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BALÓNOVÁ MĚŘENÍ 

Chcete vědět jak se dá 

měřit ovzduší balónem a 

kolik vůbec balón unese? 

A co musíte udělat podle 

zákona? ...str. 4 

NANOČÁSTICE 

Další díl nádherných 

fotografií nanočástic 

ostravského ovzduší 

zachyvćené elektronovým 

mikroskopem ... str. 6 

MODELY OVZDUŠÍ 

Ovzduší se měří nebo 

modeluje nebo obojí. Víte 

jak takové modely 

vypadají a co znázorňují... 

str.11 

SMOG 

Dá se před smogem 

utéct? A kam. Co je to 

smog a co inverze... str. 25 

 

Ovzduší se dá měřit v různých 

výškách, ale není to snadné. 

 

Provoz balónu podléhá 

dodržování podmínek na 

základě § 67 odst. 1 bodu 14 zák. 

č. 47/1956 o civilním letectví ve 

znění pozdějších předpisů a 

doplňků a předpisu L2 Pravidla 

létání bodu 3.1.11, který 

stanovuje podmínky pro provoz 

upoutaných balónů, které mají 

větší průměr než 2 m, 

schváleného ředitelem odboru 

civilního letectví MD č.j. 20 

432/96 -250 ze dne 11.6.1996. 
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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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Jak se měří balónem 
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5 Jak se měří balónem? 

Jak takový balón vypadá 

Objem použitého hélia 24 m3 

Nosnost balónu (vztlak) 0,98 kg/ m3  celkem cca 20 kg 

včetně balónu a šňůry 

Užitečná hmotnost max. 10 kg 

Viditelnost balónu cca 4 km 

Jak se měří 

Přístroj Grimm je umístěn v upraveném boxu, doplněném o 

výškoměr a tlakoměr. Box je zavěšený na meteorologický 

balón o průměru 3,5 m, nafouknutý heliem, a na navijáku je 

popouštěn do měřících výšek. Měření se provádí ve výškách 

20, 50, 100,150,200,250 a 300 m. V každé měřené výšce 

prachoměr průměruje 5 minut koncentrace prachu PMx. 

A co se dá zjistit 
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6  Nanočástice 

Nanočástice 

 

Poslední z této série fotografií představujících nám na 

několika málo případech, jaké částice ostravské venkovní 

ovzduší obsahuje. Na snímku jsou krásně patrny krátké 

řetízkovité struktury nanočástic. Některé částice se 

nacházejí samostatně a je zde zachycen jakýsi chuchvalec, 

tvořený velmi jemnými nanočásticemi, odhaduji do 10nm. 

Jsou to velmi jemné částečky složené prakticky z čistého 

uhlíku, jejichž zdrojem může být vzhledem k datu odběru 

doprava a představují vlastně saze. 
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7 Nanočástice 

 

Snímek ukazuje nádherný svět Ostravského mikrosvěta v 

ovzduší. Takovéto částice, jejich agregáty a v této četnosti 

nalézáme snad jen zde. Je to různorodá směs částic 

složením odpovídající oxidům železa.  Nacházíme zde i 

anorganické soli, hlavně sírany. Krystaly anorganických solí 

jsou velmi citlivé na teplotu, a když se na ně zaměříme 

skenovacím mikroskopem, rychle mizí. Malé kuličky jsou 

ovšem právě oxidy železa a pozorování bez problému 

zvládnou. Odebráno 7.9.2011 v Ostravě Radvanicích. 

Nejmenší jsou velikosti nano, průměrně jsou veliké kolem 

200nm. 
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9 Nanočástice 
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10  Nanočástice 

 

Na tomto obrázku můžeme vidět ve větším detailu vzhled 

těchto částic. Nikdy nemají povrch ideálně hladký, ale rýsují 

se na něm prvé zárodečné struktury krystalů. Je zajímavé 

zjistit, že proces tuhnutí jemných kapiček kovů může 

proběhnout i tak, že nedojde ke vzniku takovéto ideální 

sférické struktury, ale vytvářejí se různě pospojované 

zárodečné krystaly, jako můžeme vidět ve středu této 

fotografie. Vpravo na okraji je patrná kulovitá částice s 

otvorem. Zůstává otázkou, jaký podíl z takto vzniklých částic 

je dutý. Zvětšení 17000x, velikost částic 1-2µm.
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11 Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Modelování  a dálkové přenosy znečištění v 

ovzduší 

 

Rozvoj průmyslu během uplynulých 100 let způsobil 

rychlý nárůst jak typů, tak množství emitovaných látek. 

Lidská sídla kolem průmyslových center rostla a zvýšilo 

se tak riziko ohrožení zdraví jejich obyvatel.  

Aby bylo možné znečištění ovzduší sledovat a 

ovlivňovat, je nutné znečištění nějakým způsobem 

měřit a hodnotit.  
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12  Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Základní informace o kvalitě ovzduší poskytují přímo 

měřené imise. Měření je velmi nákladné a měřící stanice 

se umísťují jen na vybraná reprezentativní místa. 

Aktuální data z těchto měření slouží spolu 

s předpovědí počasí jako podklad pro snižování 

znečištění.   

Národní monitorovací síť provozuje ČHMÚ v systému 

ISKO (Informační systém kvality ovzduší) a v roce 2013 

do něj bylo začleněno přes 120 stanic. Do systému 

poskytují data i jiné instituce. 

Mezní vrstva 

je část troposféry, která je přímo ovlivněna přítomností 

zemského povrchu a reaguje na podněty jako je tření o 

zemský povrch, vypařování, přenos tepla, emise 

znečišťujících látek a vliv tvaru terénu. Dosahuje výšek 

od stovek metrů do několika kilometrů. 
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13 Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Přenos a rozptyl znečišťujících látek v ovzduší je 

určován charakterem mezní vrstvy. Ta je ovlivněna 

překážkami, které deformují prudění vzduchu. 

Modelování 

Hodnoty naměřené imisním monitoringem 

reprezentují pouze okolí měřené lokality. Pro posouzení 

většího území je potřeba použít matematické modely.   

Úkolem modelů  je vypočítat koncentrace znečišťujících 

látek v předem zadaném místě na základě získaných 

údajů o emisích, imisích, meteorologických podmínkách 

a tvaru krajiny. 

MEZNÍ VRSTVA 
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14  Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Nejobtížněji se modelují velká města a složitý terén. 

Pro modelování můžeme použít: 

• dynamický model 

• statický model 

• Statické modely jsou jednodušší, než dynamické 

a používají se častěji. 

Statistické modely 

• Statistické modely vychází ze zjednodušených 

předpokladů 

• zdroj znečištění je bod 

• emise mají konstantní průběh 

• neexistují prostorové omezující podmínky 

(ideální terén) 

• rozptyl znečišťujících látek je do všech stran 

stejný 

Současné statistické modely uvažují, že rozptyl látky 

kolmo na vlečku zdroje je popsán Gaussovským 

modelem. 

Použití modelů 

• hodnocení vlivu zdroje na životní prostředí 
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15 Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

• zjištění kvality ovzduší tam, kde chybí údaje z 

imisního monitoringu 

• předpověď smogových situací 

• stanovení podílů zdrojů na znečištění ovzduší 

• odhad příspěvku znečištění u plánovaných 

zdrojů 

• podklady pro krizové stavy - havárie 

• podklad pro výpočet zdravotních rizik 

• určení vhodných výšek komínů 

Modelování je prováděno v rámci zákonů 

• Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 

životní prostředí  

• Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

IPPC 
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16  Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Modelování není vhodné pro 

• látky s krátkou dobou života v atmosféře (např. 

přízemní ozon) 

• zjišťování podílu vzdálených zdrojů na znečištění 

ovzduší 

Přenos a rozptyl znečišťujících látek v ovzduší 

Znečišťující látky jsou vnášeny do ovzduší určitou 

rychlostí, mají  výstupní teplotu, vlhkost a chemické 

složení. Stejné vlastnosti, ale s odlišnými hodnotami, 

má i okolní prostředí.  

Při výstupu znečišťujících látek ze zdroje do venkovního 

ovzduší dochází ke vzájemné interakci těchto dvou 

složek.  

Faktory ovlivňují přenos a rozptyl 

• zdroj (množství emisí, geometrie, umístění) 

• parametry ovzduší (vítr, teplotní zvrstvení, 

ostatní meteorologické ukazatele) 

• prostředí (terén, zástavba, drsnost povrchu) 
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17 Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Typy emisních zdrojů pro modelování 

bodový – nemá rozměr, jednotlivý a konkrétně 

identifikovatelný, může být při zemi, nebo vyvýšený 

(např. komín) 

liniový – má jeden rozměr (např. automobilový provoz 

na silnici) 

plošný – má dva rozměry, emise mají difuzní charakter 

(např. výpary ze skládek, plošný požár) 

objemový – má tři rozměry, emise mají difuzní 

charakter (např. emise látek z vnitřního prostředí z 

budov s několika patry otevřených oken) 
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18  Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Modely uvedené v české legislativě 

Česká legislativa umožňuje použítí 3 modelů. 

model oblasti 

použití 

velikost 

oblasti 

pro 

znečišťující 

látky 

ATEM městské 

oblasti nad 

úrovní 

střech 

budov; 

bodové, 

plošné a 

mobilní 

zdroje 

do 100 km 

od zdroje 

SO2, NOx, 

CO, prašný 

aerosol*) a 

další méně 

reaktivní 

látky 

(benzen…) 

SYMOS’97 venkovské 

oblasti; 

bodové, 

plošné a 

mobilní 

zdroje 

do 100 km 

od zdroje 

SO2, NOx, 

CO, prašný 

aerosol*), NH3 

a další méně 

reaktivní 

látky 

(benzen…) 
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19 Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

AEOLIUS městské 

oblasti 

v uličních 

kaňonech; 

mobilní 

zdroje 

jednotlivé 

ulice 

znečištění z 

dopravy 

Zdroje dat pro modelování 

Informace o zdrojích znečišťování ovzduší jsou 

shromažďovány a zpracovávány od r.1982 v databázi 

REZZO (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší). 

Tuto databázi provozuje Český hydrometeorologický 

ústav (ČHMÚ).  

Kategorie REZZO 

REZZO 

1  

zařízení ke spalování paliv a tepelném 

výkonu vyšším než 5 MW  a nejzávažnější 

technologie, zařazené v seznamu druhů 

výrob do této skupiny, tj. jako velké 

stacionární zdroje 

REZZO 

2 

zařízení ke spalování paliv a tepelném 

výkonu 0,2 až 5 MW a vybrané technologie, 

tj. střední stacionární zdroj. 
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20  Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

REZZO 

3 

zařízení pro lokální a ústřední vytápění do 

tepelného výkonu 0,2 MW, posuzované 

jako plošné zdroje, a drobné technologie, 

vhodné pro hromadné sledování 

v územních celcích pomocí emisních 

faktorů, tj. malé stacionární zdroje. 

REZZO 

4 

mobilní zdroje emisí (silniční motorová 

vozidla, železniční, říční, letecká doprava, 

mobilní zemědělské zdroje, stavební a 

lesnické zdroje emisí), posuzované jako 

liniové zdroje znečišťování ovzduší. 

Meteorologická data pořizuje, spravuje a poskytuje 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Základní typy rozptylových modelů  

• boxové 

• gaussovské (velmi rozšířené, zjednodušené) 

• lagrangeovské 

• eulerovské 
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21 Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Box model 

Uvažuje o území jako o ohraničeném boxu s konkrétní 

výškou stěny. Podle vydatnosti zdrojů se dá spočítat 

koncentrace škodlivin v boxu. 

SYMOS '97 

Jedná se o software vyvinutý ČHMÚ, vytvořený a 

distribuovaný firmou Idea-Envi. 

SYMOS ´97 je gaussovský model, který značně 

zjednodušuje skutečnost  

Použití modelu SYMOS 

plynné látky a prach z bodových, liniových a plošných 

zdrojů 

znečištění z většího počtu zdrojů najednou 

dokáže modelovat za inverze a bezvětří 

Výstupy z modelu SYMOS 

krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací 

znečišťujících látek 

roční průměrné koncentrace  
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22  Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem 

zadané hodnoty 

ATEM 

ATEM je gaussovský model, který zjednodušuje 

skutečnost stejně jako SYMOS '97 

Použití modelu ATEM 

• plynné látky a prach z bodových, liniových a 

plošných zdrojů  

• pro komplikovaný terén 

• pro více variant meteorologie 
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23 Dálkové přenosy znečištění ovzduší 

Výstupy z modelu ATEM 

krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací 

znečišťujících látek 

roční průměrné koncentrace  

dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem 

zadané hodnoty 
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podíly definovaných skupin zdrojů na celkové imisní 

zátěži 

Stabilitní větrná růžice 

Větrná růžice popisuje četnosti výskytu větru v daném 

směru a dané tr ̌řídě stability ovzduší. Standardní 

větrná růžice je osmisměrová, tedy popisuje četnosti  

větru od severu po 45 stupniích a stav bezvětrří. 

Větrné ruůžice bývají definovány pro různé výs ̌ky nad 

zemí. 

Transport látek v ovzduší 

Transportem (přenosem) znečišťujících látek v ovzduší 

rozumíme proces, při kterém dochází vlivem proudění 

k přemístění znečištění z jednoho místa na druhé. Při 

pr ̌enosu dochází k rozřeďování a vzájemným reakcím. 

Přenášené látky se označují jako transmise. V průběhu 

transportu může docházet k jejich odstranění, depozici. 

V současnosti je sdílení společného ovzduší díky 

transportu látek jedním z nejzávažnějších problémů 

světa. Klasickým případem transportu na velké 

vzdálenosti je acidifikace skandinávských jezer  
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v důsledku přenosu znečištění z evropských zdrojů 

nebo občasné výskyty zvířeného saharského prachu 

ve střední Evropě. 

HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory).  

Model HYSPLIT je schopen určit pohyb dané látky v 

reálném terénu. Výstupem modelu je trajektorie 

pohybu sledované látky (škodliviny). Z trajektorií je 

možné usoudit odkud se sledovaná látka do místa 

měření přesunula (transport). 

Vznik smogových situací v Moravskoslezském 

kraji a lokality vhodné pro ozdravné pobyty 

dětí 

Popis imisní situace v Moravskoslezském kraji 

Imisní situace je v Moravskoslezském kraji dlouhodobě 

podobná, dochází k pozvolnému zlepšování kvality 

ovzduší, ale špičkové koncentrace výrazně (až 5ti 

násobně) překračují limit. 
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Mapa zachycuje období před průmyslovou recesí a 

jsou na ní vymezeny 3 zásadní oblasti. Ostravsko-

karvinsko, Bohumínsko a Třinecko. K překračování 

limitů dochází v celém klínu Moravské brány. 

 

Proč a jak vznikají inverze a smogové situace 

Mezi smogovou situací a inverzí je potřeba rozlišovat.  

Teplotní inverze je klimatický jev, při kterém dochází v 

Moravskoslezském kraji k překračování imisních limitů 

znečišťujících látek v ovzduší, zejména pak polétavého 

prachu – suspendovaných částic frakce PM10. Pohled 
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na teplotní inverzi „shora“ je vyobrazen na snímku. 

Příčin vzniku inverzí může být několik. V zimě se např. 

může vzduch u povrchu nadměrně ochladit v důsledku 

radiačního vyzařování. Záření ze slunce nemůže tuto 

ztrátu kompenzovat, mj. i proto, že slunce se v zimě 

zdržuje nízko nad obzorem (ještě extrémnější může být 

situace v horských údolích, která jsou v zimě v téměř 

permanentním stínu). Inverze podporuje i sněhová 

pokrývka, která brání výměně tepla mezi vzduchem a 

zemským povrchem (povrch "ohřívá", vzduch nad ním 

ochlazuje) a navíc díky své barvě odráží i značné 

množství dopadajícího tepla. 

V troposféře je při běžných podmínkách pozorovaný 

pokles teploty vzduchu s výškou o hodnotu 0,65 °C na 

100 m výšky. Termín teplotní inverze označuje zvláštní 

vertikální rozložení teploty vzduchu, kdy se naopak 

teplý vzduch nachází výše od zemského povrchu než 

vzduch studený. Ačkoliv je tato situace v jistém ohledu 

"nelogická", stav je to velmi stabilní, protože teplý 

vzduch má nižší hustotu a samovolně tedy neklesá 

dolů. Atmosféra se následkem toho nijak 

nepromíchává. Zplodiny pocházející např. z komínů a 

výfuků se pak nerozptylují a zůstávají v prostoru nad 
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městem (tzv. zadýmování). Teprve potom dochází ke 

smogové situaci.  

Podle příčiny vzniku dělíme inverze teploty vzduchu na 

advekční, frontální, radiační, subsidenční a turbulentní.  

Jedním z možných scénářů je, že studený vzduch je u 

země v údolích uzavřen a zatímco ve vyšších vrstvách 

dochází k promíchávání vzduchových hmot, studený 

vzduch je uzavřen v jakémsi "bazénu" při zemi. V 

mírných zeměpisných šířkách se tento typ inverze 

vytváří poměrně často. Na spodní hranici inverze se 

pak vytváří inverzní oblačnost. Tyto situace vedou ke 

zvyšování koncentrací škodlivin a vzniku smogu. Velmi 

často je také snížená dohlednost a to buď mlhou nebo 

kouřem. Na území České republiky to platí hlavně pro 

Ostravsko, které se nachází mezi dvěma horskými 

masívy, Jeseníky a Beskydy.   

Výběr vhodných lokalit pro ozdravné pobyty 

Podle vzniku a podmínek může mít inverzní vrstva 

různou výšku. Pro výběr "čistých" oblastí můžeme kraj 

rozdělit podle nadmořské výšky 400, 500, 600 a 700 

m.n.m. Jedná se tedy o hladiny cca 200 až 500 m nad 
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úrovní Ostravy. S rostoucí výškou inverzní vrstvy se 

zvětšuje oblast nacházející se pod ní. Současně však 

roste objem vzduchu pod inverzí a tím klesají imisní 

koncentrace škodlivin.  

Cílem posouzení lokality Moravskoslezského kraje bylo 

najít zodpovědně místa vhodná pro ozdravný pobyt 

dětí. Vzhledem k charakteru našeho regionu a jeho 

topografii se jeví jako přijatelná inverzní výška 500 m. 

Nad touto výškou se smogová situace projevuje méně 

častěji a podle topografie se oblast nachází mimo 

imisně nejzatíženější oblast. Ta tvoří jakýsi trychtýř s 

širším koncem k polské hranici a zahrnuje v sobě oblast 

od Těšína po Bohumín, Opavu a Krnov. Třinec je 

součástí imisně zatížené lokality, nicméně se chová v 

regionu atypicky. Má své vlastní „klima“ a vítr proudí 

podél zaříznutého beskydského údolí.  

 Je zřejmé, že při těchto podmínkách se území s 

nadmořskou výškou nad 500 m.n.m. již nachází v 

oblasti s výrazně lepší kvalitou ovzduší. Situaci v této 

„čisté“ oblasti však stále mohou nepříznivě ovlivnit 

místní zdroje s lokáním negativním účinkem na kvalitu 

ovzduší.Pokud dojde k překročení imisní koncentrace v 
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lokalitě nad 500m, jedná se o výjimečnou situaci, která 

může být cca 1-2 krát za topnou sezónu. 

Při konkrétním výběru vhodných míst je nutné 

přihlédnout k existenci lokálních topenišť. V případě 

spalování tuhých paliv nebo dokonce odpadů může 

být místě situace stejná jako v Ostravě. Nevhodná jsou 

proto zejména hluboká údolí s koncentrací domků v 

nejnižších místech. Proto je potřeba situaci na místě 

posoudit.  

V případě, že vyloučíme lokální ovlivnění, pak podle 

výsledků prezentovaného modelu nedochází k 

ovlivnění vhodných míst průmyslem Ostravska ani 

obecně Slezska. 

Posouzení vhodných termínů pro rekreace dětí 

Kromě místa je nutné naplánovat i období, které je pro 

ozdravný pobyt optimální. 

počty překročení limitní koncentrace PM10 v MSK a 

regulace zdrojů  (2006 – 2011)  
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Dlouhodobě je špatná situace od října do března. Mimo 

toto období je situace významně lepší. Nástup 

smogových situací je v říjnu poměrně náhlý. Nepříznivá 

situace kulminuje většinou v lednu. 

Jako vhodné období pro ozdravné pobyty dětí se jeví 

zejména leden a únor. Možné je i „zmírnit“ většinou 

dramatický nástup smogových situací v říjnu. Každý 

rok se však meteorologicky může projevit odlišně a 

koncentrační „špička“ může přijít kdykoliv. Ozdravný 

pobyt od října do března má proto vždy význam, s tím, 

že statistické optimum je v lednu. Délka ozdravného 

pobytu by měla být minimálně 14 dní. 
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Projekt eAir news, registrační číslo projektu: 
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