je patrné, že v této
lokalitě jsou měřeny pouze velmi nízké rychlosti větru. Zejména v letech 2017 a 2018 téměř
nepřesahují hodnotu 2 m∙s-1. Jedná se o nejnižší hodnoty ze všech hodnocených lokalit v této
studii, které mohou vyplývat zejména ze stínění lokality (budovy, zeleň). Tuto situaci potvrzuje
i satelitní snímek ze serveru Google mapy (Obr. 37). Měřicí lokalita je ze západní, severní
a východní strany ohrazena zelení, z východní a jižní strany je pak v těsné blízkosti budova. To
může mít vliv nejen na rychlosti větru v lokalitě, ale rovněž na hodnocení směrů větru, protože
zde velmi pravděpodobně bude docházet k obtékání zeleně a budov a jednotlivé směry větru
tak budou pro analýzu pomocí koncentračních růžic zkresleny.
Z důvodů nízkých rychlostí větru nemusí docházet k dostatečnému rozptylu škodlivin a mohou
tak být měřeny zvýšené koncentrace proti dobře provětrávaným lokalitám.
Obdobně jako v roce 2017 byly významně zastoupeny severozápadní a západní směry větru,
ale v roce 2018 byly podstatně více zastoupeny také jihovýchodní směry, při kterých byly
rovněž měřeny nejvyšší rychlosti větru.

Obr. 37 – Satelitní snímek lokality Brno – Lány (vyznačena šipkou), zdroj: Google
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Obr. 38 – Větrná růžice členěná dle rychlosti větru, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města
Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Následující Obr. 39 zobrazuje koncentrační růžice pro PM10 v lokalitě Brno – Lány. Ty zobrazují
průměrnou koncentraci PM10 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila, avšak došlo k nárůstu četností výskytu a rychlostí větru
v lokalitě z jihovýchodních směrů. Vyšší koncentrace jsou měřeny pouze při východním
proudění, nejvyšší koncentrace byly zaznamenány při jihovýchodním proudění a vyšších
rychlostech větru. Při západním proudění jsou, podobně jako v lokalitě Brno – Tuřany, měřeny
pouze nízké koncentrace PM10.
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Obr. 39 – Koncentrační růžice PM10, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Lány je tento denní chod vynesen na Obr. 40.
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Obr. 40 – Denní chod koncentrací PM10 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Lány, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM10 je důležitý zejména
východní směr větru. Z těchto směrů jsou zvýšené koncentrace po celý den. Vysoké
koncentrace jsou pak měřeny i při jižním až jihozápadním proudění, ale pouze ve večerních
a nočních hodinách. To lze přisuzovat vytápění a mírně horším rozptylovým podmínkám
v nočních hodinách.
Úvahu o vlivu vytápění potvrzuje i následující Obr. 41, který uvádí opět koncentrační růžici,
která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách
vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM10 při teplotách
v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 41 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna
[2] a Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu, a převážně při proudění z východu až jihovýchodu
a nižších rychlostech větru. V roce 2018 pak převládaly jižní směry. Při západním proudění ani
při těchto nízkých teplotách téměř nejsou měřeny vysoké koncentrace. Při teplotách nad 0 °C
jsou již měřeny nízké koncentrace, mírně zvýšené jsou opět při východním až jihovýchodním
proudění. Při teplotách nad 13 °C byly v letech 2010–2016 měřeny vysoké koncentrace
při proudění větru z jihovýchodu a vyšších rychlostech větru. V roce 2017 byly při těchto
teplotách, rychlostech a směrech větru měřeny pouze zvýšené koncentrace, avšak v roce 2018
byly opět při těchto rychlostech a směrech větru zaznamenány vysoké koncentrace. Svůj vliv
na této situaci může mít např. dálkový transport či větrná eroze [21].
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3.5.4 Brno – Zvonařka
Na Obr. 42 je zobrazena větrná růžice pro lokalitu Brno – Zvonařka. Z růžice je patrné,
že výrazněji jsou zastoupeny západní, severozápadní (zejména v letech 2017 a 2018) a
jihovýchodní směry proudění větru. Naopak zcela chybí severní, severovýchodní a částečně
také východní směry, protože z této strany je lokalita stíněna blízkou budovou. V roce 2018
byly více zastoupeny severozápadní a jihovýchodní směry. Vyšší rychlosti větru nad 4 m∙s-1 se
v lokalitě téměř nevyskytují z důvodu stínění budovami. Rychlosti větru nad 2 m∙s-1 se vyskytují
pouze z nejvíce otevřených směrů, tedy ze severozápadu a západu a jihovýchodu. Především
jsou však v této lokalitě dlouhodobě měřeny nízké rychlosti větru do 2 m∙s-1. Tato skutečnost
zabraňuje dobrému rozptylu škodlivin v lokalitě a může být jedním z důvodu zvýšených
koncentrací škodlivin.

Obr. 42 – Větrná růžice členěná dle rychlosti větru, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města
Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]
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Následující Obr. 43 zobrazuje koncentrační růžice pro PM10 v lokalitě Brno – Zvonařka. Ty
zobrazují průměrnou koncentraci PM10 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru.

Obr. 43 – Koncentrační růžice PM10, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]

V letech 2010–2016 byly měřeny vysoké koncentrace i při jihovýchodním proudění a vyšších
rychlostech větru. K takto vysokým koncentracím v letech 2017 ani 2018 nedocházelo, přesto
i v těchto letech hrají jihovýchodní směry a vyšší rychlostí větru významnou roli. Z tohoto
směru může přicházet znečištění z autobusového nádraží Zvonařka, křižovatky ulic Opuštěná
a Plotní, ale také dálkový transport ze severu a severovýchodu. Ten je charakteristický pro celý
Jihomoravský kraj, a vzhledem k tomu, že musí obtéci budovu, k lokalitě Brno – Zvonařka
přijde z východních až jihovýchodních směrů. Ze západních a severozápadních směrů, odkud
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proudí vítr nejčastěji, jsou měřeny pouze velmi nízké koncentrace PM10, obdobně jako
na pozaďových lokalitách v Jihomoravském kraji. I pro koncentrace na dopravních lokalitách
Jihomoravského kraje je tedy důležitý směr větru a potažmo dálkový transport znečištění,
které významně ovlivňují koncentrace PM10. To se potvrdilo i při vysokých koncentracích PM10
ze začátku roku 2017 [20]. Kromě toho jsou dopravní lokality z hlediska koncentrací PM10
ovlivněny plynulostí provozu. V blízkosti křižovatek, kde musí auta brzdit (otěry) a znovu se
rozjíždět (vyšší spotřeba paliv, a tedy i produkce emisí), jsou tedy koncentrace PM10 navýšeny
o emise z dopravy a resuspenze.
Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Zvonařka je tento denní chod vynesen na Obr. 44.

Obr. 44 – Denní chod koncentrací PM10 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]
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Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM10 je důležitý zejména
jihovýchodní a jižní směr větru. V roce 2018 byla maxima dosahována zejména v v ranní špičce
z jižních směrů a z východních směrů po celý den. Zvýšené koncentrace z východních směrů
mohou souviset s rekonstrukcí dopravního uzlu Plotní a přilehlých komunikací, což potvrzuje
rovněž odborná studie [17]. V této lokalitě se bude na ranních i odpoledních zvýšených
koncentracích podílet automobilová doprava, kdy v době dopravních špiček velmi poklesne
plynulost dopravy, což se projeví v nárůstu emisí. Odpolední a večerní zvýšení koncentrací je
pak podpořeno také návratem lidí z práce domů, zatápěním a plošnému nárůstu koncentrací
v celém kraji. Vliv topné sezóny potvrzuje i následující Obr. 45, který uvádí opět koncentrační
růžici, která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice
při teplotách vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM10
při teplotách v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší
než 13 °C.

Obr. 45 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města
Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]
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Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že zejména v letech 2017 a 2018 jsou vysoké
koncentrace měřeny téměř výhradně při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy
při proudění z východních, popř. jižních směrů. Z dlouhodobého hlediska jsou pak důležité
i teploty nad 13 °C. To může souviset s vysycháním a resuspenzí díky pohybu dopravy, ale
vzhledem k vysokým rychlostem větru také s větrnou erozí. Při západním proudění ani
při nízkých teplotách nejsou měřeny vysoké koncentrace, obdobně jako na pozaďových
lokalitách.
Z uvedeného vyplývá, že i na dopravních lokalitách, měřících nejvyšší koncentrace
v Jihomoravském kraji, má velmi výrazný vliv topná sezóna, meteorologické podmínky
a dálkový transport znečištění. Kromě toho má svůj vliv také dopravní zatížení, kde je
významným faktorem plynulost dopravy. V koncentračních růžicích se tak může projevit
křižovatka, před kterou se brzdí (emise z otěrů) a rozjíždí automobily. V případě lokality
Brno – Zvonařka se jedná o jihovýchodní směr. Z těchto směrů však také může budovu obtékat
proudění například se znečištěným vzduchem ze severovýchodu, a jednotlivé vlivy se tedy
překrývají. Dokonalá analýza směru větru zpravidla není možná, protože jsou lokality „stíněny“
budovami. V roce 2018 byla stanice velmi významně ovlivněna stavebními pracemi v její těsné
blízkosti, proto byla překlasifikována z dopravní na průmyslovou.
Ze srovnání lokalit Brno – Zvonařka a Brno – Výstaviště (viz výše v kapitolách 3.1 - 3.4 vyplývá,
že ač je v těsné blízkosti obou lokalit Velký městský okruh a projede po něm zhruba stejné
množství vozidel, tak koncentrace PM10 se na obou lokalitách liší. Neexistuje tedy přímá úměra
mezi intenzitou dopravy (počtem projetých vozidel) a koncentracemi PM10. Svou roli však
velmi pravděpodobně hraje plynulost dopravy, která je v lokalitě Brno – Zvonařka nižší.
Mechanické emise, vznikající zejména z otěrů (pneumatiky, brzdové obložení, vozovka) tak
zřejmě v této lokalitě přispívají k vyšším koncentracím PM10 proti stanici Brno – Výstaviště.
Pro koncentrace PM10 je tedy zcela zásadní plynulost provozu, nikoliv počet aut.
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4 S USPENDOVANÉ ČÁSTICE PM 2,5
Suspendované částice frakce PM2,5 jsou tvořeny směsí pevných a kapalných částic
o aerodynamickém průměru menším než 2,5 μm. Suspendované částice mohou být tvořeny
různými chemickými složkami a jejich vliv na lidské zdraví a životní prostředí se odvíjí od jejich
složení. Jejich součástí mohou být i polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy. Roční
imisní limit PM2,5 je 25 µg∙m-3. Avšak po roce 2020 dojde ke zpřísnění imisního limitu
pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 na 20 µg∙m-3 [22].

4.1 PRŮMĚRNÁ ROČNÍ KONCENTRACE
4.1.1 Vyhodnocení roku 2018
V rámci Jihomoravského kraje probíhá měření koncentrací suspendovaných částic PM2,5 na 13
stanicích státní sítě imisního monitoringu. Dostatek dat pro výpočet průměrné roční
koncentrace (90 % primárních dat, [9]) naměřilo 8 lokalit. Dostatek dat pro výpočet průměrné
roční koncentrace PM2,5 nenaměřily stanice Brno-Svatoplukova, Brno-Lány, Brno-Zvonařka,
Brno-Masná a Mokrá. Naměřené průměrné roční koncentrace PM2,5 v Jihomoravském kraji
za rok 2018 zobrazuje následující graf na Obr. 46 a přehledová mapka na Obr. 47.

Obr. 46 – Průměrné roční koncentrace PM2,5, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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Obr. 47 – Přehledová mapka průměrné roční koncentrace PM2,5, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat:
ČHMÚ [1], zdroj mapového podkladu: Mapy Google

Z grafu je patrné, že žádná z lokalit v Jihomoravském kraji nepřekročila imisní limit
pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 (25 µg∙m-3). Vyšší hodnotu koncentrace, než bude
zpřísněný imisní limit po roce 2020 (20 µg∙m-3) naměřily lokality Brno – Tuřany a Brno – Dětská
nemocnice. Pravděpodobně by vyšší hodnotu než 20 µg∙m-3 naměřily i lokality, které v roce
2018 nenaměřily dostatek dat pro výpočet agregovaných údajů (Brno – Svatoplukova, Brno –
Lány). V roce 2018 zaznamenala nejvyšší koncentraci lokalita Brno – Dětská nemocnice a Brno
– Tuřany. Jedná se o městské, resp. předměstské pozaďové stanice.
Rovněž je patrné, že lokalita Brno – Úvoz (hot spot), která naměřila v roce 2018 nejvyšší
hodnotu průměrné roční koncentrace PM10 v Jihomoravském kraji, naměřila 3. nejnižší
hodnotu průměrné roční koncentrace PM2,5. Z toho vyplývá, že na vysokých koncentracích
PM10 v této lokalitě se podílí zejména hrubší frakce, vznikající především mechanicky. Naopak
koncentrace jemnější frakce PM2,5, kterou lze spíše přisuzovat spalovacím procesům, je v této
lokalitě nižší, než na regionální pozaďové lokalitě Mikulov – Sedlec.
Výše uvedené potvrzuje i následující Obr. 48, který zobrazuje relativní zastoupení PM2,5
v PM10, tedy jak moc velká část hrubší frakce PM10 je tvořena jemnější a nebezpečnější frakcí
PM2,5.
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Obr. 48 – Relativní zastoupení koncentrací PM2,5 v PM10, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ
[1]

Z grafu vyplývá, že nejvíce je PM2,5 v PM10 zastoupena v předměstských a venkovských
pozaďových lokalitách Sivice, Brno – Tuřany, Mikulov – Sedlec, následují městské pozaďové
lokality Znojmo, Brno – Dětská nemocnice, Brno – Líšeň či Hodonín. Na zvýšeném zastoupení
jemnější frakce může mít vliv jak městské pozadí, tak ovlivnění okolními obcemi, zejména pak
lokálními topeništi v těchto obcích. Lokální topeniště jsou na území ČR majoritním zdrojem
jemnější a nebezpečnější frakce PM2,5 [23], rovněž z hlediska emisní bilance Jihomoravského
kraje se jedná o velmi významný zdroj znečišťování ovzduší [18].
Naopak nejnižší zastoupení PM2,5 v PM10 byl v roce 2018 zaznamenán na dopravní lokalitě
Brno – Úvoz (hot spot), u které byly měřeny velmi vysoké koncentrace PM10. V případě lokality
Brno – Úvoz (hot spot) tak zřejmě došlo k významnému ovlivnění lokality pouze hrubší frakcí
PM10, jemnější frakce vzrostla pouze mírně na úrovni ostatních stanic (viz následující Obr. 49).
Tyto opět potvrzují, že se jednalo pravděpodobně o lokální ovlivnění „mechanickými“ emisemi
či vířením, kdy částice spíše velikostně spadají do hrubší frakce PM10 než do jemnější a
nebezpečnější PM2,5. Velmi pravděpodobně se jednalo o rekonstrukci vozovky, popř. o jiné
rozsáhlejší stavební nebo demoliční práce v blízkosti měřicí lokality (viz výše).
Nízké zastoupení PM2,5 v PM10 u dopravních lokalit pak naznačuje vyšší zastoupení
mechanických emisí (otěry pneumatik, brzdového obložení, vozovky) proti emisím
ze spalovacích procesů, které spadají spíše do jemnější frakce. Svůj význam může mít také
resuspenze čili víření již jednou sedimentovaných částic, spadajících rovněž zejména do hrubší
frakce PM10. Neustálé víření dopravou, ale i chodci, tak může navýšit hodnoty koncentrací
PM10 na dopravních lokalitách. Koncentrace PM2,5, mající původ ve spalovacích procesech, se
však na dopravních lokalitách pohybují na úrovni pozaďových lokalit.
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Následující Obr. 49 ukazuje rozdíl v průměrných ročních koncentracích PM2,5 mezi roky 2018
a 2017 v Jihomoravském kraji.

Obr. 49 – Rozdíl průměrných ročních koncentrací PM2,5 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích
Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Nejvyšší nárůst průměrné roční koncentrace PM2,5 v roce 2018 proti roku 2017 zaznamenala
regionální pozaďová lokalita Mikulov – Sedlec. Vzhledem k tomu, že tato stanice leží v těsné
blízkosti přírodní rezervace uprostřed vinic, bez lokálního ovlivnění, lze usuzovat, že hlavní
podíl na zvýšení koncentrací bude mít plošný vliv lokálních topenišť, popř. dálkový transport.
Ovšem ten to nárůst na regionální venkovské pozaďové lokalitě není ojedinělý, k podobnému
nárůstu došlo i na dalších venkovských pozaďových lokalitách včetně observatoře Košetice.
Z hlediska relativního nárůstu pak patří regionální a venkovské pozaďové stanice k lokalitám
s nejvyšším nárůstem koncentrací PM2,5 proti roku 2017 [24].
Vzhledem k tomu, že průměrné hodnoty mohou být významně ovlivněny odlehlými
hodnotami, je ze statistického hlediska hodnocení vývoje kvality ovzduší mnohem vhodnější
medián (prostřední hodnota) průměrných denních koncentrací PM2,5.
Situaci z hlediska mediánu denních koncentrací PM2,5 na všech stanicích Jihomoravského kraje
pak zobrazuje následující Obr. 50. V grafu jsou podobně jako v případě PM10 uvedeny i stanice,
které nenaměřily dostatek dat pro výpočet průměrné roční koncentrace (Brno-Svatoplukova,
Brno-Lány, Brno-Zvonařka a Brno-Masná), avšak jejich srovnání s loňským mediánem je pouze
orientační právě z důvodu nižšího počtu dat.
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Obr. 50 - Rozdíl mediánu průměrných denních koncentrací PM2,5 v roce 2018 proti roku 2017
na stanicích Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu vyplývá, že výrazný nárůst mediánu denních koncentrací PM2,5 zaznamenala opět
lokalita Mikulov – Sedlec a velmi podobnou hodnotu naměřila další stanice v blízkosti hranic
s Rakouskem – Znojmo. Nejnižší nárůst zaznamenala lokalita Hodonín. Nízký nárůst mediánu
průměrných denních koncentrací PM2,5 zaznamenaly rovněž lokality v blízkosti rekonstrukce
ulice Plotní – Brno – Zvonařka a Brno – Masná.
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4.1.2 Vývoj koncentrací 2010–2018
Následující Obr. 51 zobrazuje vývoj průměrných ročních koncentrací PM2,5 na všech lokalitách
Jihomoravského kraje od roku 2010 do roku 2018. Již z tohoto grafu je patrné, že dochází
k postupnému snižování průměrných ročních koncentrací PM2,5 na všech lokalitách, přestože
v posledních dvou letech došlo k mírnému nárůstu koncentrací. Zároveň je patrné, že se rozdíl
mezi jednotlivými lokalitami neustále snižuje.

Obr. 51 - Vývoj průměrných ročních koncentrací PM2,5 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje,
2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Vzhledem k vysokému počtu stanic je graf na Obr. 51 mírně nepřehledný. Proto je na Obr. 52
vynesen průměr ze všech stanic v daném roce (křivka), doplněný o minimální a maximální
průměrnou roční koncentraci naměřenou v daném roce (rukáv). Z obrázku je tak patrné,
v jakém intervalu se pohybují koncentrace PM2,5 v jednotlivých letech, zároveň je dobře patrný
sestupný trend koncentrací. V některé roky se pokles zastaví, např. vlivem velmi špatných
rozptylových podmínek v chladné části roku. Z dlouhodobého hlediska je však dobře patrné,
že koncentrace PM2,5 v Jihomoravském kraji neustále klesají.
Pokles koncentrací v roce 2018 proti roku 2010 velmi dobře znázorňuje Obr. 53. Jsou na něm
zobrazeny všechny lokality, které naměřily dostatek dat pro výpočet průměrné roční
koncentrace v roce 2010 i v roce 2018, a je tedy možné srovnat tento rozdíl. Směr šipky pak
zobrazuje vývoj v čase od roku 2010 do roku 2018, koncentrace je vynesena na ose X.
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Obr. 52 - Vývoj průměrné roční koncentrace PM2,5 ze všech lokalit Jihomoravského kraje (křivka),
doplněný o minimum a maximum (rukáv), 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Obr. 53 – Pokles průměrných ročních koncentrací PM2,5 v roce 2018 proti roku 2010, Jihomoravský kraj,
zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z obrázku je velmi dobře patrné, že na všech lokalitách došlo k poklesu průměrných ročních
koncentrací PM2,5. Nejvyšší pokles zaznamenala lokalita Znojmo, kde došlo v roce 2018 proti
roku 2010 k poklesu koncentrací o 3,2 µg∙m-3 (z 22,7 µg∙m-3 na 19,5 µg∙m-3).
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4.1.3 Pětiletí 2014–2018
Z důvodu zejména meteorologické odlišnosti jednotlivých let mohou být naměřené
koncentrace škodlivin v jednotlivých létech odlišné. Proto dle zákona o ochraně ovzduší [6],
§11, odst. 5 a 6 připravuje ČHMÚ každoročně pětileté průměry jednotlivých charakteristik
a výsledky zveřejňuje na svém portálu ve formě map s hodnotami v síti 1 x 1 km [13]. Poslední
dostupné pětiletí na portálu ČHMÚ je 2013–2017. Avšak vzhledem k tomu, že jsou již
dostupná data za rok 2018, budou v následujících grafech uvedeny hodnoty pětiletí
2014–2018 vypočtené pro jednotlivé měřicí lokality.

Obr. 54 – Pětiletý průměr ročních koncentrací PM2,5, Jihomoravský kraj, 2014–2018, zdroj dat: ČHMÚ
[1]

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší pětileté průměry jsou měřeny v lokalitě
Brno – Svatoplukova, kterou následují lokality Brno – Lány a Brno – Zvonařka. Poté následuje
mírný schod v hodnotě koncentrací, a následují další lokality, které s výjimkou lokality Brno –
Dětská nemocnice splňují z dlouhodobého hlediska zpřísněný imisní limit pro průměrnou roční
koncentraci PM2,5 (20 µg∙m-3) již nyní. Dlouhodobě nejnižší koncentrace PM2,5 jsou pak měřeny
v lokalitách Mikulov – Sedlec, Mokrá, a Sivice (lokalita Brno – Úvoz měří PM2,5 teprve od roku
2017). Lokalita Mikulov – Sedlec se v pětiletém průměru pohybuje zhruba na 72 % koncentrace
v lokalitě Brno – Svatoplukova. To jinými slovy znamená, že 3/4 jemné a nebezpečnější frakce
prašnosti PM2,5, měřené na nejzatíženější brněnské lokalitě, jsou měřeny už na regionální
pozaďové lokalitě Mikulov – Sedlec, ležící v blízkosti přírodní rezervace a která je minimálně
ovlivněna lokálními zdroji. Tyto výsledky velmi dobře korespondují se studií prezentovanou
na stránkách Evropské Komise [14], která zkoumala kvalitu ovzduší z pohledu prašnosti PM2,5
ve 150 evropských městech, včetně Brna. Z výsledků vyplývalo, že zhruba 50 % měřených
ročních koncentrací PM2,5 tvoří přeshraniční přenos, zhruba 20 % tvoří přenos znečištění
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pocházející z emisí vypuštěných v ČR mimo území Brna, a z Brna pochází zhruba cca 20 %.
Zhruba 5–10 % měřených koncentrací pochází z přírodních zdrojů.
Pětiletí 2014–2018 lze vyhodnotit i dle typu jednotlivých stanic a udělat si tak představu
o koncentračních úrovních na venkovském pozadí Jihomoravského kraje, předměstském
pozadí, městském pozadí a na dopravou exponovaných lokalitách za období 2014–2018.
Vypočtené hodnoty pro jednotlivé typy stanic uvádí Obr. 55.

Obr. 55 - Pětiletý průměr ročních koncentrací PM2,5, jednotlivé typy lokalit, Jihomoravský kraj, 2014–
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu je patrné, že nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravou zatížených lokalitách. O něco
nižší hodnoty jsou měřeny na předměstském pozadí, které se v průměru za 5 let pohybuje
v Jihomoravském kraji zhruba na 95 % hodnot měřených na dopravních lokalitách. Doprava
tedy navyšuje předměstské pozadí zhruba jen o 5 %. Městské pozadí se pak pohybuje zhruba
na 90 % hodnot naměřených na dopravních lokalitách.
Venkovské pozadí se z hlediska průměrných ročních koncentrací PM2,5 pohybuje mírně níže
než městské pozadí, zhruba na 80 % hodnot měřených na dopravních lokalitách.
Z uvedeného tedy vyplývá, že dopravní lokality v Brně měří dlouhodobě pouze o zhruba
20 % vyšší koncentrace PM2,5, než jsou hodnoty měřené na venkovských lokalitách. Tyto
výsledky opět velmi dobře korespondují se studií Evropské komise [14].
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4.2 PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ KONCENTRACE V ROCE 2018
V následujících grafech jsou uvedeny průměrné měsíční koncentrace PM2,5, měřené v roce
2018. Graf na Obr. 56 zobrazuje tyto koncentrace pro všechny jednotlivé lokality. Je z něj velmi
dobře patrné, že na všech lokalitách panuje obdobný vývoj koncentrací, a koncentrace jsou
tedy především ovlivňovány nadregionálními vlivy a meteorologickými podmínkami. Z grafu je
rovněž patrné, že koncentrace se na jednotlivých lokalitách celého kraje téměř neliší.
Z grafu je dále velmi dobře patrné, že únor, březen a listopad byly svými koncentracemi
výrazně výš než celý zbytek roku. To bylo způsobeno velmi nepříznivými rozptylovými
podmínkami a dálkovým transportem znečištění v těchto měsících. Tyto podmínky a faktory
vedly i k vyhlášení smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM10, a to jak
pro aglomeraci Brno, tak pro zbytek Jihomoravského kraje [20].

Obr. 56 – Průměrné měsíční koncentrace PM2,5 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje, rok
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Graf na Obr. 56 velmi dobře dokumentuje to, že na všech lokalitách byl vývoj koncentrací
podobný. Na většině lokalit byl průběh koncentrací velmi podobný, výrazněji se liší průměrná
měsíční koncentrace PM2,5 v listopadu a prosinci v lokalitě Brno – Masná. Ale pro velké
množství lokalit je graf mírně nepřehledný. Na Obr. 57 jsou tedy průměrné měsíční
koncentrace zprůměrovány pro jednotlivé typy lokalit. Z grafu je tedy možné vyčíst průměrné
měsíční koncentrace PM2,5 v roce 2018 pro venkovské pozadí, předměstské pozadí, městské
pozadí a dopravní lokality.
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Obr. 57 - Průměrné měsíční koncentrace PM2,5 na jednotlivých typech lokalit Jihomoravského kraje, rok
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu vyplývá, že v únoru, březnu a listopadu byly měřeny vysoké koncentrace PM2,5
na všech typech lokalit, přičemž v únoru hodnota předměstských stanic přesáhla hodnotu
měřenou na dopravních stanicích. Od dubna do září byly měřeny nižší koncentrace PM2,5,
koncentrace na všech typech stanic byly poměrně vyrovnané, nejvyšších hodnot pak
dosahovaly předměstské, ale i venkovské pozaďové lokality. Uvedené výsledky naznačují, že
dálkový transport spolu s lokálními topeništi mohou ovlivnit koncentrace PM2,5
v Jihomoravském kraji stejně výrazně či výrazněji než doprava.
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4.3 PRŮMĚRNÉ DENNÍ KONCENTRACE PM2,5 V ROCE 2018
Tento imisní limit vychází z průměrných denních koncentrací PM2,5. Rozložení četností
(distribuce) průměrných denních koncentrací PM2,5 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, které v roce 2018 naměřily dostatek dat pro výpočet agregovaných údajů, zobrazuje
následující Obr. 58.

Obr. 58 – Četnost výskytu (distribuce) průměrných denních koncentrací PM2,5 na jednotlivých lokalitách
Jihomoravského kraje v roce 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z obrázku je patrné, že některé stanice mají distribuci širší, posunutou až k vyšším
koncentracím. Jedná se zejména o lokality Brno – Dětská nemocnice, nebo např. lokalita
Mikulov – Sedlec, která vykazuje bi – až trimodální charakter. Naopak některé lokality mají
distribuci užší. Modus (vrchol křivky, tedy nejčastěji měřené denní koncentrace PM2,5) však
mají všechny lokality velmi podobný.
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4.4 RŮŽICE
Pro potřeby této obecné studie nebudou koncentrační růžice studovány do hloubky.
Pro prezentaci roku 2018 byly vybrány lokality Brno – Zvonařka (dopravní lokalita),
Brno – Tuřany a Brno – Lány (předměstské pozaďové lokality) a Mikulov – Sedlec (regionální
pozaďová lokalita). Pro tyto lokality budou vždy připraveny větrné růžice, koncentrační
růžice, denní chod hodinových koncentrací a teplotně členěná koncentrační růžice. Výsledný
obrázek bude prezentován vždy tak, že kromě růžice pro rok 2018 bude pro srovnání uvedena
také průměrná růžice za roky 2017 a 2010–2016. Bude tedy možné porovnat, zda v roce 2018
došlo k nějakým změnám proti dlouhodobému průměru.
Větrné růžice již byly zobrazeny v kapitole 3.5, nebudou proto v této kapitole opakovány.

4.4.1 Brno – Tuřany
Koncentrační růžice pro PM2,5 v lokalitě Brno – Tuřany zobrazuje následující Obr. 59.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci PM2,5 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila. Vysoké koncentrace jsou měřeny pouze
při severovýchodním až východním proudění, kdy většinou přichází znečištěný vzduch
Vyškovskou bránou podél Drahanské vrchoviny. V roce 2018, podobně jako v případě PM10,
byly měřeny nižší koncentrace právě při severovýchodním proudění, než v roce 2017. Z větrné
růžice je patrné, že směrem od města Brna (SZ) proudí vítr nejčastěji, a z koncentrační růžice
pak vyplývá, že při tomto proudění jsou měřeny pouze velmi nízké koncentrace PM2,5, ostatně
jako ze všech západních směrů. Pro koncentrace na periferii Brna je tedy rozhodující směr
větru a potažmo dálkový transport znečištění, které významně ovlivňují koncentrace PM2,5. To
se potvrdilo i při vysokých koncentracích PM2,5 ze začátku roku 2017 [20].
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Obr. 59 – Koncentrační růžice PM2,5, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a Jihomoravský
kraj [19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Tuřany je tento denní chod vynesen na Obr. 60.
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Obr. 60 – Denní chod koncentrací PM2,5 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat:
ČHMÚ [3], [4] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM2,5 je důležitý zejména
severovýchodní a východní směr větru, v roce 2018 i jihovýchodní. Maxima jsou pak
dosahována zejména ve večerních hodinách a dále v brzkých ranních hodinách. To může
souviset se zatápěním lidí v okolních obcích po návratu z práce, popř. v ranních hodinách. Tuto
úvahu potvrzuje i následující Obr. 61, který uvádí opět koncentrační růžici, která je ale dále
členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch nižších,
než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM2,5 při teplotách v intervalu od 0 do 13
°C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 61 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy při proudění ze severovýchodu až východu.
V roce 2018 jsou koncentrace při nízkých teplotách nižší proti roku 2017. Při západním
proudění ani při těchto nízkých teplotách nejsou měřeny vysoké koncentrace. Při teplotách
nad 0 °C jsou již měřeny pouze velmi nízké koncentrace, mírně zvýšené jsou opět
při severovýchodním až východním proudění. Při teplotách nad 13 °C jsou již koncentrace
velmi nízké.
Z toho opět vyplývá, že na předměstské pozadí, které v dlouhodobém průměru tvoří zhruba
96 % nejvyšších měřených koncentrací v Jihomoravském kraji, má velmi výrazný vliv topná
sezóna, meteorologické podmínky a dálkový transport znečištění ze severovýchodu.
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4.4.2 Mikulov – Sedlec
Následující Obr. 62 zobrazuje koncentrační růžice pro PM2,5 v lokalitě Mikulov – Sedlec.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci PM2,5 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila. Vysoké koncentrace jsou měřeny pouze
při severovýchodním až severním proudění. Na rozdíl od koncentrační růžice PM10 nebyly ani
v letech 2010–2017 měřeny vysoké koncentrace při jihozápadním proudění a vysokých
rychlostech větru. To by naznačovalo, že se jednalo pouze o hrubou frakci, navíc při vysokých
teplotách, což poukazuje na ovlivnění koncentrací PM10 větrnou erozí [21]. Ze západních
směrů, odkud proudí vítr nejčastěji, jsou měřeny pouze velmi nízké koncentrace PM2,5, ostatně
jako ze všech západních směrů. Pro pozaďové koncentrace Jihomoravského kraje je tedy
rozhodující směr větru a potažmo dálkový transport znečištění, které významně ovlivňují
koncentrace PM2,5. To se potvrdilo i při vysokých koncentracích PM2,5 ze začátku roku 2018
[20].

Obr. 62 – Koncentrační růžice PM2,5, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj
[19]
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Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Mikulov – Sedlec je tento denní chod vynesen na Obr. 63.

Obr. 63 – Denní chod koncentrací PM2,5 členěný dle směru větru, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat:
ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM2,5 je důležitý zejména
severovýchodní a severní směr větru, v roce 2018 také jihovýchodní. Maxima jsou pak
dosahována zejména ve večerních, nočních a v brzkých ranních hodinách. To může souviset se
zatápěním lidí v okolních obcích po návratu z práce, popř. v ranních hodinách. Dále se
na měřených koncentracích zřejmě významně podílí dálkový transport. Vliv topné sezóny
potvrzuje i následující Obr. 64, který uvádí opět koncentrační růžici, která je ale dále členěna
dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0
°C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM2,5 při teplotách v intervalu od 0 do 13 °C
a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 64 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy při proudění ze severovýchodu až východu.
Při západním proudění ani při těchto nízkých teplotách nejsou měřeny vysoké koncentrace.
Při teplotách nad 0 °C jsou již měřeny pouze nízké koncentrace.
Z toho opět vyplývá, že na venkovském pozadí, které v dlouhodobém průměru tvoří zhruba 92
% nejvyšších měřených koncentrací v Jihomoravském kraji, má velmi výrazný vliv topná
sezóna, meteorologické podmínky a dálkový transport znečištění ze severovýchodu.
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4.4.3 Brno – Lány
Koncentrační růžice pro PM2,5 v lokalitě Brno – Lány zobrazuje následující Obr. 65. Ty zobrazují
průměrnou koncentraci PM2,5 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš mírně změnila ve prospěch proudění z jihovýchodu. Pouze z tohoto
směru vane vítr mírně rychleji, z ostatních směrů jsou rychlosti nízké do 3 m.s-1. Vysoké
koncentrace jsou měřeny především při východním a jihovýchodním proudění. Z větrné růžice
je patrné, že při proudění ze západních směrů jsou koncentrace pouze nízké.

Obr. 65 – Koncentrační růžice PM2,5, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]
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Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Lány je tento denní chod vynesen na Obr. 66.

Obr. 66 – Denní chod koncentrací PM2,5 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Lány, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM2,5 je důležitý zejména
východní směr větru. Z těchto směrů jsou zvýšené koncentrace celodenně. Významné jsou
rovněž jižní až jihozápadní směry, avšak zvýšené koncentrace PM2,5 jsou při tomto proudění
měřeny pouze ve večerních až nočních hodinách, podobně jako v případě PM10. To může
souviset se zatápěním lidí v nedalekých rodinných domcích, popř. i v okolních obcích atp.
Tuto úvahu potvrzuje i následující Obr. 67, který uvádí opět koncentrační růžici, která je však
dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch
nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM2,5 při teplotách v intervalu
od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 67 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna
[2] a Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy při proudění z východních směrů. Při západním
proudění ani při těchto nízkých teplotách nejsou takto vysoké koncentrace měřeny.
Při teplotách nad 0 °C jsou již měřeny pouze nízké koncentrace, mírně zvýšené jsou
při východním a jihovýchodním proudění. Při teplotách nad 13 °C jsou již koncentrace velmi
nízké. Pouze při jihovýchodním proudění a vysokých rychlostech větru jsou koncentrace PM2,5
zvýšené, což může naznačovat vliv dálkového transportu.
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4.4.4 Brno – Zvonařka
Následující Obr. 68 zobrazuje koncentrační růžice pro PM2,5 v lokalitě Brno – Zvonařka.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci PM2,5 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. V letech 2010–2016 byly měřeny vysoké koncentrace
i při jihovýchodním proudění a vyšších rychlostech větru. K takto vysokým koncentracím
v roce 2018 nedocházelo, přesto i v roce 2018 hrají jihovýchodní až východní směry
významnou roli. Z tohoto směru může přicházet znečištění z autobusového nádraží, křižovatky
ulic Opuštěná a Plotní, a také dálkový transport ze severu a severovýchodu. Svůj významný
vliv mohou mít také rekonstrukční práce při přestavbě ulice Plotní. Ze západních
a severozápadních směrů, odkud proudí vítr nejčastěji, jsou měřeny pouze velmi nízké
koncentrace PM2,5, obdobně jako na pozaďových lokalitách v Jihomoravském kraji.
I pro koncentrace na dopravních lokalitách Jihomoravského kraje je tedy důležitý směr větru
a potažmo dálkový transport znečištění, které významně ovlivňují koncentrace PM2,5. Kromě
toho jsou dopravní lokality z hlediska koncentrací PM2,5 ovlivněny plynulostí provozu.
V blízkosti křižovatek, kde musí auta brzdit (otěry) a znovu se rozjíždět (vyšší spotřeba
a emise), jsou tedy koncentrace navýšeny o emise z dopravy a resuspenze.

Obr. 68 – Koncentrační růžice PM2,5, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]
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Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Zvonařka je tento denní chod vynesen na Obr. 69.

Obr. 69 – Denní chod koncentrací PM2,5 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací PM2,5 je důležitý zejména
jihovýchodní a jižní směr větru. Maxima jsou v letech 2010–2016 dosahována zejména
v odpoledních a večerních hodinách, vysoké koncentrace se vyskytují i v ranních hodinách.
V letech 2017 a 2018 jsou však vysoké koncentrace měřeny téměř výhradně ve večerních
a nočních hodinách. V této lokalitě se bude na ranních i odpoledních zvýšených koncentracích
podílet automobilová doprava, kdy v době dopravních špiček velmi poklesne plynulost
dopravy, což se projeví v nárůstu emisí. Odpolední špička je pak podpořena také návratem lidí
z práce domů, zatápěním a plošnému nárůstu koncentrací v celém kraji. Vliv topné sezóny
potvrzuje i následující Obr. 70, který uvádí opět koncentrační růžici, která je ale dále členěna

76

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0
°C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace PM2,5 při teplotách v intervalu od 0 do 13 °C
a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.

Obr. 70 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města
Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že zejména v roce 2018 jsou vysoké koncentrace měřeny
téměř výhradně při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy při proudění z východních,
popř. jižních směrů. Z dlouhodobého hlediska jsou mírně zvýšené koncentrace i při teplotách
nad 0 °C. Naopak při teplotách nad 13 °C na rozdíl od PM10 nedochází k vysokým koncentracím
při vysokých rychlostech větru. To může souviset s vysycháním a resuspenzí díky pohybu
dopravy, ale vzhledem k vysokým rychlostem větru také s větrnou erozí, které se projeví
především v koncentracích hrubší frakce PM10, ale v případě PM2,5 téměř vůbec. Při západním
proudění ani při nízkých teplotách nejsou měřeny vysoké koncentrace, obdobně jako
na pozaďových lokalitách.
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Z uvedeného vyplývá, že i na dopravních lokalitách, měřících nejvyšší koncentrace
v Jihomoravském kraji, má velmi výrazný vliv topná sezóna, meteorologické podmínky
a dálkový transport znečištění. Kromě toho má svůj vliv také dopravní zatížení, kde je
významným faktorem plynulost dopravy. V koncentračních růžicích se tak může projevit
křižovatka, před kterou se brzdí (emise z otěrů) a rozjíždí automobily. V případě lokality
Brno – Zvonařka se jedná o jihovýchodní směr. Z těchto směrů však také může budovu obtékat
proudění například se znečištěným vzduchem ze severovýchodu, a jednotlivé vlivy se tedy
překrývají. Dokonalá analýza směru větru zpravidla není možná, protože jsou lokality „stíněny“
budovami.
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5 O XID DUSIČITÝ NO 2
Při sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod termínem oxidy dusíku (NOX)
rozumí směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) [25].
Pro oxid dusičitý jsou v příloze 1 zákona o ochraně ovzduší [26] uvedeny dva imisní limity.
Pro průměrnou roční koncentraci a pro hodinovou koncentraci, která může být za kalendářní
rok 18 x překročena [6].
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
[27]. 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 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. Méně než
10 % celkových emisí NOX vzniká ze spalování přímo ve formě NO2. Přírodní emise NOX vznikají
převážně z půdy, vulkanickou činností a při vzniku blesků. Jsou poměrně významné
z globálního pohledu, z pohledu Evropy však představují méně než 10 % celkových emisí [28].
Expozice zvýšeným koncentracím NO2 ovlivňuje plicní funkce a způsobuje snížení imunity [29].

5.1 PRŮMĚRNÁ ROČNÍ KONCENTRACE
5.1.1 Vyhodnocení roku 2018
V rámci Jihomoravského kraje probíhá měření koncentrací suspendovaných částic NO2 na 12
stanicích státní sítě imisního monitoringu. Dostatek dat pro výpočet průměrné roční
koncentrace PM10 nenaměřily stanice Brno-Zvonařka a Brno-Masná. Naměřené průměrné
roční koncentrace NO2 v Jihomoravském kraji za rok 2018 zobrazuje následující graf na Obr.
71 a přehledová mapka na Obr. 72.
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Obr. 71 – Průměrné roční koncentrace NO2, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Obr. 72 – Přehledová mapka průměrné roční koncentrace NO2, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat:
ČHMÚ [1], zdroj mapového podkladu: Mapy Google

Z grafu je patrné, že imisní limit v roce 2018 překročila pouze lokalita Brno – Svatoplukova,
poprvé od začátku měření byl imisní limit dodržen na stanici Brno – Úvoz (hot spot), i když
pouze velmi těsně. V Jihomoravském kraji je hlavním zdrojem oxidů dusíku doprava [18], proto
je logické, že nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravních stanicích.
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Lokalita Brno – Svatoplukova má všechny předpoklady být stanicí, kde se překračuje imisní
limit pro průměrnou roční koncentraci NO2. Ve špičce v této lokalitě projíždí zhruba 3.500
vozidel za hodinu. Lokalita leží v těsné blízkosti Velkého městského okruhu (VMO), navíc
v těsné blízkosti křižovatky (brzdění, rozjíždění). Naproti tomu v lokalitě Brno-Úvoz projede
ve špičce zhruba 1.700 vozidel za hodinu – tedy poloviční množství proti lokalitě
Brno – Svatoplukova. V lokalitách Brno – Zvonařka či Brno – Výstaviště projíždí ve špičce
zhruba 2.500 vozidel za hodinu, a přesto zde imisní limit překročen není a koncentrace NO2
jsou zde výrazně nižší!
V případě překročení imisního limitu tedy nejde pouze o intenzitu dopravy v dané lokalitě, svůj
význam má i okolí stanice, a velmi důležitou roli hraje okolní zástavba. Pokud je stanice
zástavbou uzavřena do kaňonu, kde nedochází k dostatečnému rozptylu škodlivin, jsou zde
měřeny podstatně vyšší koncentrace, než v případě „otevřené“ provětrávané lokality.
Potvrzují to nejen měření v Brně, ale například i měření v blízkosti dálnice [30], kdy stanice
stojící přímo u dálnice s velkým provozem měří nižší koncentrace NO2 než stanice s podstatně
menším provozem, ale v zástavbě.
Proto je tak potřebná rychlá výstavba obchvatu Brna, který přispěje ke zlepšení kvality ovzduší
z hlediska koncentrací NO2 v centru. Obchvat musí být dálničního typu (sjezdy, nikoliv
křižovatky, plynulost je také velmi důležitá pro suspendované částice, viz předchozí kapitoly),
a musí vést mimo obytnou zástavbu.
Následující Obr. 73 pak zobrazuje rozdíl (v µg∙m-3) v průměrných ročních koncentracích NO2
mezi roky 2018 a 2017 na stanicích v Jihomoravském kraji. Lokality jsou seřazeny
od nejvyššího rozdílu po nejnižší, přičemž záporné hodnoty značí pokles průměrných ročních
koncentrací v roce 2018 proti roku 2017.

Obr. 73 – Rozdíl průměrných ročních koncentrací NO2 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích
Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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Nárůst koncentrací NO2 zaznamenala lokalita Sivice, avšak nárůst je pozorován i v lokalitě
Znojmo, ve které také narostly koncentrace částic. Nejvýraznější pokles pak zaznamenala
lokalita Brno – Úvoz (hot spot). Z toho opět vyplývá, že zvýšené koncentrace PM10 v této
lokalitě byly způsobeny spíše stavbou, neboť koncentrace NO2 poklesly. To mohlo být
způsobeno menším počtem projetých aut v lokalitě v důsledku rekonstrukčních prací.
Vzhledem k tomu, že průměrné hodnoty mohou být významně ovlivněny odlehlými
hodnotami, je ze statistického hlediska hodnocení vývoje kvality ovzduší mnohem vhodnější
medián (prostřední hodnota) průměrných denních koncentrací NO2.
Situaci z hlediska mediánu denních koncentrací NO2 na všech stanicích Jihomoravského kraje
pak zobrazuje následující Obr. 74. V grafu jsou uvedeny i stanice, které nenaměřily dostatek
dat pro výpočet průměrné roční koncentrace (Brno-Zvonařka a Brno-Masná), avšak jejich
srovnání s loňským mediánem je pouze orientační právě z důvodu nižšího počtu dat.
Významný nárůst mediánu denních koncentrací NO2 zaznamenala v roce 2018 pouze
lokalita Brno – Svatoplukova a částečně také Znojmo. Většina brněnských stanic zůstala
přibližně na hodnotách naměřených v roce 2017, pouze lokalita Brno – Úvoz (hot spot)
zaznamenala výraznější pokles.
Z uvedeného tedy vyplývá, že kvalita ovzduší se z hlediska mediánu koncentrací NO2 v roce
2018 významně nezměnila s výjimkou dvou dopravních lokalit, kde u jedné došlo k nárůstu
koncentrací a u druhé k poklesu.

Obr. 74 - Rozdíl mediánu průměrných denních koncentrací NO2 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích
Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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5.1.2 Vývoj koncentrací 2010–2018
Následující Obr. 75 zobrazuje vývoj průměrných ročních koncentrací NO2 na všech lokalitách
Jihomoravského kraje od roku 2010 do roku 2018. Již z tohoto grafu je patrné, že na většině
lokalit se koncentrace příliš nemění, popř. dochází k mírnému poklesu koncentrací.
Vzhledem k vyššímu počtu stanic je graf na Obr. 75 mírně nepřehledný. Proto je na Obr. 76
vynesen průměr ze všech stanic v daném roce (křivka), doplněný o minimální a maximální
průměrnou roční koncentraci naměřenou v daném roce (rukáv). Z obrázku je tak patrné,
v jakém intervalu se pohybují koncentrace NO2 v jednotlivých letech, zároveň je patrné, že se
průměrné roční koncentrace NO2 v tomto období příliš nemění.

Obr. 75 - Vývoj průměrných ročních koncentrací NO2 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje,
2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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Obr. 76 - Vývoj průměrné roční koncentrace NO2 ze všech lokalit Jihomoravského kraje (křivka),
doplněný o minimum a maximum (rukáv), 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Přesto k mírnému poklesu na všech lokalitách dochází. Pokles koncentrací v roce 2018 proti
roku 2010 velmi dobře znázorňuje Obr. 77. Jsou na něm zobrazeny všechny lokality, které
naměřily průměrnou roční koncentraci v roce 2010 i v roce 2018, a je tedy možné srovnat
tento rozdíl. Směr šipky pak zobrazuje vývoj v čase od roku 2010 do roku 2018, koncentrace
je vynesena na ose X.
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Obr. 77 – Pokles průměrných ročních koncentrací NO2 v roce 2018 proti roku 2010, Jihomoravský kraj,
zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z obrázku je velmi dobře patrné, že na všech lokalitách došlo k poklesu průměrných ročních
koncentrací NO2, jedinou výjimkou je lokalita Brno – Svatoplukova, kde mírně vzrostly
koncentrace o 0,8 µg∙m-3. Nejvyšší pokles zaznamenaly lokality Brno – Úvoz
a Brno – Výstaviště, kde došlo v roce 2018 proti roku 2010 k poklesu koncentrací o 11,9 resp.
9,5 µg∙m-3, což je pokles o více než 20 %. A nezanedbatelný pokles byl zaznamenán také
u pozaďových lokalit, jako jsou Brno – Tuřany nebo Brno – Lány.

5.1.3 Pětiletí 2014–2018
Z důvodu zejména meteorologické odlišnosti jednotlivých let mohou být naměřené
koncentrace škodlivin v jednotlivých létech odlišné. Proto dle zákona o ochraně ovzduší [6],
§ 11odst. 5 a 6 připravuje ČHMÚ každoročně pětileté průměry jednotlivých charakteristik
a výsledky zveřejňuje na svém portálu ve formě map s hodnotami v síti 1 x 1 km [13]. Poslední
dostupné pětiletí na portálu ČHMÚ je 2013–2017. Avšak vzhledem k tomu, že jsou již
dostupná data za rok 2018, budou v následujících grafech uvedeny hodnoty pětiletí
2014–2018 vypočtené pro jednotlivé lokality.
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Obr. 78 – Pětiletý průměr ročních koncentrací NO2, Jihomoravský kraj, 2014–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší pětileté průměry jsou měřeny na dvou dopravou
nejzatíženějších lokalitách Brno – Svatoplukova a Brno – Úvoz. V těchto lokalitách dochází
k překračování imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci NO2 dlouhodobě, rok 2018 je
pro lokalitu Brno – Úvoz (hot spot) výjimkou. Poté následuje mírný koncentrační schod
a následují další dopravní lokality, které nejsou umístěny v kaňonu zástavby. Dlouhodobě
nejnižší koncentrace NO2 jsou pak měřeny v lokalitě Mikulov – Sedlec. Ten se v pětiletém
průměru pohybuje zhruba na 20 % koncentrace v lokalitě Brno – Úvoz. To jinými slovy
znamená, že na nejzatíženější brněnské lokalitě jsou měřeny 5x vyšší koncentrace NO2 než
na regionální pozaďové lokalitě Mikulov – Sedlec, ležící v blízkosti přírodní rezervace a která je
minimálně ovlivněna lokálními zdroji.
Pětiletí 2014–2018 lze vyhodnotit i dle typu jednotlivých stanic a udělat si tak představu
o koncentračních úrovních na venkovském pozadí Jihomoravského kraje, předměstském
pozadí, městském pozadí a na dopravou exponovaných lokalitách za období 2013–2018.
Vypočtené hodnoty pro jednotlivé typy stanic uvádí Obr. 79.
Z grafu je patrné, že nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravou zatížených lokalitách. Nižší
hodnoty jsou měřeny na městském pozadí, které se v průměru za 5 let pohybuje
v Jihomoravském kraji zhruba na 62 % hodnot měřených na dopravních lokalitách. Doprava
v dopravou zatížených lokalitách tedy navyšuje městské pozadí koncentrací NO2 zhruba
o 38 %.
Předměstské pozadí se z hlediska průměrných ročních koncentrací NO2 pohybuje jen mírně
níže než městské pozadí, zhruba na 50 % hodnot měřených na dopravních lokalitách. Nejnižší
hodnoty jsou pak měřeny na venkovských lokalitách, jejichž koncentrační úroveň se pohybuje
zhruba na 35 % dopravou zatížených městských lokalit.
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Obr. 79 - Pětiletý průměr ročních koncentrací NO2, jednotlivé typy lokalit, Jihomoravský kraj, 2014–
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z uvedeného tedy vyplývá, že dopravní lokality v Brně měří na rozdíl od prašnosti výrazně vyšší
koncentrace NO2, než jsou hodnoty měřené na venkovských lokalitách. Důvodem je, že silniční
doprava je nejvýznamnějším zdrojem koncentrací oxidů dusíku v Jihomoravském kraji, což
například v případě prašnosti neplatí.

5.2 PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ KONCENTRACE V ROCE 2018
V následujících grafech jsou uvedeny průměrné měsíční koncentrace NO2, měřené v roce
2018. Graf na Obr. 80 zobrazuje tyto koncentrace pro všechny jednotlivé lokality. Je z něj velmi
dobře patrné, že na všech lokalitách panuje obdobný vývoj koncentrací, kdy mírně vyšší
hodnoty jsou měřeny v topné sezóně a nižší hodnoty v letních měsících. Hodnoty koncentrací
jsou pak závislé na charakteru lokality (dopravní, městská, venkovská atp.).

Graf na Obr. 80 velmi dobře dokumentuje to, že na všech lokalitách byl vývoj koncentrací
podobný, ale pro velké množství lokalit je mírně nepřehledný. Na Obr. 81 jsou tedy průměrné
měsíční koncentrace zprůměrovány pro jednotlivé typy lokalit. Z grafu je tedy možné vyčíst
průměrné měsíční koncentrace NO2 v roce 2018 pro venkovské pozadí, předměstské pozadí,
městské pozadí a dopravní lokality.
Z grafu vyplývá, že v chladné části roku byly měřeny velmi vysoké koncentrace NO2 na všech
typech lokalit. Zároveň je patrné, že na dopravních lokalitách jsou měřeny výrazně vyšší
koncentrace než na ostatních typech lokalit.
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Obr. 80 – Průměrné měsíční koncentrace NO2 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského kraje, rok
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Obr. 81 - Průměrné měsíční koncentrace NO2 na jednotlivých typech lokalit Jihomoravského kraje, rok
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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5.3 PRŮMĚRNÉ DENNÍ KONCENTRACE NO2 V ROCE 2018
Tento imisní limit vychází z průměrných denních koncentrací NO2. Rozložení četností
(distribuce) průměrných denních koncentrací NO2 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, které v roce 2018 naměřily dostatek dat pro výpočet agregovaných údajů, zobrazuje
následující Obr. 82.

Obr. 82 – Četnost výskytu (distribuce) průměrných denních koncentrací NO2 na jednotlivých lokalitách
Jihomoravského kraje v roce 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z obrázku je patrné, že některé stanice mají distribuci širší, posunutou až k vyšším
koncentracím. Jedná se zejména o lokality Brno – Úvoz a Brno – Svatoplukova. Naopak
některé lokality mají distribuci užší, blížící se Gaussovskému rozdělení. Nejužší je v případě
dopravou neovlivněné lokality Mikulov – Sedlec.
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5.4 19. NEJVYŠŠÍ HODINOVÁ KONCENTRACE NO2
5.4.1 19. nejvyšší hodinová koncentrace NO2 v roce 2018
Vztah hodinových koncentrací NO2 k imisnímu limitu lze vyjádřit buď pomocí koncentrací,
nebo počtu hodin s překročenou hodnotou imisního limitu za kalendářní rok.
Vyjádření pomocí koncentrací je vhodnější, protože se jedná o kontinuální veličinu a lze ji tedy
vyjádřit i pomocí mapy. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že za kalendářní rok může být 18
hodin s hodnotou koncentrace NO2 vyšší než 200 µg∙m-3. Proto se hodnotí 19. nejvyšší
hodnota průměrné hodinové koncentrace NO2 za kalendářní rok, která pokud je vyšší,
je překročen imisní limit.
Následující Obr. 83 zobrazuje hodnoty 19. nejvyšších průměrných hodinových koncentrací NO2
za kalendářní rok 2018 v lokalitách Jihomoravského kraje.

Obr. 83 – 19. nejvyšší hodnota průměrné hodinové koncentrace NO2 za kalendářní rok 2018,
Jihomoravský kraj, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Nejvyšší hodnota 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2 byla naměřena v lokalitě
Brno – Svatoplukova. Ani na této stanici však imisní limit (200 µg∙m-3) překročen nebyl. Další
lokality již mají o něco nižší hodnotu 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2.
Nejnižší hodnoty pak měřila lokalita Mikulov – Sedlec.
Následující Obr. 84 zobrazuje rozdíl v hodnotách 19. nejvyšších hodinových koncentrací NO2
v roce 2018 proti roku 2017. Největší nárůst koncentrací byl zaznamenán v lokalitách Sivice
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a Znojmo. Zvýšené koncentrace proti roku 2017 tedy naměřily zejména pozaďové lokality.
Pokles naopak zaznamenala dopravní lokalita Brno – Úvoz (hot spot) a Brno – Výstaviště.

Obr. 84 – Rozdíl 19. nejvyšších hodinových koncentrací NO2 v roce 2018 proti roku 2017 na stanicích
Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]

5.4.2 Vývoj 19. nejvyšších hodinových koncentrací NO2 za období 2010–2018
Následující Obr. 85 zobrazuje vývoj 19. nejvyšších hodinových koncentrací NO2 na všech
lokalitách Jihomoravského kraje od roku 2010 do roku 2018. Z grafu je patrné, že podobně
jako v případě průměrných ročních koncentrací NO2 nedochází k zásadnímu poklesu
koncentrací, přesto na většině lokalit k mírnému poklesu došlo.
Vzhledem k vysokému počtu stanic je graf na Obr. 85 mírně nepřehledný. Proto je na Obr. 86
vynesen průměr ze všech stanic v daném roce (křivka), doplněný o minimální a maximální
19. nejvyšší hodinovou koncentraci naměřenou v daném roce (rukáv). Z obrázku je tak patrné,
v jakém intervalu se pohybují 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2 v jednotlivých letech.
Mírný pokles je patrný.
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Obr. 85 - Vývoj 19. nejvyšších hodinových koncentrací NO2 na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Obr. 86 – Vývoj průměru 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2 ze všech lokalit Jihomoravského kraje
(křivka), doplněný o minimum a maximum (rukáv), 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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5.4.3 Pětiletí 2014–2018
Z důvodu zejména meteorologické odlišnosti jednotlivých let mohou být naměřené
koncentrace škodlivin v jednotlivých létech odlišné. Proto dle zákona o ochraně ovzduší [6],
§11, odst. 5 a 6 připravuje ČHMÚ každoročně pětileté průměry jednotlivých charakteristik
a výsledky zveřejňuje na svém portálu ve formě map s hodnotami v síti 1 x 1 km [13]. Poslední
dostupné pětiletí na portálu ČHMÚ je 2013–2017. Avšak vzhledem k tomu, že jsou již
dostupná data za rok 2018, budou v následujících grafech uvedeny hodnoty 19. nejvyšších
hodinových koncentrací NO2 za pětiletí 2014–2018 vypočtené pro jednotlivé lokality.

Obr. 87 - Pětiletý průměr 19. nejvyšších hodinových koncentrací NO2, Jihomoravský kraj, 2014–2018,
zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší pětileté průměry jsou měřeny obdobně jako v případě
hodnot z roku 2018 na dopravou nejzatíženější lokalitě Brno – Svatoplukova. O něco nižší
koncentrace měří další dopravní lokality Brno – Úvoz a Brno – Zvonařka. Dlouhodobě nejnižší
koncentrace NO2 jsou pak měřeny v lokalitě Mikulov – Sedlec. Ta se v pětiletém průměru
pohybuje zhruba na 25 % hodnot 19. nejvyšší hodinové koncentrace v lokalitě
Brno – Svatoplukova.
Pětiletí 2014–2018 lze vyhodnotit i dle typu jednotlivých stanic a udělat si tak představu
o koncentračních úrovních z hlediska denního imisního limitu na venkovském pozadí
Jihomoravského kraje, předměstském pozadí, městském pozadí a na dopravou exponovaných
lokalitách za období 2014–2018. Vypočtené hodnoty pro jednotlivé typy stanic uvádí Obr. 88.
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Obr. 88 - Pětiletý průměr 36. nejvyšších denních koncentrací NO2, jednotlivé typy lokalit, Jihomoravský
kraj, 2014–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu je patrné, že nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravou zatížených lokalitách. Nižší
hodnoty jsou měřeny na městském pozadí, které se v průměru za 5 let pohybuje
v Jihomoravském kraji zhruba na 75 % hodnot 19. nejvyšších hodinových koncentrací
měřených na dopravních lokalitách. Doprava tedy navyšuje městské pozadí ve vztahu
k hodinovému imisnímu limitu zhruba o 25 %.
Předměstské pozadí se z hlediska průměrných ročních koncentrací NO2 pohybuje jen mírně
níže než městské pozadí, zhruba na 68 % hodnot měřených na dopravních lokalitách. Nejnižší
hodnoty jsou pak měřeny na venkovských lokalitách, jejichž koncentrační úroveň se pohybuje
zhruba na 42 % dopravou zatížených městských lokalit.

5.5 RŮŽICE
Pro potřeby této obecné studie nebudou koncentrační růžice studovány do hloubky.
Pro prezentaci roku 2018 byly vybrány lokality Brno – Zvonařka (dopravní lokalita),
Brno – Tuřany a Brno – Lány (předměstské pozaďové lokality) a Mikulov – Sedlec (regionální
pozaďová lokalita). Pro tyto lokality budou vždy připraveny větrné růžice, koncentrační
růžice, denní chod hodinových koncentrací a teplotně členěná koncentrační růžice. Výsledný
obrázek bude prezentován vždy tak, že kromě růžice pro rok 2018 bude pro srovnání uvedena
také průměrná růžice za roky 2017 a 2010–2016. Bude tedy možné porovnat, zda v roce 2018
došlo k nějakým změnám proti dlouhodobému průměru.
Větrné růžice již byly zobrazeny v kapitole 3.5, nebudou proto v této kapitole opakovány.
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5.5.1 Brno – Tuřany
Koncentrační růžice pro NO2 v lokalitě Brno – Tuřany zobrazuje následující Obr. 89.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci NO2 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila, pouze nebyly měřeny velmi vysoké koncentrace
při proudění z východu až severovýchodu a při vysokých rychlostech větru. Zvýšené
koncentrace jsou měřeny pouze při severovýchodním až východním proudění, kdy
pravděpodobně přichází znečištěný vzduch Vyškovskou bránou podél Drahanské vrchoviny.
Zvýšené koncentrace jsou dále měřeny při velmi nízkých rychlostech větru až bezvětří.
Z větrné růžice je patrné, že směrem od města Brna (SZ) proudí vítr nejčastěji a z koncentrační
růžice pak vyplývá, že při tomto proudění jsou měřeny pouze velmi nízké koncentrace NO2,
ostatně jako ze všech západních směrů. Pro koncentrace na periferii Brna je tedy rozhodující
směr větru a potažmo dálkový transport znečištění, které ovlivňují koncentrace NO2. Svůj vliv
může mít také letecký provoz v těsné blízkosti měření.

Obr. 89 – Koncentrační růžice NO2, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a Jihomoravský kraj
[19]
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Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Tuřany je tento denní chod vynesen na Obr. 90.

Obr. 90 – Denní chod koncentrací NO2 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ
[3], [4] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací NO2 je důležitý severovýchodní
a východní směr větru, zejména v roce 2017. Dlouhodobě přispívá ke zvýšeným koncentracím
NO2 více směrů větrů vždy v nočních hodinách, pravděpodobně se jedná o situace s bezvětřím.
Maxima jsou pak dosahována zejména ve večerních a nočních hodinách. To může souviset
jednak s vytápěním, a dále s celkově nižšími rychlostmi větru v nočních hodinách. Souvislost
s vytápěním, ale také s obecně zhoršenými rozptylovými podmínkami v chladné části roku,
potvrzuje i následující Obr. 91, který uvádí opět koncentrační růžici, která je ale dále členěna
dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0
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°C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace NO2 při teplotách
od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.

v intervalu

Obr. 91 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu a vždy při proudění ze severovýchodu až východu.
Při západním proudění jsou zvýšené koncentrace měřeny pouze při nejnižších rychlostech
větru až bezvětří, rovněž pouze při teplotách nižších než 0 °C. Při teplotách nad 0 °C jsou již
měřeny pouze velmi nízké koncentrace, mírně zvýšené jsou pouze při bezvětří. Při teplotách
nad 13 °C jsou již koncentrace velmi nízké.
Z toho vyplývá, že na předměstské pozadí, které v dlouhodobém průměru tvoří zhruba 56 %
nejvyšších měřených koncentrací v Jihomoravském kraji, má výrazný vliv topná sezóna,
meteorologické podmínky a dálkový transport znečištění ze severovýchodu.
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5.5.2 Mikulov – Sedlec
Následující Obr. 92 zobrazuje koncentrační růžice pro NO2 v lokalitě Mikulov – Sedlec.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci NO2 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila. Mírně zvýšené (viz měřítko) koncentrace jsou měřeny
pouze při severovýchodním až severním proudění, v roce 2018 i při jižním proudění. Ze
západních směrů, odkud proudí vítr nejčastěji, jsou měřeny pouze velmi nízké koncentrace
NO2, ostatně jako ze všech západních směrů. Pro pozaďové koncentrace Jihomoravského kraje
je tedy rozhodující směr větru a potažmo dálkový transport znečištění, které významně
ovlivňují koncentrace NO2.

Obr. 92 – Koncentrační růžice NO2, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj
[19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
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směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Mikulov – Sedlec je tento denní chod vynesen na Obr. 93.

Obr. 93 – Denní chod koncentrací NO2 členěný dle směru větru, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat:
ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací NO2 je důležitý zejména
severovýchodní a severní směr větru, v roce 2018 také z jižního směru. Maxima jsou pak
dosahována zejména ve večerních, nočních a v brzkých ranních hodinách, nicméně
při proudění ze severovýchodu až severu koncentrace NO2 příliš neklesají ani v denních
hodinách. Na měřených koncentracích z těchto směrů se zřejmě podílí dálkový transport. Vliv
topné sezóny a vliv zhoršených rozptylových podmínek v zimním období podobně jako
v případě lokality Brno – Tuřany potvrzuje i následující Obr. 94, který uvádí koncentrační růžici,
která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách
vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace NO2 při teplotách
v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 94 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu. V letech 2010–2017 se na nejvyšších koncentracích
kromě severovýchodního až severního proudění podílely také jihozápadní směry větru, což
může souviset s vytápěním v okolních obcích. V roce 2018 byly vysoké koncentrace NO2
měřeny vždy při proudění ze severovýchodu až severu. Je potřeba mít na paměti také
měřítko – vysoké koncentrace v lokalitě Mikulov – Sedlec značí hodnoty okolo 25 µg∙m-3.
Při západním proudění ani při těchto nízkých teplotách nejsou měřeny vysoké koncentrace.
Při teplotách nad 0 °C jsou již měřeny pouze nízké koncentrace.
Z toho opět vyplývá, že na venkovském pozadí, které v dlouhodobém průměru tvoří zhruba
30 % nejvyšších měřených koncentrací v Jihomoravském kraji, má velmi výrazný vliv topná
sezóna, meteorologické podmínky a dálkový transport znečištění ze severovýchodu.
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5.5.3 Brno – Lány
Koncentrační růžice pro NO2 v lokalitě Brno – Lány zobrazuje následující Obr. 95. Ty zobrazují
průměrnou koncentraci NO2 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila, pouze koncentrace jsou při vyšších rychlostech větru
mírně nižší, obdobně jako v roce 2017. Vysoké jsou měřeny pouze při bezvětří, při vyšších
rychlostech větru jsou zaznamenány zvýšené koncentrace pouze ze západních a částečně
jihovýchodních směrů.

Obr. 95 – Koncentrační růžice NO2, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
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směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Lány je tento denní chod vynesen na Obr. 96.

Obr. 96 – Denní chod koncentrací NO2 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Lány, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací NO2 je důležitý především
západní a dále jihozápadní směr větru, obdobně jako v roce 2017. Maxima jsou pak
dosahována zejména ve večerních a nočních hodinách. To může souviset jednak s vytápěním
a dále s celkově nižšími rychlostmi větru v nočních hodinách. Zvýšené koncentrace jsou pak
měřeny i v brzkých ranních hodinách. Přes den jsou koncentrace nízké.
Souvislost s vytápěním potvrzuje i následující Obr. 97, který uvádí opět koncentrační růžici,
která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách
vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace NO2 při teplotách
v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.
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Obr. 97 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna
[2] a Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách nižších, než je bod mrazu a významně se na nich podílí západní proudění a nízké
rychlosti větru. V tomto směru zřejmě leží zdroj vytápění. Při teplotách nad 0 °C jsou již
měřeny pouze velmi nízké koncentrace, mírně zvýšené jsou pouze při jihovýchodním
proudění. Při teplotách nad 13 °C jsou již koncentrace velmi nízké.

5.5.4 Brno – Zvonařka
Následující Obr. 98 zobrazuje koncentrační růžice pro NO2 v lokalitě Brno – Zvonařka.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci NO2 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. V letech 2010–2016, 2017 i v roce 2018 byly měřeny
vysoké koncentrace NO2 při východním až jižním proudění a dále při nízkých rychlostech větru
až bezvětří. Z východních až jihovýchodních směrů může přicházet znečištění z autobusového
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nádraží a také z křižovatky ulic Opuštěná a Plotní. Část zvýšených koncentrací NO2 z těchto
směrů může souviset s rekonstrukcí ul. Plotní. Ze západních a severozápadních směrů, odkud
proudí vítr nejčastěji, jsou měřeny pouze velmi nízké koncentrace NO2, obdobně jako
na pozaďových lokalitách v Jihomoravském kraji. I pro koncentrace na dopravních lokalitách
Jihomoravského kraje je tedy důležitý směr větru a potažmo dálkový transport znečištění,
který může ovlivnit koncentrace NO2. Nejvýznamnějším zdrojem je však samozřejmě doprava.
Dopravní lokality, jako je Brno – Zvonařka, měří vyšší koncentrace než městské pozaďové
lokality právě z důvodu blízkosti zdroje emisí – dopravy. V blízkosti křižovatek, kde musí auta
brzdit a znovu se rozjíždět (vyšší spotřeba a emise), jsou tedy koncentrace navýšeny o emise
z dopravy. Nejvyšší koncentrace jsou pak měřeny v dopravních lokalitách uzavřených
kaňonem zástavby, kde je současně proudění větru významně zástavbou ovlivněno a jeho
analýza významně zkreslena.

Obr. 98 – Koncentrační růžice NO2, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]
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Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Zvonařka je tento denní chod vynesen na Obr. 99.

Obr. 99 – Denní chod koncentrací NO2 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací NO2 je důležitý zejména
jihovýchodní a jižní směr větru. Maxima jsou v letech 2010–2016, 2017 i v roce 2018
dosahována zejména v ranních a odpoledních hodinách, v době dopravních špiček, kdy v době
dopravních špiček velmi poklesne plynulost dopravy, což se projeví v nárůstu emisí (vysoký
počet vozidel, popojíždění, rozjíždění). Avšak v roce 2018 jsou špičky méně zřetelné, zvýšené
koncentrace jsou pozorovány po celý den, což může souviset s rekonstrukcí dopravního uzlu
Plotní. Odpolední špička je pak podpořena také návratem lidí z práce domů, zatápěním
a plošnému nárůstu koncentrací v celém kraji. Vliv topné sezóny a dálkového transportu
potvrzuje i následující Obr. 100, který uvádí opět koncentrační růžici, která je ale dále členěna
dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0
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°C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace NO2 při teplotách
od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší než 13 °C.

v intervalu

Obr. 100 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města
Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic vyplývá, že zejména v roce 2018 jsou vysoké koncentrace měřeny
téměř nejen při teplotách nižších, než je bod mrazu. Při velmi nízkých teplotách jsou však
koncentrace nejvyšší a jsou dosahovány zpravidla při bezvětří, nebo při proudění z východních
směrů. Vyšší koncentrace NO2 jsou však měřeny v roce 2018 i při vyšších teplotách, avšak vždy
při velmi nízkých rychlostech větru až bezvětří. Tyto zvýšené koncentrace při vyšších teplotách
mohou souviset s přestavbou ulice plotní.
Z uvedeného vyplývá, že i na dopravních lokalitách, měřících nejvyšší koncentrace
v Jihomoravském kraji, má na koncentrace NO2 svůj vliv topná sezóna, meteorologické
podmínky a dálkový transport znečištění. Kromě toho má významný vliv také dopravní
zatížení, kde je významným faktorem plynulost dopravy. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny v době
dopravních špiček, kdy auta pouze popojíždějí a neustále se rozjíždí.
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6 P ŘÍZEMNÍ OZÓN O 3
Přízemní ozón O3 nemá v atmosféře vlastní významný zdroj. Jedná se o tzv. sekundární látku
vznikající v celé řadě velmi komplikovaných nelineárních fotochemických reakcí [31].
Prekurzory O3 jsou oxidy dusíku (NOX) a nemetanické těkavé organické látky (NMVOC),
v globálním měřítku hrají roli i metan (CH4) a oxid uhelnatý (CO). Důležitou reakcí je fotolýza
NO2 zářením o vlnové délce 280–430 nm, při které vzniká NO a atomární kyslík. Reakcí
atomárního a molekulárního kyslíku pak za přítomnosti katalyzátoru dochází ke vzniku
molekuly O3. Současně probíhá titrace O3 oxidem dusnatým za vzniku NO2 a O2. Pokud je
při této reakci O3 nahrazen radikály, jeho koncentrace v atmosféře rostou. Důležitou úlohu
při těchto reakcích hraje zejména radikál OH.
NOX vznikají při veškerých spalovacích procesech. NMVOC jsou emitovány z celé řady zdrojů
antropogenních (doprava, manipulace s ropou a jejími deriváty, rafinerie, použití barev
a rozpouštědel atd.), ale i přirozených (např. biogenní emise z vegetace).
Při vzniku O3 z prekurzorů nezáleží pouze na absolutním množství prekurzorů, ale i na jejich
vzájemném poměru [32]. V oblastech, kde je režim limitovaný NOX, charakterizovaný relativně
nízkými koncentracemi NOX a vysokými koncentracemi VOC, narůstají koncentrace O3
s rostoucími koncentracemi NOX, zatímco se vzrůstajícími koncentracemi VOC se mění jen
málo. Naopak v oblastech s režimem limitovaným VOC dochází k poklesu koncentrací O3
s rostoucími koncentracemi NOX a nárůstu koncentrací O3 s rostoucími koncentracemi VOC.
Oblasti s vysokým poměrem NOX/VOC jsou typicky znečištěné oblasti okolo center velkých
měst. Závislost vzniku O3 na počátečních koncentracích VOC a NOX se často vyjadřují
na diagramech ozonových isoplet. Jedná se o zobrazení maximální dosažené koncentrace
ozonu jako funkce počáteční koncentrace NOX a VOC. Významnou roli při vzniku O3 hrají nejen
koncentrace prekurzorů, ale i meteorologické podmínky [33]. Imisní koncentrace O3 rostou
s rostoucím ultrafialovým zářením a teplotou, naopak klesají s rostoucí relativní vlhkostí
vzduchu. Vysoké koncentrace bývají spojeny s déletrvající anticyklonální situací. Kromě výše
popsaného fotochemického mechanismu se koncentrace O3 mohou zvyšovat i epizodicky
v důsledku průniku stratosférického O3 do troposféry a též při bouřkách. V poslední době se
též zvyšuje význam dálkového přenosu O3 v rámci proudění na severní polokouli do Evropy
a Severní Ameriky ze zdrojových oblastí jihovýchodní Asie. O3 je z atmosféry odstraňován
reakcí s NO a suchou depozicí.

6.1 8HODINOVÉ KLOUZAVÉ PRŮMĚRY O3
Z hlediska ochrany kvality ovzduší stanovuje příloha 1, bod 4 zákona o ochraně ovzduší [6]
imisní limit pro troposférický ozón. pro ochranu zdraví lidí platí imisní limit pro maximální
denní 8hodinový klouzavý průměr O3. Hodnota imisního limitu je 120 µg∙m–3, tato hodnota
může být 25x za kalendářní rok překročena. Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě
průměru za 3 kalendářní roky.
Následující Obr. 101 a Obr. 102 zobrazuje hodnoty 26. nejvyšších hodnot 8hodinových
klouzavých průměrů koncentrací O3 v roce 2018 na stanicích Jihomoravského kraje.
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Obr. 101 – 26. nejvyšší 8hodinový klouzavý průměr koncentrací O3, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj
dat: ČHMÚ [1]

Obr. 102 – Přehledová mapka pro 26. nejvyšší 8hodinový klouzavý průměr koncentrací O3, Jihomoravský
kraj, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1], zdroj mapového podkladu: Mapy Google
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Z grafu je patrné, že hodnota imisního limitu byla v roce 2018 překročena na všech lokalitách,
nejvyšší koncentrace byly naměřeny na venkovské pozaďové lokalitě Mikulov – Sedlec.

Obr. 103 – Rozdíl mezi 26. nejvyššími 8hodinovými klouzavými průměry koncentrací O3 v roce 2018
a 2017 na stanicích Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z hlediska srovnání s předchozím rokem 2017 došlo k nárůstu této legislativou sledované
charakteristiky u přízemního ozónu na všech lokalitách. K nejvyššímu nárůstu koncentrací pak
došlo na venkovské pozaďové lokalitě Kuchařovice, kde 26. nejvyšší 8hodinový klouzavý
průměr koncentrace O3 za kalendářní rok vzrostl o 12,6 µg∙m-3 (Obr. 103).
Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení ve vztahu k imisnímu limitu se provádí vždy v průměru
za 3 kalendářní roky po sobě. Proto následující Obr. 104 zobrazuje vyhodnocení 26. nejvyššího
klouzavého průměru koncentrací O3 v průměru za 3 roky.
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Obr. 104 - 26. nejvyšší 8hodinový klouzavý průměr koncentrací O3 v průměru za 3 roky, Jihomoravský
kraj, 2016–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Z grafu je patrné, že imisní limit pro přízemní ozón je překračován na dvou lokalitách
Jihomoravského kraje. Jedná se o pozaďové lokality Brno – Tuřany a Mikulov – Sedlec
(Obr. 106).
Vývoj 26. nejvyššího 8hodinového klouzavého průměru koncentrací O3 v průměru za 3 roky
za období 2010–2018 v Jihomoravském kraji zobrazuje následující Obr. 105.
Z grafu je od období 2012–2014 patrný nárůst této charakteristiky na všech lokalitách, pokles
nastal až v období 2016–2018. Dlouhodobější překračování limitu je zaznamenáno zejména
na venkovských pozaďových lokalitách Mikulov – Sedlec a Kuchařovice, a dále na předměstské
pozaďové lokalitě Brno – Tuřany. Důvodem jsou poměrně teplá a slunečná léta v posledních
letech, která přispívají k tvorbě přízemního ozónu.
Z hlediska jednotlivých let pak ke zvýšeným koncentracím nejvíce přispěl rok 2015 a rovněž
rok 2018, nejnižší hodnoty pak byly měřeny v roce 2014 (Obr. 106).

110

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

Obr. 105 – Vývoj 26. nejvyššího 8hodinového klouzavého průměru koncentrací O3 v průměru za 3 roky,
Jihomoravský kraj, 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]

Obr. 106 – Vývoj 26. nejvyššího 8hodinového klouzavého průměru koncentrací O3 v Jihomoravském kraji
v letech 2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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6.2 RŮŽICE
Pro potřeby této obecné studie nebudou koncentrační růžice studovány do hloubky.
Pro prezentaci roku 2018 byly vybrány lokality Brno – Zvonařka (dopravní lokalita),
Brno – Tuřany a Brno – Lány (předměstské pozaďové lokality) a Mikulov – Sedlec (regionální
pozaďová lokalita). Pro tyto lokality budou vždy připraveny větrné růžice, koncentrační
růžice, denní chod hodinových koncentrací a teplotně členěná koncentrační růžice. Výsledný
obrázek bude prezentován vždy tak, že kromě růžice pro rok 2018 bude pro srovnání uvedena
také průměrná růžice za roky 2017 a 2010–2016. Bude tedy možné porovnat, zda v roce 2018
došlo k nějakým změnám proti dlouhodobému průměru.
Větrné růžice již byly zobrazeny v kapitole 3.5, nebudou proto v této kapitole opakovány.

6.2.1 Brno – Tuřany
Koncentrační růžice pro O3 v lokalitě Brno – Tuřany zobrazuje následující Obr. 107.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci O3 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila, přibylo pouze maximum také ze severních směrů a vyšších
rychlostí větru. Vysoké koncentrace jsou měřeny převážně při jihovýchodním až jižním
proudění větru. Je zde tedy patrná souvislost s meteorologií, kdy z těchto směrů přichází
zpravidla teplý vzduch, podporující vznik přízemního ozónu. Z těchto směrů současně může
docházet i k dálkovému transportu znečištění přízemním ozónem.
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Obr. 107 – Koncentrační růžice O3, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a Jihomoravský kraj
[19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Tuřany je tento denní chod vynesen na Obr. 108.
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Obr. 108 – Denní chod koncentrací O3 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ
[3], [4] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací O3 je důležitý jihovýchodní směr
větru. Vzhledem k tomu, že přízemní ozón vzniká v atmosféře sérií fotochemických reakcí,
které potřebují sluneční záření a teplo, je zcela logické, že maximální hodnoty koncentrací O3
jsou měřeny v denních hodinách, zejména kolem poledne s maximy v odpoledních hodinách
zhruba do 16:00 UTC.
Souvislost se slunečním zářením a teplotou potvrzuje i následující Obr. 109, který uvádí opět
koncentrační růžici, která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační
růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace O3
při teplotách v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší
než 13 °C.
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Obr. 109 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Tuřany, zdroj dat: ČHMÚ [3], [4] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách vyšších než 13 °C a převážně při proudění z jihovýchodu. Při nízkých teplotách
jsou koncentrace přízemního ozónu pouze velmi nízké. Rozhodujícím faktorem
pro koncentrace přízemního ozónu v Jihomoravském kraji jsou tedy meteorologické
podmínky.
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6.2.2 Mikulov – Sedlec
Následující Obr. 110 zobrazuje koncentrační růžice pro O3 v lokalitě Mikulov – Sedlec.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci O3 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z obou růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila. Vysoké koncentrace jsou obdobně jako v lokalitě
Brno – Tuřany měřeny pouze při jihovýchodním až jižním proudění. Pro pozaďové
koncentrace Jihomoravského kraje je tedy rozhodující směr větru a meteorologické podmínky,
které významně ovlivňují koncentrace O3.

Obr. 110 – Koncentrační růžice O3, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj
[19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
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směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Mikulov – Sedlec je tento denní chod vynesen na Obr. 111.

Obr. 111 – Denní chod koncentrací O3 členěný dle směru větru, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat:
ČHMÚ [3] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací O3 je důležitý jihovýchodní směr
větru. Vzhledem k tomu, že přízemní ozón vzniká v atmosféře sérií fotochemických reakcí,
které potřebují sluneční záření a teplo, je zcela logické, že maximální hodnoty koncentrací O3
jsou měřeny v denních hodinách, zejména kolem poledne.
Souvislost se slunečním zářením a teplotou potvrzuje i následující Obr. 112, který uvádí opět
koncentrační růžici, která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační
růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace O3
při teplotách v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší
než 13 °C.
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Obr. 112 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Mikulov – Sedlec, zdroj dat: ČHMÚ [3] a
Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách vyšších než 13 °C a převážně při proudění z jihovýchodu. Při nízkých teplotách
jsou koncentrace přízemního ozónu pouze velmi nízké. Rozhodujícím faktorem
pro koncentrace přízemního ozónu v Jihomoravském kraji jsou tedy meteorologické
podmínky.
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6.2.3 Brno – Lány
Koncentrační růžice pro O3 v lokalitě Brno – Lány zobrazuje následující Obr. 113. Ty zobrazují
průměrnou koncentraci O3 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. Z růžic je patrné, že situace se v roce 2018 proti
předchozím létům příliš nezměnila, pouze koncentrace jsou při vyšších rychlostech větru
mírně vyšší. Vysoké koncentrace jsou měřeny pouze při proudění z jihovýchodních a
východních směrů.

Obr. 113 – Koncentrační růžice O3, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
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směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Lány je tento denní chod vynesen na Obr. 114.

Obr. 114 – Denní chod koncentrací O3 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Lány, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z obrázku je opět patrné, že z hlediska vysokých koncentrací O3 je důležitý jižní až jihovýchodní
a severozápadní směr větru. V roce 2018 se silněji projevil také západní směr. Vzhledem
k tomu, že přízemní ozón vzniká v atmosféře sérií fotochemických reakcí, které potřebují
sluneční záření a teplo, je zcela logické, že maximální hodnoty koncentrací O3 jsou měřeny
v denních hodinách, zejména kolem poledne.
Souvislost se slunečním zářením a teplotou potvrzuje i následující Obr. 115, který uvádí opět
koncentrační růžici, která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační
růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace O3
při teplotách v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší
než 13 °C.
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Obr. 115 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Lány, zdroj dat: Magistrát města Brna
[2] a Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách vyšších než 13 °C a převážně při proudění z jihovýchodu. Při nízkých teplotách
jsou koncentrace přízemního ozónu pouze velmi nízké. Výjimkou je východní až jihovýchodní
proudění při vyšších rychlostech větru v roce 2018 při teplotách pod 0°C. Koncentrace mohly
být ovlivněny dálkovým transportem z teplejších jižních krajin. Rozhodujícím faktorem
pro koncentrace přízemního ozónu v Jihomoravském kraji jsou tedy meteorologické
podmínky.
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6.2.4 Brno – Zvonařka
Následující Obr. 116 zobrazuje koncentrační růžice pro O3 v lokalitě Brno – Zvonařka.
Ty zobrazují průměrnou koncentraci O3 měřenou při proudění z jednotlivých směrů větru
a při jednotlivých rychlostech větru. V letech 2010–2016 byly měřeny vyšší koncentrace
přízemního ozónu, než v letech 2017 či 2018. I v této dopravní lokalitě jsou vysoké
koncentrace spojeny s jihovýchodním prouděním, podobně jako tomu je i na pozaďových
lokalitách.

Obr. 116 – Koncentrační růžice O3, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města Brna [2] a
Jihomoravský kraj [19]

Kromě členění koncentrační růžice dle směru a rychlosti větru je možné vynášet do polárních
souřadnic průměrné koncentrace v závislosti na směru větru a denní době. Vznikne tak
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směrově závislý denní chod koncentrací, kdy ve středu kruhu je vynášen čas 0:00 a na okraji je
pak 23:00. Pro lokalitu Brno – Zvonařka je tento denní chod vynesen na Obr. 117.
Z obrázku je patrné, že z hlediska vysokých koncentrací O3 je důležitý jihovýchodní, jižní, ale
i západní směr větru. Vzhledem k tomu, že přízemní ozón vzniká v atmosféře sérií
fotochemických reakcí, které potřebují sluneční záření a teplo, je zcela logické, že maximální
hodnoty koncentrací O3 jsou měřeny v denních hodinách, zejména kolem poledne.

Obr. 117 – Denní chod koncentrací O3 členěný dle směru větru, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat:
Magistrát města Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Souvislost se slunečním zářením a teplotou potvrzuje i následující Obr. 118, který uvádí opět
koncentrační růžici, která je ale dále členěna dle teploty vzduchu. Úplně vlevo je koncentrační
růžice při teplotách vzduch nižších, než je 0 °C, prostřední růžice zobrazuje koncentrace O3
při teplotách v intervalu od 0 do 13 °C a vpravo je pak koncentrační růžice pro teploty vyšší
než 13 °C.
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Obr. 118 – Teplotně členěná koncentrační růžice, lokalita Brno – Zvonařka, zdroj dat: Magistrát města
Brna [2] a Jihomoravský kraj [19]

Z koncentračních růžic jasně vyplývá, že vysoké koncentrace jsou měřeny téměř výhradně
při teplotách vyšších než 13 °C a převážně při proudění z jihovýchodu. Při nízkých teplotách
jsou koncentrace přízemního ozónu pouze velmi nízké. V roce 2018 byly koncentrace nízké i
při teplotách nad 13 °C, což může souviset s rychlou reakcí ozónu v této lokalitě s dalšími
látkami v ovzduší. Rozhodujícím faktorem pro koncentrace přízemního ozónu
v Jihomoravském kraji jsou tedy meteorologické podmínky, a to i na dopravních lokalitách.
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7 B ENZO [a]P YREN
Benzo[a]pyren je legislativním zástupcem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH,
Obr. 119). Přírodní hladina pozadí benzo[a]pyrenu muže být s výjimkou výskytu lesních požárů
téměř nulová. Jeho antropogenním zdrojem, stejně jako ostatních PAH, je jednak nedokonalé
spalování fosilních paliv jak ve stacionárních (domácí topeniště – zcela majoritní zdroj emisí)
tak i v mobilních zdrojích (motory spalující naftu), ale také průmyslová výroba (výroba koksu
a oceli, obalovny živičných směsí).

Obr. 119 - Polycyklické aromatické uhlovodíky rutinně stanovované v imisích

Přibližně 80–100 % PAH s pěti a více aromatickými jádry (tedy i benzo[a]pyren) je navázáno
především na částice menší než 2,5 μm, tedy na tzv. jemnou frakci atmosférického aerosolu
PM2,5 (sorpce na povrchu částic). Tyto částice přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou dobu,
což umožňuje jejich transport na velké vzdálenosti (stovky km) [15].
U benzo[a]pyrenu, stejně jako u některých dalších PAH, jsou prokázány karcinogenní účinky
na lidský organismus [34].
Benzo[a]pyren má dle přílohy 1 zákona o ochraně ovzduší [6] uzákoněn imisní limit
pro průměrnou roční koncentraci. Hodnota imisního limitu je 1 ng∙m-3.
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7.1 PRŮMĚRNÁ ROČNÍ KONCENTRACE
7.1.1 Vyhodnocení roku 2018
Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu v roce 2018 v Jihomoravském kraji zobrazuje
následující Obr. 120 a Obr. 122. Z grafu je patrné, že žádná z lokalit nepřekročila imisní limit
pro tuto škodlivinu. Nejvyšší koncentrace byla naměřena v lokalitě Hodonín, nejnižší pak
na stanici Kuchařovice a Brno – Masná. Z Obr. 121 pak vyplývá, že proti roku 2017 došlo v roce
2018 pouze k malým rozdílům v koncentracích.

Obr. 120 – Průměrná roční koncentrace benzo[a]pyrenu, Jihomoravský kraj, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ
[1]

Obr. 121 - Rozdíl průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu v roce 2018 proti roku 2017
na stanicích Jihomoravského kraje, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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Obr. 122 – Přehledová mapka průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, Jihomoravský kraj, rok
2018, zdroj dat: ČHMÚ [1], zdroj mapového podkladu: Mapy Google
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7.1.2 Vývoj koncentrací 2010–2018
Vývoj průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu v jednotlivých
Jihomoravského kraje za období let 2010 až 2018 zobrazuje Obr. 123.

Obr. 123 – Vývoj průměrných
2010–2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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Z grafu vyplývá, že nadlimitní koncentrace benzo[a]pyrenu byly měřeny v letech 2010–2012,
zejména v lokalitách Brno – Masná a Vyškov. Lokalita Vyškov leží úplně na kraji Vyškova
směrem k Dědicím a Drnovicím, v okolí jsou mimo jiné rodinné domy. Zvýšené koncentrace
benzo[a]pyrenu v této lokalitě mohly tedy pocházet právě z lokálních topenišť, svůj podíl mohl
mít také dálkový transport při proudění ze severu a severovýchodu. V Polsku jsou měřeny
velmi vysoké koncentrace této škodlivé látky, s rostoucí vzdáleností od polských hranic
koncentrace benzo[a]pyrenu v ČR postupně klesají. Jelikož benzo[a]pyren je nejčastěji
sorbován na jemnější frakci částic PM2,5, může se dálkovým transportem dostat i na větší
vzdálenosti. Měření v lokalitě Vyškov bylo bohužel ukončeno v roce 2012, v rámci zóny
Jihovýchod se měření přesunulo do Jihlavy. Aktuální koncentrace ve vstupní bráně
do Jihomoravského kraje při proudění ze severu a severovýchodu tedy nejsou známy.
Od roku 2013 již žádná z měřicích lokalit nepřekročila imisní limit. Nejnižší hodnoty jsou
dlouhodobě měřeny v lokalitách Brno – Líšeň a Kuchařovice. Lokalita Kuchařovice leží
v intravilánu profesionální meteorologické stanice Kuchařovice, která leží na mírném návrší
nad samotnou obcí. Lokalita tedy není zřejmě tolik ovlivněna lokálními topeništi v obci.
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Mírně zvýšené koncentrace zejména v posledních třech letech měří lokality Hodonín
a Brno – Masná.

7.1.3 Pětiletí 2014–2018
Z důvodu zejména meteorologické odlišnosti jednotlivých let mohou být naměřené
koncentrace škodlivin v jednotlivých létech odlišné. Proto dle zákona o ochraně ovzduší [6],
§11, odst. 5 a 6 připravuje ČHMÚ každoročně pětileté průměry jednotlivých charakteristik
a výsledky zveřejňuje na svém portálu ve formě map s hodnotami v síti 1 x 1 km [13]. Poslední
dostupné pětiletí na portálu ČHMÚ je 2013–2017. Avšak vzhledem k tomu, že jsou již
dostupná data za rok 2018, budou v následujících grafech uvedeny hodnoty pětiletí
2014–2018 vypočtené pro jednotlivé měřicí lokality.

Obr. 124 – Pětiletý průměr ročních koncentrací benzo[a]pyrenu, Jihomoravský kraj, 2014–2018, zdroj
dat: ČHMÚ [1]

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší hodnota je měřena v lokalitě Hodonín. Avšak v této
lokalitě se jedná pouze o průměr za poslední 4 roky. Zbylé lokality Jihomoravského kraje se
v pětiletém průměru pohybují mezi 0,5 a 0,7 ng∙m-3. Imisní limit tedy není překračován. Zde je
nutné poznamenat, že s výjimkou Kuchařovic se všechny měřicí lokality nacházejí v městském
prostředí, lokalita Kuchařovice navíc neleží přímo v obci, ale mírně nad ní na pozemku
profesionální meteorologické stanice.
Jak však ukazují kampaňová měření v malých sídlech Jihomoravského kraje během topné
sezóny, podstatně vyšší koncentrace benzo[a]pyrenu lze očekávat právě v malých obcích
s vyšším zastoupením lokálních topenišť na pevná paliva [35], [36], [37]. Lokální topeniště jsou
přitom zcela majoritním zdrojem této karcinogenní látky jak v rámci celé ČR, tak v rámci
Jihomoravského kraje [23], [18]. Je tedy možné, že pokud by měření benzo[a]pyrenu
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probíhalo v malých obcích, a ne v městech s centrálním zásobováním teplem, byly by
identifikovány lokality s dlouhodobým překročením imisního limitu. Minimálně je vhodné
provádět kampaňová měření pro ověření situace v těchto malých sídlech, kam státní síť
imisního monitoringu nedosáhne.

7.2 PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ KONCENTRACE
Následující Obr. 125 zobrazuje průměrné měsíční koncentrace benzo[a]pyrenu pro jednotlivé
lokality Jihomoravského kraje v roce 2018. Je z něj velmi dobře patrné, že na všech lokalitách
panuje obdobný vývoj koncentrací, a koncentrace jsou tedy především ovlivňovány
nadregionálními vlivy a meteorologickými podmínkami. Z grafu je rovněž patrné,
že koncentrace se s výjimkou února příliš neliší.
Z grafu je dále velmi dobře patrné, že pro koncentrace benzo[a]pyrenu je zcela stěžejní topná
sezóna, kdy jsou v provozu lokální topeniště. Naopak v teplé části roku, bez potřeby vytápění,
jsou koncentrace prakticky nulové.

Obr. 125 – Průměrné měsíční koncentrace benzo[a]pyrenu na jednotlivých lokalitách Jihomoravského
kraje, rok 2018, zdroj dat: ČHMÚ [1]
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8 Z ÁVĚRY
❖ Částice PM10
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 nebyl v roce 2018 překročen
na žádné stanici v Jihomoravském kraji, obdobně jako v několika posledních letech.
Nejvyšší průměrnou roční koncentraci naměřila lokalita Brno – Úvoz (hot spot)
z důvodu ovlivnění stavebními a rekonstrukčními pracemi v těsné blízkosti stanice.
Proti roku 2017 došlo na většině stanic kraje k nárůstu průměrných ročních koncentrací
PM10. Z hlediska mediánů denních koncentrací PM10 v roce 2018 došlo na všech
lokalitách k nárůstu koncentrací. K nárůstu v roce 2018 došlo i přes velmi vysoké
koncentrace v lednu a únoru 2017, avšak vzhledem k tomu, že zbytek roku 2017 byl
koncentračně velmi nízko, byl rok 2017 z pohledu průměrné roční koncentrace PM10
lepší než rok 2018.
Od roku 2010 dochází k postupnému poklesu průměrných ročních koncentrací PM10
na stanicích Jihomoravského kraje. Nejvyššího poklesu v uvedeném období dosáhla
lokalita Brno – Výstaviště.
Z hlediska pětiletých průměrů za období 2013–2018 rovněž nedošlo na žádné lokalitě
k překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM10. Nejvyšší
hodnoty dlouhodobě měří lokality Brno – Zvonařka a Brno – Svatoplukova.
Imisní limit pro denní koncentrací PM10 byl v roce 2018 překročen na pouze v lokalitě
Brno – Úvoz (hot spot), a to především z důvodu stavebních a rekonstrukčních prací
v těsné blízkosti měření.
K nárůstu počtu dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro průměrnou denní
koncentraci PM10 došlo pouze na dvou lokalitách. V lokalitě Znojmo a v lokalitě Brno –
Úvoz (hot spot) – zde vlivem stavebních prací.
K největšímu poklesu počtu dní s překročenou hodnotou denního imisního limitu pro
PM10 došlo v lokalitách Sivice a Mikulov – Sedlec.
Od roku 2010 dochází k postupnému poklesu 36. nejvyšší hodnoty průměrné denní
koncentrace PM10 za kalendářní rok (vztah k imisnímu limitu). V některé roky se pokles
zastaví, přesto na všech lokalitách, které měřily v roce 2010 i v roce 2018, došlo
k poklesu koncentrací této charakteristiky.
Z hlediska pětiletého průměru 36. nejvyšší denní hodnoty koncentrací PM10
za kalendářní (2014–2018) dochází k překročení hodnoty imisního limitu
pro průměrnou denní koncentraci PM10 na 3 lokalitách: Brno – Zvonařka,
Brno – Svatoplukova a Brno – Lány.
Koncentrační růžice pro PM10 naznačují zejména na nestíněných (budovami, zelení)
pozaďových lokalitách, že vysoké koncentrace PM10 jsou v Jihomoravském kraji
měřeny pouze při severovýchodním proudění větru. I na dopravních lokalitách je pak
patrné, že nejvyšší koncentrace jsou měřeny při teplotách pod bodem mrazu,
kdy koncentrace PM10 velmi výrazně ovlivňuje topná sezóna.
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❖ Částice PM2,5
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 nebyl v roce 2018 překročen
na žádné stanici v Jihomoravském kraji.
Nejvyšší průměrnou roční koncentraci naměřily pozaďové lokality Brno – Tuřany
a Brno – Dětská nemocnice.
Nejvyšší zastoupení PM2,5 v PM10 bylo v roce 2018 naměřeno v lokalitách Sivice a Brno
– Tuřany. Obecně je vyšší poměr PM2,5 / PM10 měřen na pozaďových lokalitách, na
dopravních je nižší. To naznačuje, že za navýšením koncentrací PM10 na dopravních
lokalitách je spíše hrubší frakce, mající původ v mechanických procesech (otěry),
nikoliv spalovacích. Svůj vliv má zřejmě i resuspenze.
Proti roku 2017 došlo na většině stanic kraje k nárůstu průměrných ročních koncentrací
PM2,5. Z hlediska mediánů denních koncentrací PM2,5 v roce 2018 došlo na všech
lokalitách k nárůstu koncentrací. Rok 2017 tak byl i přes vysoké koncentrace začátkem
roku z hlediska průměrných ročních koncentrací PM2,5 lepší než rok 2018.
Od roku 2010 dochází k postupnému poklesu průměrných ročních koncentrací PM2,5
na stanicích Jihomoravského kraje.
Z hlediska pětiletých průměrů za období 2014–2018 rovněž nedošlo na žádné lokalitě
k překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM2,5. Nejvyšší
hodnoty dlouhodobě měří lokalita Brno – Svatoplukova.
Koncentrační růžice pro PM2,5 naznačují zejména na nestíněných (budovami, zelení)
pozaďových lokalitách, že vysoké koncentrace PM2,5 jsou v Jihomoravském kraji
měřeny pouze při severovýchodním proudění větru. I na dopravních lokalitách je pak
patrné, že nejvyšší koncentrace jsou měřeny při teplotách pod bodem mrazu,
kdy koncentrace PM2,5 velmi výrazně ovlivňuje topná sezóna.

❖ Oxid dusičitý NO2
▪

▪

▪

▪

▪

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NO2 byl v Jihomoravském kraji v roce
2018 překročen na dopravní lokalitě Brno – Svatoplukova. Poprvé za dobu měření
imisní limit nepřekročila lokalita Brno – Úvoz (hot spot), i když pouze těsně.
Zvýšené hodnoty koncentrací NO2 jsou měřeny na zatížených dopravních lokalitách,
které jsou sevřeny zástavbou do kaňonu. Otevřené dopravní lokality (i s vyššími
intenzitami dopravy, než např. lokalita Brno – Úvoz), jako jsou Brno – Zvonařka nebo
Brno – Výstaviště, imisní limit nepřekračují.
Proti roku 2017 došlo na většině stanic kraje k poklesu průměrných ročních
koncentrací NO2. K nárůstu došlo pouze na pozaďových lokalitách kraje. Z hlediska
mediánů denních koncentrací NO2 v roce 2018 došlo na zhruba polovině lokalit
k poklesu koncentrací.
Od roku 2010 dochází k mírnému poklesu průměrných ročních koncentrací NO2
zejména na pozaďových stanicích Jihomoravského kraje. V případě dopravních lokalit
koncentrace spíše stagnují.
Z hlediska pětiletých průměrů za období 2014–2018 došlo k překročení hodnoty
imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci NO2 na dvou již výše zmíněných
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lokalitách Brno – Svatoplukova a Brno – Úvoz (hot spot). Zde je tedy imisní limit
překračován dlouhodobě.
▪ Z hlediska ročního chodu průměrných měsíčních koncentrací NO2 byly nejvyšší
koncentrace zaznamenány v lednu a únoru, obecně pak v chladné části roku, a to na
všech lokalitách. Zvýšené koncentrace NO2 lze tedy přičítat také topné sezóně
a zhoršeným rozptylovým podmínkám.
▪ Imisní limit pro hodinovou koncentrací NO2 nebyl v roce 2018 překročen na žádné
lokalitě Jihomoravského kraje.
▪ Nejvyšší hodnotu 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2 za kalendářní rok (vztah
k imisnímu limitu) naměřila lokalita Brno – Svatoplukova, na ostatních lokalitách již byly
hodnoty výrazně nižší.
▪ Koncentrační růžice pro NO2 naznačují zejména na nestíněných (budovami, zelení)
pozaďových lokalitách, že vysoké koncentrace NO2 jsou v Jihomoravském kraji měřeny
pouze při severovýchodním proudění větru. I na dopravních lokalitách je pak patrné,
že nejvyšší koncentrace jsou měřeny při teplotách pod bodem mrazu, kdy koncentrace
NO2 ovlivňuje i topná sezóna. Na dopravních stanicích pak pochopitelně hraje vliv
silniční doprava, který ve špičkách výrazně zvyšuje koncentrace NO2.

❖ Přízemní ozón O3
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Z hlediska koncentrací přízemního ozónu se hodnotí klouzavé 8hodinové průměry
koncentrací. Imisní limit je pak stanoven pro 26. nejvyšší denní 8hod. Klouzavý průměr
za kalendářní rok v průměru za tři roky.
Nejvyšší hodnoty 26. nejvyššího 8hodinového klouzavého průměru v roce 2018
naměřily lokality Mikulov – Sedlec a Kuchařovice, všechny lokality v Jihomoravském
kraji překročily v roce 2018 hodnotu imisního limitu.
V průměru za 3 roky překračují imisní limit také lokality Brno – Tuřany a Mikulov –
Sedlec.
Vyšší hodnoty koncentrací přízemního ozónu jsou měřeny na venkovských pozaďových
lokalitách, naopak nejnižší hodnoty jsou měřeny na dopravní lokalitě Brno – Zvonařka
(v roce 2018 nenaměřila dostatek dat pro výpočet agregovaných údajů).
Koncentrace přízemního ozónu silně závisí na meteorologických podmínkách, vývoj
koncentrací je tedy odvislý od těchto podmínek v jednotlivých letech, vysoké
koncentrace byly měřeny v teplých letech 2015 a 2018.
Z koncentračních růžic vyplývá, že nejvyšší hodnoty přízemního ozónu jsou měřeny
při teplém jihovýchodním proudění. Část koncentrací může být přeshraničního původu
při tomto proudění.

❖ Benzo[a]pyren
▪

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzo[a]pyrenu nebyl v roce 2018
na žádné stanici v Jihomoravském kraji překročen. K překročení tohoto imisního limitu
došlo naposledy v roce 2012.

133

Závěry

▪

▪

▪

▪

▪

Nejvyšší hodnotu průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu naměřila v roce 2018
lokalita Hodonín, nejnižší koncentrace jsou pak měřeny v lokalitách Kuchařovice a Brno
– Masná.
Proti roku 2017 nedošlo k významným změnám v průměrných ročních koncentracích
benzo[a]pyrenu, dvě lokality naměřily totožné koncentrace jako v roce 2017, u dvou
lokalit došlo k mírnému poklesu.
Vysoké koncentrace jsou měřené výhradně v topné sezóně, v teplé části roku jsou
koncentrace benzo[a]pyrenu prakticky nulové. To úzce souvisí s jejich dominantním
zdrojem, kterými jsou lokální topeniště.
Z hlediska pětiletého průměru koncentrací za roky 2014–2018 jsou nejvyšší hodnoty
benzo[a]pyrenu měřeny v lokalitě Hodonín, nejnižší pak v lokalitě Kuchařovice. Ani
z tohoto dlouhodobého hlediska nedochází na žádné z lokalit Jihomoravského kraje
k překročení imisního limitu.
Ambulantní měření v malých sídlech Jihomoravského kraje v topné sezóně však
ukazuje, že mimo větší města s centrálním zásobováním teplem, popř. v obcích
s nízkým využitím plynu jako topiva, mohou být koncentrace benzo[a]pyrenu
podstatně vyšší a mohlo by zde docházet k překračování imisního limitu.

134

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

9 C ITOVANÁ LITERATURA
[1] ČHMÚ, „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika,“ ČHMÚ, 2010-2018.
[Online]. Available: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html.
[2] Magistrát města Brna, „Data o kvalitě ovzduší a meteorologická data ze stanic spravovaných MMB za rok
2018,“ Brno, 2018.
[3] ČHMÚ, „Data o kvalitě ovzduší a meteorologická data ze stanice Mikulov - Sedlec a data o kvalitě ovzduší
ze stanice Brno - Tuřany za rok 2018,“ 2018.
[4] ČHMÚ, „Meteorologická data ze stanice Brno - Tuřany za rok 2018,“ 2018.
[5] ČHMÚ, „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR, rok 2018,“ 18 01 2019. [Online]. Available:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2019/Rocni_zprava_2018_kvalita_ovzdusi.pdf.
[6] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 2012.
[7] U. EPA, „Particulate Matter (PM) Pollution,“ [Online]. Available: https://www.epa.gov/pm-pollution.
[8] J. Keder, „Rozbor výsledků kontinuálního měření spekter velikostí částic analyzátory Grimm,“ v Ovzduší
2007, Brno, 2007.
[9] Vyhláška č. 330/2012 Sb.o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, Praha, 2012.
[10] R. Skeřil, „Překračování limitu v Brně,“ 23 12 2018. [Online]. Available: http://www.ovzdusi-brnojm.cz/index.php/2018/12/23/prekracovani-limitu-v-brne-stavba-a-trocha-toho-trollingu/.
[11] J. Březina, „Vysoké koncentrace suspendovaných částic na stanici Brno-Úvoz (hot spot),“ 11 10 2018.
[Online]. Available: https://chmibrno.org/blog/2018/10/11/vysoke-koncentrace-suspendovanych-casticna-stanici-brno-uvoz-hotspot/?fbclid=IwAR0ueF5w_YpayBlAIgyQ6jYvWXnTB88jc9oi7Clrgk9u09mcTWTGLdDlA7A.
[12] R. Skeřil, „Průměrné roční koncentrace PM10 v ČR v roce 2018 - Blog o ovzduší,“ 18 6 2019. [Online].
Available: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2019/06/18/prumerne-rocni-koncentrace-pm10-vcr-v-roce-2018/.
[13] ČHMÚ, „Pětileté průměrné koncentrace podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6.,“
2016. [Online]. Available: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html.
[14] P. THUNIS , B. DEGRAEUWE a E. PEDUZZI , „Urban PM2.5 Atlas: Air Quality in European cities,“ 10 2017.
[Online].
Available:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities.
[15] EEA,
„Air
quality
in
Europe
—
2016
report,“
2016.
[Online].
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016/at_download/file.

Available:

[16] R. Skeřil, „36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v ČR v roce 2018 - Blog o ovzduší,“ 01 07 2019. [Online].
Available: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2019/07/01/36-nejvyssi-denni-koncentrace-pm10v-cr-v-roce-2018/.

135

Citovaná literatura

[17] ČHMÚ, „ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019,“ 29 04
2019. [Online]. Available: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=389107&TypeID=61.
[18] Bucek, s.r.o., „Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016,“ 06 2017. [Online].
Available: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=344133&TypeID=7.
[19] R. Skeřil, „Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2017,“ 5 12 2018. [Online]. Available:
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=378742&TypeID=61.
[20] Bucek, s.r.o., „Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017,“ 06 2017.
[Online]. Available: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=344132&TypeID=7.
[21] R. Skeřil, Š. Antošová a G. Knozová, „Monitoring větrné eroze v lokalitě Kuchařovice,“ 2016. [Online].
Available: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=337479&TypeID=7.
[22] MŽP, „Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,“ 2016. [Online].
Available: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-369.htm.
[23] ČHMÚ, „Znečištění ovzduší na území České Republiky,“ 1996 - 2016. [Online]. Available:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html.
[24] R. Skeřil, „Průměrné roční koncentrace PM2,5 v ČR v roce 2018 - Blog o ovzduší,“ 24 07 2019. [Online].
Available: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2019/07/24/prumerne-rocni-koncentrace-pm25-vcr-v-roce-2018/.
[25] USEPA, „Nitrogen Dioxide (NO2) Pollution,“ [Online]. Available: https://www.epa.gov/no2-pollution.
[26] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 2012 - 2017, MŽP, 2012.
[27] P. WARNECK, Chemistry of the natural atmosphere, San Diego: Academic Press: ISBN 0-12-735632-0, 2000.
[28] European Commission, „Position paper on air quality: nitrogen dioxide,“ 1997.
[29] WHO, „Air quality guidelines for Europe, Second Edition,“ WHO Regional Publications, European Series, sv.
No. 91, 2000.
[30] ČHMÚ, „Šíření znečišťujících látek ovzduší v okolí dopravních komunikací,“ 2017. [Online]. Available:
http://zurka.cz/download/zaloba/Sireni_kolem_komunikaci_2017_Skeril.pdf.
[31] J. H. Seinfeld a S. N. Pandis, Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change, New
York: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-72017-1, 2006.
[32] J. Fiala a D. Závodský, „Chemické aspekty znečištěného ovzduší – troposférický ozon.,“ v Kompendium
ochrany kvality ovzduší, Praha, 2003.
[33] I. Colbeck a A. R. Mackenzie, „Air Pollution by photochemical oxidants,“ Air Quality Monographs, č. Elsevier.
ISBN 0-444-88542-0, 1994.
[34] IARC, „List of classifications by alphabetical order. Agents Classified by the IARC Monographs,“ [Online].
Available: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf.
[35] R. Skeřil a ČHMÚ, „Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace,
Chudčice,
Velké
Pavlovice),“
12
2015.
[Online].
Available:
https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=288488&TypeID=7.

136

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

[36] R. Skeřil a ČHMÚ, „Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2016 (Jinačovice, Babice u
Rosic),“
12
2016.
[Online].
Available:
https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=329832&TypeID=7.
[37] R. Skeřil a ČHMÚ, „Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2017 (Ostopovice a Moravany),“
03 2018. [Online]. Available: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=361865&TypeID=61.

137

