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Dynamická olfaktometrie je 

metoda hodnocení znečištění 

ovzduší pachovými látkami. 

Olfaktometrii lze použít pro měření 

koncentrace jednotlivých 

pachových látek, známých i 

neznámých směsí plynných 

pachových látek. Metoda je 

prováděna v souladu s normou 

ČSN EN 13 725. 

Vlastní vyhodnocení probíhá na 

osmimístném dynamickém 

olfaktometru ECOMA TO8-8, který 
distribuuje vzorek k posouzení 

komisi posuzovatelů. Komise 

sestává z osmi členů, vybíraných 

tak, aby splňovali normou 

předepsané požadavky na citlivost 

k čichovým podnětům. Před 

každým měřením je citlivost členů 

komise ověřena certifikovaným 

materiálem, n-butanolem. 
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3 O projektu 

O projektu 

 

Projekt eAir News je česko-polským projektem 

spolufinancovaným z fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko. Jedná se o spoluprácí 

sesterských neziskovoých organizací Zdraví bez hranic, 

o.s. a stowarzyszenie Zdrowie bez granic, které již mají 

společnou historii (projekty Zdraví bez hranic, Alergie 

nezná hranic a Cena zdraví) 

Projekt si klade za cíl uskutečnit společnou česko-

polskou informační kampaň založenou na 

pravidelných informacích z oblasti ochrany ovzduší ve 

vztahu k lidskému zdraví. Součástí kampaně je 

vydávání elektronického časopisu a uspořádání 2 

konferencí pro veřejnou správu a veřejnost. Hlavním 

účelem je přinášet objektivní informace o: 

• stavu ovzduší a trendech jeho vývoje 

• způsobech snižování emisí 

• zásadách ekologického chování 

• novinkách v technologiích
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4  Olfaktometrie 

Olfaktometrie 

Je metodou pro stanovení úrovně zápachu. 

využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním 

plynem až k prahu vnímání pachu člověkem 

měřící skupinu tvoří minimálně 6 osob, 4 musí úspěšně 

dokončit 

odběr vzorků se dělá do vaků z materiálů, které neuvolňují 

pach nebo do skleněných myší 

počet odebraných vzorků u zdroje je nejméně 3 

zpracování vzorků je nutné provést do 30 hodin od odběru 

hodnota čichového prahu je ta, kterou označí 50% osob z 

měřící skupiny 
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5 Olfaktometrie 

 

Vnímání pachu lidským organismem je velmi podobné 

hluku. 

Pobyt v pachově nepohodlném prostředí je zdrojem stresu 

stejně jako hluk nebo teplo. Krátkodobý vliv stresu na 

organismus je diskutabilní, ale při dlouhodobém působení 

se mohou projevit poruchy chování (emoční faktor, 

agresivita), ale i onemocnění cév, srdce a imunitního 

systému. 

Organismus reaguje na stres uvolňováním stresového 

hormonu adrenalinu, noradrenalinu, kortizolu 

Zdraví je definováno WHO jako: 

Stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody 

 Symptomy spojené se zvýšeným výskytem 
pachových látek 

Chemické sloučeniny způsobující pozorované 
symptomy při  rizikových koncentracích  

Poškozený orgán  Nalezené symptomy Těkavé organické látky (vybrané z dokumentu 
obsahující 168 sloučenin přítomných v živočišných 
chovech) 

Nos  Dráždí nos 2-methoxy-ethanol; hydrazin; amoniak; benzen; 
formaldehyd; sirovodík; 
2-butenal (krotonaldehyd)  

Oči Dráždí oči  2-methoxy-ethanol; hydrazin; amoniak; benzen; 
formaldehyd; sirouhlík; sirovodík;  2-butenal 
(krotonaldehyd); oxid siřičitý  

Hrdlo, jícen, hrtan Dráždění v krku  2-methoxy-ethanol; hydrazin; amoniak; benzen; 
formaldehyd; oxid siřičitý; sirovodík; 
2-butenal,(krotonaldehyd)  

Dechové ústrojí Zhoršené dýchání, Dýchací 
problémy, Tlak na plicích 
Kašel  

2-methoxy-ethanol; amoniak; benzen; hydrazin; 2-
propenal (akrolein); sirouhlík; 2-butenal 
(krotonaldehyd); formaldehyd; oxid siřičitý; 
sirovodík; 

Kůže Dráždění kůže  amoniak; benzen; formaldehyd; hydrazin; sirouhlík; 
2-butenal (krotonaldehyd); oxid siřičitý 

Hlava Bolest hlavy  2-methoxy-ethanol; amoniak; benzen; hydrazin; 
sirouhlík, methanol, oxid siřičitý, sirovodík 

Zažívací trakt Zvracení  amoniak; benzen; hydrazin; sirouhlík; methanol; 
oxid siřičitý; sirovodík 

Psychické poruchy Únava,Slabost,pokles vitality 2-methoxy-ethanol; sirouhlík 

Psychické poruchy 
Zmatek sirovodík 

Psychické poruchy Deprese sirouhlík 

Psychické poruchy Napětí, Hněv 2-methoxy-ethanol a sirouhlík může způsobit 
změny osobnosti 

Psychické poruchy Nespavost  sirovodík 

Psychické poruchy Rozmrzelost  (Všechny pachové sloučeniny ve vysokých 
koncentracích)  

 Snižuje kvalitu života (Směs pachů)  
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6  Nanočástice 

Nanočástice 

 

 

Vzorek polétavého prachu z pracovního prostředí 

elektrárny Mělník. Na obrázku je torzo rozsivky, resp. 

její křemičité schránky, spolu s kouskem stavební 

izolace, z níž vystupuje azbestové vlákno. Velikost cca 

7um. 
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7 Nanočástice 

 

Jak už sám název napovídá, byla tato krásná částice 

odebrána z pracovního prostředí kovárny na jednom z 

ostravských hutních podniků. Podle jejího zvláštního 

zvrásnění na povrchu, připomínající mozkové závity, 

byla pojmenována. Tvarově je to poměrně častý jev, 

ale stupeň zvrásnění této částice je výjimečný. 

Chemicky se jedná o oxidy železa. O příčinách vzniku 

těchto "závitů" můžeme jen spekulovat. Určitě ale 

vzniku této atraktivní částice předcházel kapalný stav, 

resp. kontakt taveniny železa s ovzduším. Částice je 

pravděpodobně dutá a je velká asi 9µm. 
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8  Nanočástice 

 

Další ze série fotografií ostravského světa 

submikronových částic nacházejících se ve zdejším 

ovzduší. Jedná se o relativně velké zvětšení - 60000x. 

Obrázek je důkazem existence těchto kulovitých částic 

i ve velikosti pod 100nm. Nejmenší z nich jsou menší než 

50nm. Jedná se vesměs o nanočástice oxidických 

forem železa. Odebráno 7.9.2011 v Ostravě 

Radvanicích.  
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9 Nanočástice 

 

Další ze série fotografií krásného světa mikro a 

nanočástic. Tento agregát částic převážně menších 

než 100nm je potvrzením všeobecně diskutované 

skutečnosti, že převážná většina těchto nanočástic má 

tendenci se shlukovat do větších aglomerátů a 

vytvářet různé řetízky nebo, jako v tomto případě, 

tento nádherný hrozen. Zvětšení 50000x, místo 

odběru Ostrava Radvanice 7.9.2011. Chemicky jsou to, 

jako v předešlých případech, oxidické fáze železa. 
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10  Nanočástice 

 

Další fotografie polétavého prachu z ovzduší ocelárny. 

Jako všechny předešlé dokumentuje morfologii 

převažujícího prachového znečištění při výrobě oceli. 

Jsou zde viditelné i první náznaky vytváření 

aglomerátů. Zvětšení 18000x. Jedná se o oxidické fáze 

železa s variabilním poměrem železa ke kyslíku. Tento 

poměr se může lišit i v samotné částici. V povrchových 

vrstvách se předpokládá vyšší obsah kyslíku. 
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11 Nanočástice 

 

Tento obrázek potvrzuje předpokládanou skutečnost, 

že v ovzduší se při vhodném proudění větru vyskytují 

krystaly chloridu sodného (kuchyňské soli). V tomto 

případě je krystal zachycen na shluku kulovitých částic 

oxidů železa.  Krystalky k nám doputovaly až ze 

vzdálených moří, kdy se do ovzduší dostaly během 

intenzívního kontaktu ovzduší s mořskou vodou - při 

příboji nebo během intenzívního odpařování. Snímek je 

potvrzením skutečnosti, že krystaly chloridu sodného, 

tvořící krásné kubické útvary, mají svoji krystalickou 

strukturu krásně zformovanou i v případě krystalů o 



 

 

ČERVENEC  2018 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

12  Povědomí studentů o ceně zdraví 

velikosti menších než 500nm. Odebráno 7.9.2011 v 

Ostravě Radvanicích. 

Výsledky analýzy povědomí studentů o ceně 

zdraví 

Analýzy se zúčastnili studenti ve věku 14-18 let.  

Které faktory mohou mít vliv na Vaše zdraví a jaký? 

Jíte pravidelně v průběhu dne? – každý den 
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13 Povědomí studentů o ceně zdraví 

 

 

 

Víte, co je BMI? 
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14  Povědomí studentů o ceně zdraví 
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15 Povědomí studentů o ceně zdraví 

Víte, jaká je doporuřené hodnota BMI? 
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16  Povědomí studentů o ceně zdraví 

Jak často máte ve svém jídelníčku následující 

potraviny? 
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17 Povědomí studentů o ceně zdraví 

Jak trávíte volný čas? 
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18  Povědomí studentů o ceně zdraví 

Dokážete odhadnout, kolik času věnujete denně 

jednotlivým aktivitám během průměrného dne? 
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19 Povědomí studentů o ceně zdraví 

Kouříte (cigarety, doutníky apod.)? 
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20  Povědomí studentů o ceně zdraví 

Pijete alkohol? – vůbec 
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21 Povědomí studentů o ceně zdraví 

Zkoušeli jste někdy drogy? 
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22  Povědomí studentů o ceně zdraví 

Kolik hodin spánku většinou absolvujete během 

školního dne? 
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23 Povědomí studentů o ceně zdraví 

Věnujete se hazardním hrám? Hazardní hra je taková 

hra šancí nebo dovedností, jejíž výsledek závisí 

výhradně nebo převážně na náhodě. 
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24  Povědomí studentů o ceně zdraví 

Jaký je Váš postoj ke sportu? 
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25 Povědomí studentů o ceně zdraví 

Které aktivity přinášejí roziko z pohledu přenosu 

žloutenky? 
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26  Povědomí studentů o ceně zdraví 

Kolik sexuálních partnerů jste měli? 
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27 Povědomí studentů o ceně zdraví 

Které aktivity přinášejí riziko z pohledu přenosu HIV? 
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28  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

 

Provozujete vždy bezpečný sex (s ochranou)? 

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují 

rovněž riziko pro vznik rakoviny, protože jsou v 

organismu člověka metabolizovány na reaktivní 

substance, které mají tzv. "prokancerogenní účinek". 

Po chemické stránce představují PAU velmi širokou 

škálu různých látek vyznačujících se tím, že ve své 

molekule obsahují kondenzovaná aromatická jádra a 

nenesou žádné heteroatomy ani substituenty. Do 

skupiny PAU náleží látky jako je naftalen, fenantren 
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29 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

nebo antracen. V cigaretovém kouři byla nalezena 

řada těchto látek, zejména: 

• benzoapyren (10 - 30 ng v cigaretě) 

• benzoepyren (5 – 40 ng) 

• chrysen (40 – 60 ng)  

• 5-methylchrysen (0,6 ng)  

• dibenzohantracen (40 ng) 

• benzobfluorantren (30 ng) 

• benzojfluorantren (60 ng) 

• indeno(3-cd)pyren (5 ng)  

• a další podobné látky. 

Pro člověka kouřícího 20 cigaret denně to představuje 

expozici benzo(a)pyrenem, jako kdyby se celý den 

pohyboval v prostředí kontaminovaném touto látkou o 

koncentraci 20 ng/m3 

1 cigareta 10 - 30 ng 

4000  = cca 11 denně (cigaret 40 ug - 120 ug) 

v ovzduší Bartovic je horší roční průměr 10 ng 

benzo(a)pyrenu v m3 
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30  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

 

Těžko se stanovuje kolik vzduchu člověk vdechne za 

rok, ale: 

•  dechový objem v klidu je 0,5 litru, dospělý 16x za 

minutu za minutu v klidu je to 8 litrů vzduchu 

• za 11520 litrů za den, 4205 m3 za rok 

• když vezmeme, že 1 m3 obsahuje 10 ng,  

• tak těch 4205 m3 obsahuje 42 ug  

Jejich výpočet je dobrý k klidu je to 42 a bude to spíše 

více třeba 70 mikrogramů. No a 4000 cigaret 

obsahuje právě takové množství. 

Pokud je to kuřák tak se to samozřejmě sečte. Ovzduší 

+ kouření. 

Co se týká ostatních údajů, je to tak. Ale pozor podle 

výsledků stanice Nad obcí - to je nejhorší stanice, ale 

reprezentativnost je do 100 m. Nejsou to celé 

Radvanice. A už vůbec nikdo neřeší, že např. u 

koupaliště, kde jsou zdrojem jenom rodinné domy je 

situace stejná. Za 75% benzo(a)pyrenu v ČR mohou 

domky.  

Je to opět účelové znásilnění faktů, ale výpočet je 

dobře. 
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31 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Mimochodem největším zdrojem PAU pro člověka 

(nekuřáka) jsou potraviny (denní příjem v evropských 

zemích se pohybuje mezi 14 až 270 ng/osobu). 

Vyskytují se v grilovaných a uzených výrobcích, 

v tucích a olejích, v sušeném ovoci a cereáliích, 

v čerstvém ovoci a zelenině, ale v nepatrných 

množstvích i v nealkoholických nápojích, kávě, čaji a 

mléce. LImity se pro různé potraviny pohybují mezi 0,5 

až 30 µg /kg. Je pravda, že je jiný mechanismus 

působení na organismus - expozice. Ale benzo(a)pyren 

není jen v ovzduší. 
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32  Publicita 

Projekt eAir news, registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

je realizován z z Programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

 

Projekt eAir news, rejestracyjny numer projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

realizowany jest w ramach Programu współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska.  

 


