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Abstrakt 

Zhoršenou kvalitou ovzduší trpí mnoho měst, neboť soustřeďují velké množství antropogenních 

zdrojů znečištění ovzduší, zejména aerosolových částic o aerodynamickém průměru menším nežli 

10 m, PM10. Vzhledem k vysoké urbanizaci je celosvětově urbánním PM10 vystaveno přes 50 % 

populace. Expozice zvýšeným koncentracím PM10 může zapříčinit vznik respiračních  

a kardiovaskulárních onemocnění nebo předčasných úmrtí. Proto městská část Praha 7 uzavřela 

dohodu s Laboratoří pro studium kvality ovzduší (PřF UK) na provedení prostorově a časově 

detailního šetření koncentrací PM10 na jejím území. Za tímto účelem byla na Praze 7 provedena 

mobilní měření PM10. Zájmové území bylo rozděleno na 6 menších lokalit a na každé lokalitě byla 

stanovena jedna fixní trasa (3,4–4,5 km). V období od prosince 2019 do května 2020 bylo během 

10 dnů měření provedeno v časech od 8:00, 12:00 a 17:00 celkem 174 pochůzek. Členové týmu 

procházeli trasy s přístroji DustTrak a GPS Garmin, které detekovaly každou vteřinu hmotnostní 

koncentrace PM10 a přesnou polohu pro synchronizaci dat PM10 s místem detekce. Meteorologické 

podmínky byly během celého období měřeny profesionální meteorologickou stanicí. V průběhu 

většiny měřených dnů byly koncentrace PM10 v Praze 7 podlimitní. Nadlimitní koncentrace byly 

detekovány 16.01.2020, což byl ale kritický den pro celou Prahu (překročení 24hodinového 

imisního limitu PM10 50 μg∙m-3). V souvislosti s prostorovou variabilitou PM10 bylo zjištěno,  

že hladiny PM10 jsou na Praze 7, spíše než polohou lokalit, závislé na aktuálních meteorologických 

podmínkách, jež ovlivňují vzduchovou hmotu nad územím jako celek. Mezi lokalitami je však 

rozdíl v maximech PM10, neboť ta jsou přímo ovlivněna konkrétními zdroji znečištění v blízkosti 

tras. V prostředí městské zeleně byly koncentrace PM10 vždy o několik jednotek g∙m-3 nižší  

než v ulicích města. Byl také pozorován trend snížení koncentrací PM10 s rostoucí rychlostí větru. 

Analýzou časové variability PM10 bylo zjištěno, že koncentrace PM10 byly nižší na jaře (medián  

4 g∙m-3) než v zimním období (medián 20 g∙m-3) a o víkendových dnech než ve všední dny. 

Denní chod byl odhalen pouze u dní s mediánem koncentrací PM10 > 20 g∙m-3. Měření neodhalilo 

žádný hot-spot, avšak některé antropogenní aktivity (stavební činnost, doprava, vytápění, kouření) 

zapříčinily vznik problémových míst, která byla identifikována a charakterizována. Zlepšení 

kvality ovzduší na Praze 7 tak lze docílit především zamezením prašnosti na stavbách, čištěním  

či kropením frekventovaných silnic, kontrolou provádění revizí kotlů a používaných paliv  

a zajištěním dodržování zákazu kouření na zastávkách městské hromadné dopravy. 

Klíčová slova: znečištění ovzduší, PM10, mikroprostředí města, mobilní měření, expozice
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Abstract 

Many cities suffer from poor air quality as they concentrate a large number of anthropogenic 

sources of air pollution, especially aerosol particles with an aerodynamic diameter of less than  

10 m, PM10. Due to high urbanization, more than 50 % of the world population is exposed  

to urban PM10. Exposure to elevated PM10 can cause respiratory and cardiovascular diseases  

or premature deaths. Therefore, the Prague 7 city district concluded an agreement with  

the Laboratory for Air Quality Studies (Charles University, Faculty of Science) to perform detailed 

spatial and temporal PM10 concentrations survey on its territory. For this purpose, mobile 

measurements of PM10 were performed in Prague 7. The study area was divided into 6 smaller 

localities. One fixed route (3,4–4,5 km) was determined at each locality. In the period from 

December 2019 to May 2020, a total of 174 errands were performed during 10 days, regularly  

at 8:00, 12:00 and 17:00. The team members conducted prescribed walks with DustTrak  

and Garmin GPS devices, which detected every second the PM10 mass concentrations and the exact 

location for a purpose to synchronize the PM10 data with the detection site. Meteorological 

conditions were recorded by a professional meteorological station. During most of the observed 

days, PM10 concentrations in Prague 7 were below the 24-hour limit (50 μg∙m-3). Above-limit 

concentrations were detected on 16.01.2020, which was a critical day for the whole Prague, 

because the daily limit for PM10 was exceeded. Spatial variability of PM10 showed that the levels 

of PM10 in Prague 7 are dependent on the current meteorological conditions rather than the position 

of the localities because meteorological conditions are prone to affect the air mass above  

the territory as a whole. However, localities vary in PM10 maximums, as these are directly affected 

by specific sources of pollution near the routes. In an urban green spaces, PM10 concentrations 

were always several units of μg∙m-3 lower than in the city streets. A trend of decreasing PM10 

concentrations was also observed with increasing wind speed. Analysis of PM10 temporal 

variability revealed that PM10 concentrations were lower in spring (median 4 μg∙m-3) than in winter 

(median 20 μg∙m-3) and on weekends than on weekdays. Daily variations were detected only  

on days with median of PM10 concentrations > 20 μg∙m-3. The campaign did not reveal any hot-

spot, but some problematic areas originated in anthropogenic activities such as construction, 

transport, residential heating or smoking were identified and characterised. Improving air quality 

in Prague 7 can be achieved primarily by preventing dustiness from construction sites, cleaning  

or watering busy roads, controlling revisions of boilers and used types of fuels and controlling 

compliance with the smoking ban at public transport stations. 

Key words: air pollution, PM10, urban microscale, mobile monitoring, exposure
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1 Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

AIM 

AOT40 

 

AQI 

AVG 

As 

Cd 

CO 

COD 

ČHMÚ 

ČEZ 

ČR 

ČSÚ 

da 

DT 

EEA 

HS 

IPCC 

 

IARC 

 

ISKO 

MED 

MIM 

Ni 

NOx 

NO 

NO2 

O3 

ORGREZ 

automatizovaný imisní monitoring Českého hydrometeorologického ústavu 

accumulated dose of ozone over a threshold of 40 ppb (akumulovaná expozice 

ozonem s koncentrací větší než 40 ppb) 

air quality index (index kvality ovzduší) 

průměrná hodnota, aritmetický průměr 

arzen 

kadmium 

oxid uhelnatý 

koeficient divergence (coefficient of divergence) 

Český hydrometeorologický ústav 

České energetické závody 

Česká republika 

Český statistický úřad 

aerodynamický průměr částice 

DustTrak 

European environment agency (Evropská agentura pro životní prostředí) 

Hygienická služba 

Intergovernmental panel on climate change (Mezivládní panel pro změnu 

klimatu) 

International agency for research on cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny) 

Informační systém kvality ovzduší 

medián, přesně 50 % naměřených dat je nižších nežli uvedená hodnota 

manuální imisní monitoring Českého hydrometeorologického ústavu 

nikl 

oxidy dusíku (např. NO, NO2) 

oxid dusný 

oxid dusičitý 

ozon 

Organizace pro racionalizaci energetických zařízení 
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PAU 

Pb 

PMx 

 

R2 

SO2 

SPM 

SSIM 

STDEV 

SZÚ 

TA ČR 

TSP 

UFP 

 

US EPA 

 

VÚLHM 

WHO 

YLL 

polycyklické aromatické uhlovodíky  

olovo 

částice atmosférického aerosolu o aerodynamickém průměru menším než x 

mikrometrů (např. PM1, PM2,5, PM10) 

koeficient determinace 

oxid siřičitý 

suspended particulate matter (suspendované částice) 

Státní síť imisního monitoringu 

standardní směrodatná odchylka v naměřeném souboru dat 

Státní zdravotní ústav 

Technická agentura České republiky 

total suspended matter (celkový počet suspendovaných částic) 

ultrafine particles (ultrajemné částice), částice s aerodynamickým průměrem 

menším než 0,1 μm 

United states environmental protection agency (Agentura ochrany životního 

prostředí Spojených států) 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

World health organization (Světová zdravotnická organizace) 

years of life lost (počet let ztracených životů) 

Q1 nebo Q3 

 

95 % PCT 

první nebo třetí kvartil z datového souboru znamená, že přesně 25 % nebo 75 % 

hodnot v datovém souboru je pod touto hodnotou 

95 % percentil; hodnota, kdy přesně 95 % naměřených dat v souboru je nižších 

nežli uvedená hodnota 
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2 Úvod 

Částice atmosférického aerosolu o aerodynamickém průměru menším nežli x μm (PMx) 

představují společně s oxidem uhelnatým (CO), oxidem dusičitým (NO2), oxidem siřičitým 

(SO2) troposférickým ozonem (O3) a olovem (Pb) nejvýznamnější polutanty ovzduší (US EPA, 

2015). Znečištění ovzduší těmito i dalšími látkami patří v současné době mezi hlavní 

environmentální problémy, a to především kvůli negativním vlivům na lidské zdraví, které jsou 

podloženy epidemiologickými studiemi z celého světa. Znečištěné ovzduší je spojováno  

se zvýšeným výskytem respiračních, kardiovaskulárních a dermatologických onemocnění 

anebo častějším výskytem hospitalizací či předčasných úmrtí (Cohen et al., 2017). Dle světové 

zdravotnické organizace (WHO) v roce 2016 zemřelo předčasně kvůli znečištění ovzduší  

4,2 milionů lidí, kdy na Evropu připadá kolem 400 000 úmrtí za rok (WHO, 2018b). Celkový 

počet ,,let ztracených životů“ – years of life lost (YLL) je globálně 123 milionů ročně 

(Lelieveld, 2017). Ze všech jmenovaných polutantů jsou za nejvíce rizikové považovány PMx, 

které zároveň slouží jako klíčové indikátory kvality ovzduší (Kobza et al., 2018, WHO, 2018a). 

Zvýšené hladiny PMx nalézáme z důvodu velké koncentrace jejich antropogenních 

zdrojů nejčastěji ve městech, kde různými způsoby ovlivňují životní prostředí a působí  

na velké množství lidí (Gómez et al., 2019). V mnoha městech jsou hlavním polutantem PM10, 

mezi jejichž hlavní zdroje patří doprava, průmyslová činnost, stavební činnost a resuspenze 

(Meng et al., 2019). Zdravotně nebezpečné jsou pak především částice PM1, které mohou  

ve zvýšené míře adsorbovat toxické látky obsažené ve výfukových plynech, nevýfukových 

emisích nebo emisích z průmyslu a domácích topenišť a společně s částicemi se transportovat 

až do dýchacích cest člověka a potenciálně poškodit lidské zdraví (Seaman, 2000; Wang et al., 

2006). Mezi nejvíce citlivé patří děti, staří lidé a lidé s diagnostikou respirační  

či kardiovaskulární choroby (Hertz-Picciotto et al., 2007). 

Problematikou znečištění ovzduší ve městech se v současné době zabývá i MČ Praha 7. 

V době měření však MČ Praha 7 nevlastnila žádné prostředky pro monitoring kvality ovzduší 

a navíc se na jejím území nenacházela ani žádná stanice Státní sítě imisního monitoringu 

(SSIM). Z tohoto důvodu se obrátil odbor životního prostředí úřadu MČ Praha 7 na Laboratoř  

pro studium kvality ovzduší na Ústavu pro životní prostředí PřF UK s požadavkem provést  

na území Prahy 7 detailní měření koncentrace PM10. Výstup, který je zde ve formě diplomové 

práce předkládán, poskytuje odborné zhodnocení stavu ovzduší na MČ Praha 7 a slouží jako 

podklad pro zavádění opatření pro zlepšování kvality ovzduší na území dotčené městské části. 
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3 Cíle práce 

Cílem práce bylo připravit a provést mobilní měření PM10 ve venkovním ovzduší na Praze 7  

a na základě získaných dat analyzovat časovou a prostorovou variabilitu PM10 v urbánním 

mikroprostředí na MČ, identifikovat významná místa znečištění tzv. PM10 hot-spot, odhadnout 

možné příčiny jejich vzniku a uvést doporučení pro jejich eliminaci. Jelikož bylo 

předpokládáno, že prostředí odráží zejména činnost místních zdrojů, byly na základě obecných 

znalostí o dynamice a prostorové distribuci PM10 v urbánním prostředí dále formulovány 

následující předpoklady a hypotézy: 

1. Koncentrace PM10 budou v teplejším období roku ve srovnání s chladnějším, 

o víkendu ve srovnání s pracovními dny a v poledne ve srovnání s ranními 

nebo večerními hodinami. 

2. Koncentrace PM10 budou nižší v oblastech městské zeleně. 

3. Koncentrace PM10 budou vyšší v místech intenzivní lidské aktivity 

(doprava, stavební činnost, vytápění domácností). 

4. Koncentrace PM10 se budou snižovat s rostoucí rychlostí větru. 
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4 Atmosférický aerosol 

Atmosférický aerosol je všudypřítomná složka ovzduší. Jedná se o koloid kapalné a pevné fáze 

v plynné složce atmosféry. Aerosolové částice jsou pak pevné, kapalné nebo směsné částice 

rozptýlené v plynné fázi po dobu setrvání dostačující pro jejich detekci. Velikost aerosolových 

částic se pohybuje v rozmezí od 1 nm do 100 μm a je s výhodou vyjadřována jako 

aerodynamický průměr da. Aerosolová částice má da ekvivalentní průměru kulové částice  

o hustotě 1 g∙cm-3, jestliže se shodují finální rychlosti jejich sedimentace ve stagnantní vrstvě 

vzduchu. Monitoring koncentrací aerosolu v ovzduší je důležitý hlavně kvůli jeho vlivu  

na klima, floru, faunu a lidské výtvory a zdraví (Braniš et al., 2009; Hinds, 1999). 

Podle vzniku dělíme aerosol na primární a sekundární. Primární aerosol (sopečný prach, 

saze, bioaerosol) je do ovzduší produkován konkrétními emisními zdroji. Zdroje mohou být 

přírodní (výbuchy sopek, požáry, kosmický spad, rostliny, živočichové) nebo antropogenní 

(spalování fosilních paliv, skládky, průmysl). Sekundární aerosol (sulfáty, nitráty, organická 

hmota) vzniká z tzv. prekurzorů v atmosféře vlivem různých chemických či fotochemických 

pochodů (nukleace, kondenzace, chemické reakce). Do sekundárního aerosolu dále řadíme  

i resuspendované částice, které se do ovzduší dostávají zvířením již usazených aerosolových 

částic, a to vlivem meteorologických faktorů nebo lidské činnosti (Hinds, 1999). 

Na základě velikosti lze rozdělit aerosolové částice do tří módů – mód hrubých částic  

a dva módy jemných částic. Mód hrubých částic tvoří částice o da 2,5–10 μm emitované 

například dopravní či stavební aktivitou nebo resuspenzí. Na hrubé částice navazuje 

intermodální mód, který tvoří částice o da 1–2,5 μm. Hraničním rozměrem hrubých a jemných 

je 1 μm. Jemný aerosol pak zahrnuje částice o da menším nežli 1 μm, které lze dále rozdělit  

na částice módu akumulačního (1 μm – 0,1 μm) a ultrajemného  (0,1 μm – 0,001 μm). Rozdělení 

do jednotlivých velikostních skupin je zásadní pro předpověď chování částic. Hrubé částice 

vzhledem ke své poměrně značné velikosti rychle sedimentují a mají krátkou dobu setrvání 

v atmosféře (hodiny až dny). Tvoří dominantní frakci při měření hmotnostních koncentrací 

aerosolu, ale v početních koncentracích jsou oproti jemnému aerosolu mnohonásobně méně 

významné. Částice akumulačního módu tvoří podstatnou část hmotnosti atmosférického 

aerosolu a převážnou část povrchu. Jejich doba setrvání je vzhledem k nízké sedimentační 

schopnosti dlouhá (dny až týdny). Frakce ultrajemných částic je sice velmi početná,  

ale k celkové hmotnosti aerosolu přispívá jen málo. Doba setrváni je kvůli rychlé koagulaci 

krátká (vteřiny až minuty) (Braniš et al., 2009; Fine et al., 2004; Hinds, 1999). 
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5 Městský aerosol 

Jako městský aerosol se označují aerosolové částice nacházející se v ovzduší velkých měst  

do výšky zhruba 1 km nad zemí a jejichž přítomnost je způsobena lidskou aktivitou. Velikost 

částic se pohybuje v řádech nanometrů až mikrometrů a hmotnostní koncentrace běžně dosahují 

desítek mikrogramů na metr krychlový a v silně znečištěných městech až 1 mg∙m-3 (Hinds, 

1999). Městský aerosol je typický svým komplikovaným chemismem, neboť k jeho vzniku 

přispívá široká škála zdrojů (Du et al., 2013). Zatímco v minulosti byly dominantními zdroji 

městského aerosolu hlavně průmysl a výroba energie, v současné době jednoznačně převládá 

automobilová doprava (De Leeuw et al., 2001). Ta představuje poměrně unikátní zdroj, neboť 

do ovzduší generuje nové znečišťující částice a zároveň způsobuje opětovný vznos již 

existujících usazených částic (podkapitola 5.1). Navíc je její vliv umocňován stále rostoucím 

počtem automobilů (EEA, 2009). Dalšími významnými lidskými zdroji pak mohou být lokální 

topeniště, stavební činnost, demoliční činnost a jiné antropogenní aktivity. 

Obecně je známo, že na rozdíl od přírodních zdrojů, které produkují hlavně hrubé 

částice, produkují antropogenní zdroje spíše jemné či ultrajemné částice (UFP) (Fernández 

Álvarez, 2004). Tyto částice mohou být vdechnuty a v závislosti na své velikosti transportovány 

dýchací soustavou do horních nebo dolních cest dýchacích. Ty nejmenší pronikají až  

do plicních sklípků, kde mohou přejít do krevního řečiště a zasáhnout tak i jiné orgány  

(X. Y. Li et al., 2017). Navíc jemné částice velmi dobře adsorbují toxické látky (těkavé 

organické sloučeniny, polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy vznikající v dopravě  

a při nedokonalém spalování), které se mohou po desorpci z částic akumulovat v těle a způsobit 

například karcinogenezi nebo mutagenezi (Savary et al., 2018). Vliv aerosolových částic  

na zdraví je popsán v kapitole 6. 

Zvýšené koncentrace aerosolu ve městech souvisí nejen s velkým množstvím zdrojů, 

ale také s jeho neefektivním odstraňováním. Těsné uspořádání (často vysokých) budov 

znemožňuje dostatečné odvětrávání a dochází ke kumulaci nečistot v ulicích. Znečištění je také  

schopno infiltrace do vnitřního ovzduší budov (přes okna a dveře), kde se může kumulovat  

a jeho koncentrace mohou dosahovat až srovnatelných hodnot jako ve venkovním prostředí 

(Lee & Allen, 2012). Aerosol také působí na lidi a prostředí nepřímo – zeslabuje intenzitu 

slunečního záření, podílí se na formování mlhy a smogu a snižuje viditelnost (Meng et al., 

2019). Částice usazené na omítky budov a jiné povrchy způsobují viditelné znečištění  

a poškození materiálů (Hůnová & Janoušková, 2004).  



15 

 

I přesto, že podle velikosti rozlohy jednotlivých měst patří problematika znečištění 

ovzduší ve městech ,,pouze“ mezi problémy lokálního měřítka, je důležité si uvědomit,  

že vzhledem k vysoké míře urbanizace se týká obrovského množství lidí – ve městech totiž žije 

více než 50 % světové populace (IPCC, 2013). 

 

5.1 Resuspenze 

Pojem resuspenze vyjadřuje proces, při kterém se již jednou usazené částice dostávají opět  

do ovzduší, z ovzduší se po určité době opět deponují a celý proces se může opakovat – odtud 

,,re-suspenze“. V souvislosti s tím se tomuto ději také říká sekundární prašnost nebo opětovný 

vznos. Velikost resuspendovaných částic bývá nejčastěji v rozmezí 1–10 μm a řadí se mezi 

sekundární aerosol (Bukowiecki et al., 2010; Hinds, 1999). 

 Částice jsou z povrchu rozptylovány především vlivem působení proudění větru  

a dalších mechanických sil (např. pohybem dopravních prostředků a jinými antropogenními 

aktivitami), elektrostatických sil nebo impakcí (Hinds, 1999). Odstranění znečišťujících částic 

z povrchu sice lze považovat za pozitivní jev, avšak znečištění se zároveň stává součástí 

ovzduší a může se transportovat i do jiných míst, kde může opět působit negativně (např. 

znečištění biosféry) (Colbanova et al., 2019). Nelze však ani vyloučit depozici na stejný povrch, 

ze kterého se částice původně uvolnily (Karel et al., 2015). 

Ve městech a podél hlavních dopravních tahů představuje resuspenze jeden 

z nejvýznamnějších zdrojů PMx. Hlavní činností iniciující resuspenzi je automobilová doprava 

a dále pak stavební a demoliční práce (Chow & Watson, 2002). Pohybem vozů dochází  

ke vzniku střihu větru a vzdušných turbulencí za vozidlem a právě tyto síly způsobí zvíření 

částic z vozovky. V souvislosti s dopravou spadají tyto resuspendované částice do kategorie 

tzv. nevýfukových emisí, kam společně s nimi dále patří otěry brzdových destiček, otěry 

pneumatik a otěry vozovky. Některé studie uvádí, že podíl nevýfukových emisí se na celkových 

emisích z dopravy podílí srovnatelně nebo dokonce větší měrou než výfukové emise. Například 

Forsberg et al. (2005) prováděl měření v evropských zemích (hlavně ve Skandinávii) a zjistil, 

že výfukové emise tvoří z celkových emisí PM10 z dopravy 10 % a 90 % náleží nevýfukovým 

emisím, přičemž resuspendované částice tvoří jejich největší podíl. Bukowiecki et al. (2010)  

se v Curychu také zabýval celkovými emisemi PM10 z dopravy a zjistil až 60 % podíl 

nevýfukových emisí, resuspendované částice se na celkových PM10 podílely ze 40 %. 
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Zvyšující se podíl nevýfukových emisí v porovnání s výfukovými emisemi je stále 

zřetelnější. To je způsobeno tím, že zpřísňováním emisních limitů je u novějších automobilů 

snižována produkce výfukových emisí. To má ale vliv pouze na emise plynných polutantů, 

nikoliv na resuspenzi pevných částic vlivem jízdy (Karel et al., 2015). Naopak rostoucí 

množství automobilů proces opětovného vznosu pravděpodobně ještě více umocňuje  

(Harrison et al., 2008). Míra resuspenze je dále závislá na charakteru povrchu vozovky (použitý 

materiál, zpevněná/nezpevněná, stav opotřebení, znečištění prachovými částicemi, zimní 

posyp), parametrech dopravy (plynulost dopravy, rychlost jízdy, intenzita dopravy, hmotnost 

vozidel) a meteorologických faktorech (vlhkost vzduchu, rychlost větru) (Karel et al., 2015). 
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6 Vliv aerosolů na zdraví člověka 

Přítomnost aerosolových částic v ovzduší přispívá k rozvoji různých onemocnění. Největší 

problém představují PM10, neboť ty mohou být snadno vdechnuty a transportovány až do plic 

a mešní z nich (PM2,5) se mohou dostat dokonce až do krve (US EPA, 2021a). Na základě toho 

označila WHO tyto frakce (PM10 a PM2,5) dále ještě s O3, SO2, NO2 a CO za nejrizikovější 

polutanty pro lidské zdraví (WHO, 2018a). Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) 

zařadila aerosolové částice na seznam karcinogenních látek do skupiny 1, protože prokazatelně 

iniciují vznik rakoviny plic (IARC, 2013). Nebezpečí PMx také spočívá v tom, že ze všech 

jmenovaných polutantů přichází do styku s největším počtem lidí a jsou doloženy zdravotní 

následky po jejich krátkodobé i dlouhodobé expozici (WHO, 2021). 

 Krátkodobá expozice (hodiny až dny) aerosolovým částicím je spojována se vznikem 

plicních onemocnění (astma, zápal plic, bronchitidy) a zapříčiňuje také vyšší náchylnost 

k infekcím dýchacího traktu. Lidé trpící kardiovaskulárním onemocněním jsou vystaveni 

většímu riziku infarktu nebo srdečních arytmií (US EPA, 2021a). Nové studie také ukazují  

na souvislost expozice vysokým koncentracím aerosolových částic s potraty, nízkými 

poporodními váhami novorozených dětí nebo předčasnými porody (X. Li et al., 2017;  

Smith et al., 2020). Dlouhodobá expozice (roky) se projevuje snížením plicních funkcí, 

zhoršením imunity, vznikem chronických onemocnění (chronická bronchitida), propuknutím 

rakoviny plic a předčasnými úmrtími (US EPA, 2021a). 

 Je nutné si také uvědomit, že citlivost k expozici aerosolovým částicím se mění během 

života. Obecně se dá říci, že nejvíce náchylné jsou děti v předškolním věku (stále probíhá vývoj 

plic) a staří lidé, přičemž zvýšená citlivost se postupně začíná projevovat už od středního věku. 

Naopak nejvíce rezistentní jsou zdravé dospívající děti a mladí dospělí. Bez ohledu na věk jsou 

ohrožení lidé trpící cukrovkou, hypertenzí nebo hypercholesterolemií. Kvalita ovzduší je dále 

zásadní pro lidi vykonávající fyzicky náročné aktivity, neboť u nich stoupá riziko vyšší 

expozice vlivem zrychleného a prohloubeného dýchaní (Schwartz, 1997; US EPA, 2021). 

Dospělý člověk se nadechne průměrně 12krát za minutu, avšak při cvičení nebo těžké práci  

je to až třikrát více. Také objem vdechovaného a vydechovaného vzduchu je při náročné aktivitě 

zhruba třikrát větší než v klidu (Hinds, 1999). 
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7 Monitorování imisí v České republice a současná legislativa 

Monitoring míry znečištění venkovního ovzduší v České republice (ČR) je prováděn pomocí 

sítě stanic v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 330/2012 

o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti  

o úrovni znečištění a při smogových situacích. Stanice jsou rozmístěny po celém území ČR, 

přičemž nejvyšší hustota stanic je zpravidla v oblastech s vyššími koncentracemi znečišťujících 

látek. Obecná doporučení k rozmísťování stanic uvádí dokument Guidelines for Air Quality 

(WHO, 2000) a Criteria for EUROAIRNET (EEA, 1999). Závazná doporučení týkající  

se například minimálního počtu stanic a jejich umístění poté uvádějí směrnice Evropské Unie, 

jejichž obsah je transponován do národní legislativy (dle nařízení vlády č. 60/2004 Sb.). 

Páteřní síť stanic tvoří SSIM, která spadá pod ČHMÚ. Tato síť je doplněna stanicemi 

Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Hygienické služby (HS) a dále účelovými stanicemi 

dalších spolupracujících institucí jako je například Organizace pro racionalizaci energetických 

zařízení (ORGREZ), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), České 

energetické závody (ČEZ), letiště Václava Havla nebo jednotlivé městské úřady (Hůnová  

& Janoušková, 2004). 

Sledovanými polutanty jsou SO2, NO2, oxidy dusíku (NOx), PM10, PM2,5, O3, CO, 

benzen, benzo(a)pyren a některé kovy (As, Cd, Ni, Pb). Za účelem ochrany zdraví jsou 

stanoveny limity (a případně maximální počty překročení) pro SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, 

benzen a Pb. As, Cd, Ni a benzen se zjišťují jako celkový obsah v PM10. Pro ochranu 

ekosystémů a vegetace jsou stanoveny limity pro SO2 a NOx. Zvláštní kategorii má poté 

troposférický ozon, pro který se počítá maximální denní osmihodinový klouzavý průměr  

a expoziční index AOT40 (accumulated dose of ozone over a threshold of 40 ppb), který vychází 

z hodinových hodnot v období od května do července (zákon č. 201/2012 Sb.). 

Naměřené a popřípadě vypočítané koncentrace jsou porovnávány s imisními limity 

či přípustnými četnostmi překročení imisních limitů, které jsou ustanoveny v příloze č. 1  

k zákonu č. 201/2012 Sb. Všechna data jsou průběžně zveřejňována na internetových stránkách 

ČHMÚ v jednotné databázi Informační systém kvality ovzduší (ISKO). Data slouží kromě 

aktuální kontroly množství polutantů v ovzduší také jako odborné podklady pro vědce, politiky 

a experty v oblasti plánování při přípravě různých strategií, cílů a opatření v oblasti zlepšování 

kvality ovzduší.  
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7.1 Monitorování atmosférického aerosolu 

Atmosférický aerosol je měřen od konce 60. let minulého století, kdy současně vznikly i první 

zákony týkající se ovzduší. Původně se měřil jako SPM (suspended particulate matter)  

nebo TSP (total suspended particles) neboli celkové suspendované částice. Měřící stanice v ČR 

pak během 90. let přešly na měření PM10 reprezentující respirabilní frakci aerosolu a později  

se na některých stanicích přidalo i měření frakce PM2,5 (Braniš et al., 2009). 

V současné době je v ČR pro ochranu zdraví platný 24hodinový imisní limit pro PM10 

50 μg∙m-3 s maximálním počtem 35 překročení za kalendářní rok. Imisní limit pro kalendářní 

rok je 40 μg∙m-3. Pro PM2,5 je od roku 2020 platný imisní limit 20 μg∙m-3 za kalendářní rok 

(zákon č. 201/2012 Sb.). Tento limit byl oproti předešlému ročnímu limitu platnému do roku 

2019 zpřísněn o 5 μg∙m-3. U limitů s dobou průměrování jeden kalendářní rok není povoleno 

žádné překročení. 

 

7.1.1 Metody měření částic atmosférického aerosolu 

Metody měření částic atmosférického aerosolu rozeznáváme obecně dvojí – kontinuální  

a manuální. Kontinuální metody měření jsou zajištěny příslušnou přístrojovou technikou, jež je 

součástí stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM). Ty jsou v provozu od roku 

1987. K vyhodnocení dochází automaticky přímo na stanicích a naměřené hodnoty jsou 

ukládány do databáze. Manuální metody slouží jakožto zpravidla levnější metody měření dané 

složky v ovzduší a nebo jsou používány pro konkrétní polutanty, pro které neexistuje možnost 

kontinuální metody, například těžké kovy a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). 

Stanice manuálního imisního monitoringu (MIM) se v současnosti stále běžně používají – buď 

samostatně nebo společně se stanicemi AIM pro dokreslení imisní situace (Braniš et al., 2009).  

Filtračně-gravimetrická metoda představuje metodu, kterou se provádí měření 

hmotnostních koncentrací aerosolu v síti stanic MIM. Jedná se o hojně využívanou, 

jednoduchou, levnou a přesnou metodu. Princip spočívá v záchytu aerosolu na filtru. Filtr je  

se vzorkem zvážen a odečtením váhy čistého filtru je gravimetricky zjištěno množství 

zachyceného aerosolu. Důležité je také správně změřit dobu odběru a množství profiltrovaného 

vzduchu (průtok vzduchu). Kruhové filtry mají obvykle průměr 13, 25, 37 nebo 47 mm  

a obdélníkové velkoobjemové filtry 200  250 mm. Je výhodné používat filtry s co nejmenší 

hmotností (měřené v exsikátoru), neboť u těchto se nejlépe předejde změně váhy filtru, která 

nastává v běžných podmínkách vlivem vlhkosti či teploty, a tím přesněji je určeno množství 
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vzorku. Pro filtr s průměrem 37 mm by měl být průtok vzduchu kolem 7 m3 za den (Braniš  

et al., 2009; Hinds, 1999). 

Radiometrická metoda se naopak využívá ke zjištění hmotnostních koncentrací aerosolu 

v sítích AIM. Hodnoty jsou získávány kontinuálně přímo na jednotlivých stanicích. Aerosolové 

částice jsou opět zachytávány filtračním materiálem. Filtrační materiál se nachází mezi zdrojem 

beta záření a detektorem. Koncentrace aerosolu jsou potom určovány na základě zeslabení beta 

záření procházejícím skrz vzorek a to tak, že detektor změří radiaci beta záření před odběrem 

vzorku a po odběru. Rozdíl radiace je úměrný hmotnosti zachycených částic a z toho je poté 

odvozena hmotnostní koncentrace aerosolu (Hinds, 1999). Za účelem sledování respirabilní 

frakce PM10 byly v roce 1995 na většinu stanic AIM umístěny beta prachoměry (beta 

atenuátory) Verewa. Ty však byly kvůli nestabilnímu měření později vyměněny za beta 

prachoměry FH62 (Braniš et al., 2009). 

 

7.2 Modelování znečištění ovzduší 

Data získaná měřením na stacionárních stanicích jsou často reprezentativní pouze pro blízkou 

oblast stanice a ve větších vzdálenostech už mohou být  koncentrace znečišťující látky naprosto 

odlišné. Jelikož není možné vybudovat natolik hustou síť stanic, která by pokrývala celé území 

a detailně informovala o hladinách polutantů v prostoru i čase, je jedním z mála možných řešení 

pro zjištění míry znečištění ovzduší v nepokrytých oblastech použití matematických modelů 

(Braniš et al., 2009).  

 Existuje více typů matematických modelů. Nejjednodušší a zároveň nejvíce používané 

jsou tzv. Gaussovské disperzní modely – v ČR konkrétně imisní model ATEM a SYMOS.  

Ty předpokládají, že se znečištění šíří výhradně přímočaře ve směru proudění větru, a proto 

jsou vhodné pouze pro měření v málo členitém terénu. Modely také neuvažují chemické reakce 

probíhající mezi polutanty. Jsou schopné posuzovat imisní zátěž na plochách regionálního 

měřítka – tj. až několik set km2. Výsledné hodnoty jsou reprezentativní pouze pro dlouhodobé 

časové úseky, nikoliv pro aktuální stav (Braniš et al., 2009; vyhláška č. 330/2012 Sb.). 

Z popisu Gaussovského modelu je zřejmé, že principy výpočtu jsou založeny  

na zjednodušených předpokladech chování polutantů. Vypočítané hodnoty tak v žádném 

případě nelze považovat za přesné, jedná se spíše o přiblížení se k realitě. Modelování je tedy 

dobré používat pouze jako doplňkový zdroj informací o znečištění ovzduší k datům  

ze stacionárního měření (Braniš et al., 2009). 
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8 Monitoring kvality ovzduší ve městech 

Monitoring kvality ovzduší ve městech obvykle spočívá v umístění stacionárních stanic pouze 

na několik fixních lokalit, což s sebou přináší některé limitace: 

1. Stacionární stanice mohou být umístěny pouze do míst, která odpovídají bezpečnostním 

pravidlům, tj. není možné měřit na libovolných místech. 

2. Monitoring probíhá pouze na několika vytipovaných lokalitách. Konkrétní aktuální 

informace o kvalitě ovzduší tak mohou chybět i na území celých městských částí,  

což může představovat problém například při územním plánování nebo při zavádění 

opatření pro snížení imisní zátěže. Matematické modely jsou sice, co se týče rozlohy, 

schopny tato území pokrýt, avšak vypočítané hodnoty nejsou přesné a necharakterizují 

aktuální znečištění. Použití modelů pro městské prostředí navíc ani často není z hlediska 

vertikální členitosti měst a široké škály proměnných vhodné (Braniš et al., 2009). 

3. Většina stanic je záměrně instalována do míst, kde jsou očekávány nejvyšší koncentrace 

znečištění (např. ulice zatížené dopravou). Měření v těchto prostředích je však silně 

ovlivněno lokálními podmínkami, a proto nelze takto získané hodnoty považovat  

za reprezentativní pro celé město a je potřeba si dát pozor při jejich interpretaci, 

obzvláště pokud se jedná o porovnávání kvality ovzduší mezi městy  

nebo při vyhodnocování expozice lidí (Berkowicz et al., 1996; Van Poppel et al., 2013). 

4. Stacionární stanice nemají možnost zmapovat prostorovou i časovou distribuci 

znečišťujících látek, a to obzvláště ve městských oblastech (Kaur et al., 2007). K získání 

těchto charakteristik je nezbytné provádět mobilní měření (Samad & Vogt, 2020). Bylo 

zjištěno, že opakovaným mobilním měřením v městském prostředí lze získat poměrně 

přesný obrázek o distribuci polutantů v prostoru i čase (Van Poppel et al., 2013). 

Mobilní měření jsou ve městech prováděna stále častěji. Například Berghmans et al. (2009) 

měřili expozici cyklistů UFP v městském prostředí pomocí jízdního kola speciálně vybaveném 

přístroji. Mnoho studií použilo mobilní měření pro kvantifikaci expozice lidí cestujících  

ve městech různými dopravními prostředky (Okokon et al., 2017; Panis et al., 2010; Zuurbier 

et al., 2010). Kaur et al. (2005) změřili v Londýně expozici CO, UFP a PM2,5 v městských 

kaňonech za pomoci dobrovolníků, od kterých sbírali mobilně naměřená data. Mobilní měření 

za účelem mapování prostorové variability znečištění ovzduší s vysokým rozlišením prováděli 

například Hagler et al. (2010) a za účelem charakterizace příspěvků místních zdrojů k znečištění 

ovzduší UFP a PM10 v městském prostředí například Peters et al. (2013). 
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Experimentální část 

9 Metodika 

Na území Prahy 7 bylo Laboratoří pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v období od prosince 2019 do května 2020 

provedeno časově a prostorově podrobné vyšetření distribuce koncentrací PM10. Za tímto 

účelem bylo zájmové území rozděleno na 6 lokalit. Paralelně na každé lokalitě proběhlo  

na předem zvolených trasách v předem zvolených časech formou pochůzek mobilní měření 

PM10 a polohy GPS. Takovýmto způsobem se pro jedno časové období získal velmi podrobný 

obrázek o distribuci PM10 na většině území MČ Praha 7. 

 

9.1 Lokality a trasy 

 Území městské části Praha 7 se nachází převážně na levém břehu Vltavy severně  

od historického centra Prahy. Rozloha městské části činí 7,14 km2 a žije zde přes 47 000 

obyvatel (ČSÚ, 2021). Zájmové území bylo rozděleno na šest dílčích lokalit (Obr.1  a Tab. 1) 

a pro každou lokalitu byla navržena jedna fixní reprezentativní trasa, na které probíhalo mobilní 

měření ve formě pravidelných pochůzek. Délky tras se pohybovaly v rozmezí 3,4–4,5 km. 

Měření bylo zahájeno a ukončeno vždy na stejném místě a trasy byly procházeny pokaždé  

ve stejném směru. Na lokalitě č. 3 – Holešovice byla umístěna meteorologická stanice. 

Obr. 1: Letecký snímek MČ Praha 7 s lokalizací šesti tras a umístěním meteorologické stanice 

(ArcMap, Esri). 

S 

1:28 000 



23 

 

Tab. 1: Seznam lokalit a délky pochůzek. 

 

9.2 Doba měření 

Měření probíhala během deseti dní (všední i víkendové dny) v časovém rozmezí od prosince 

2019 do května 2020 (Tab. 2). Začátek měření na každé lokalitě byl vždy v 08:00, 12:00  

a 17:00 kromě 09.12.2019, kdy proběhlo měření pouze ve 12:00 a v 17:00. Projití tras trvalo 

v závislosti na jejich délce (Tab. 1) 35–50 minut. 

Tab. 2: Seznam dnů měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo lokality Název lokality Délka pochůzky (km) 

1 Ostrov Štvanice 3,8 

2 Dukelských hrdinů 3,8 

3 Holešovice 3,8 

4 Letná 3,6 

5 Stromovka a Císařský ostrov 4,5 

6 Výstaviště Holešovice 3,4 

Měření Datum  Den v týdnu 

1. měření 09.12.2019 pondělí 

2. měření 11.12.2019 středa 

3. měření 20.12.2019 pátek 

4. měření 11.01.2020 sobota 

5. měření 16.01.2020 čtvrtek 

6. měření 22.01.2020 středa 

7. měření 06.02.2020 čtvrtek 

8. měření 20.02.2020 čtvrtek 

9. měření 22.05.2020 pátek 

10. měření 24.05.2020 neděle 
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9.3 Přístrojové vybavení 

Pro terénní měření bylo použito šest laserových fotometrů DustTrak (model 8520, TSI) a šest 

GPS Garmin (modely 66s, 64s a eTrex Legend HCx). Meteorologické parametry 

zaznamenávala profesionální meteorologická stanice a stanice Oregon Scientific (model WMR 

300). 

 

9.3.1 DustTrak 

DustTrak (model 8520, TSI – Obr. 2) je přenosný laserový fotometr, který v reálném čase měří  

a zaznamenává hmotnostní koncentrace aerosolu vnitřních prostor i venkovního prostředí. 

Technologie detekce částic je založena na rozptylu koherentního infračerveného světla  

na aerosolových částicích.  

Vzduch s aerosolem vstupuje za pomoci pumpy odběrovou hlavicí (inletem) do komory 

přístroje. Aerosolové částice jsou v trysce usměrněny do laminárního proudu, který je v optické 

části pod úhlem 90° ozařován laserovým paprskem o vlnové délce 780 nm. Při styku laserového 

paprsku s povrchem aerosolové částice dochází k rozptylu světla laseru v závislosti na velikosti 

a schopnosti dané aerosolové částice světlo absorbovat. Rozptýlené světlo zaznamenává 

fotodetektor. Intenzita odraženého záření je poté převedena na hmotnostní koncentraci 

aerosolových částic v objemu vzduchu. Výsledné hodnoty (v mg/m3) jsou ukládány do vnitřní 

paměti. Přístroj je schopen detekovat částice o velikosti 0,15–10 μm (TSI, 2012). 

Fotometry DustTrak jsou kalibrovány na arizonský silniční prach (tzv. Arizona Road 

Dust, ISO 12103-1, A1) o da zejména kolem 10 μm. Ovzduší měst ale obsahuje zejména částice 

jemné, velikostně bližší vlnové délce laserové diody v DustTrak. Menší a lehčí částice tak 

rozptylují záření účinněji než částice větší a detekce fotometru je tak zatížena systematickou 

chybou, kterou je nutné korigovat (Hovorka et al., 2015; Phalen & Phalen, 2013; Wang et al., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: DustTrak model 8520 (zdroj: www.tsi.com). 
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9.3.1.1 Příprava a kolokace DustTrak 

Před zahájením měřící kampaně byla v Laboratoři pro studium kvality ovzduší na Ústavu  

pro životní prostředí provedena příprava a nastavení monitorů DustTrak (DT). Každému 

přístroji byla vyčištěna tryska a aplikován impaktor pro detekci částic PM10. Pomocí softwaru 

TrakPro (TSI) byl nastaven aktuální čas. Průtok vzduchu byl seřízen na 1,7 l/min, interval 

záznamu nastaven na 1 s a byla provedena kalibrace na nulové koncentrace. 

Pro korekci rozdílů mezi jednotlivými DT byla provedena kolokace. Přístroje byly 

umístěny na stůl vzorkovacími hlavicemi co nejblíže k sobě (Obr. 3) a bylo spuštěno společné 

měření po dobu 137 minut. Integrační čas záznamu kolokačního měření byl zvolen na 1 minutu. 

V době kolokace byly přístroje ponechány v uzavřené laboratoři bez přítomnosti osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Kolokace přístrojů DustTrak v laboratoři Ústavu pro životní prostředí. 

Jelikož jsou koncentrace aerosolových částic v laboratoři přirozeně nízké a přístroje  

je třeba porovnat v přibližném rozsahu měřených venkovních koncentrací, byl po 75 minutách 

od začátku kolokace pro vyvolání vyšších koncentrací použit sprej. K promíchání vzduchu byl 

použit přenosný ventilátor, který zajistil homogenní rozmístění aerosolu ze spreje v laboratoři. 

Kolokace pokračovala dále ještě hodinu, kdy docházelo k postupné sedimentaci částic  

až na hodnoty počátečních koncentrací. 

Proložením souboru dat naměřených přístroji stejného typu přímkou byly získány 

rovnice lineární regrese y = a*x + b s koeficienty a a b a příslušné koeficienty determinace 

(R2). V rovnici lineární regrese je y hmotnostní koncentrace PM10 referenčního přístroje a x 

hmotnostní koncentrace PM10 druhého přístroje. 
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9.3.1.2 Protokol mobilního měření s DustTrak 

Před každým měřením bylo pochůzkáři provedena kalibrace na nulové koncentrace, 

zkontrolován interval záznamu, průtok vzduchu, aktuální čas, stav baterie a kapacita paměti. 

Provedení všech splněných přípravných kroků bylo zaznamenáno do protokolu. 

Během mobilního měření se monitor DustTrak nacházel v batohu pochůzkáře. Monitor 

nasával vzduch všesměrovou odběrovou hlavicí, která vyčnívala svisle 12–15 cm  

z pootevřeného batohu (Obr. 4). Přístroj byl napájen 4 monočlánky typu AA, jejichž kapacita 

byla vzhledem k době trvání pochůzky (vždy kratší než hodinu) dostačující. Každý pochůzkář 

byl však pro jistotu vybaven ještě jednou náhradní sadou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: DustTrak s vyčnívající všesměrovou odběrovou hlavicí uložený v batohu. 

 

Během každé pochůzky vyplňovali pochůzkáři tzv. měřící deníky (Příloha 1). Měřící 

deníky sloužily k popisu průběhu každého měření. Kromě data, identifikačního čísla a času 

začátku a konce měření do nich byly v terénu zaznamenávány informace o událostech, které 

v danou chvíli na daném místě mohly významně ovlivnit právě detekované koncentrace PM10 

(např. průchod kolem stavby, minutí kuřáka, průjezd vlaku, přechod prašné křižovatky). 

Zároveň deníky sloužily pro poznamenávání subjektivních pozorování (cítím výfukové 

exhalace z dopravy, pozoruji kouř z blízkého komína, vidím silný vítr vířit prach) a případně 

také pro záznam technických problémů s přístroji. 
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9.2.2 GPS Garmin 

GPS Garmin (Obr. 5) byly použity pro přesný záznam polohy pochůzkáře (zeměpisná délka, 

zeměpisná šířka, nadmořská výška, vzdálenost od počátku, čas). Interval záznamu byl nastaven 

na 1 s stejně jako u přístroje DustTrak tak, aby později mohla být data z obou přístrojů 

spárována. Záznam GPS a DustTrak byl vždy spuštěn a zastaven ve stejném čase. 

 

 

 

 

 

Obr. 5: GPS Garmin model 64s. 

9.2.3 Meteorologická stanice 

Za účelem monitorování meteorologických podmínek byla na Prahu 7 nainstalována 

profesionální meteorologická stanice, která během celého období měření zaznamenávala 

pětiminutové hodnoty teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, rychlost a směr větru a množství 

srážek. Stanice byla umístěna na plochou střechu domu č. 42/1601 v ulici Tusarova (Obr. 6). 

Profesionální meteorologická stanice měřila kontinuálně od 22.11.2019 do 15.12.2019 

a stanice Oregon Scientific měřila od 10.02.2020 do 01.06.2020. Data meteorologických 

podmínek ve dnech měření byla získána také od ČHMÚ ze stanice Karlov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Meteorologická stanice na střeše domu v ulici Tusarova. 
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10 Postup akvizice, úprav a vyhodnocení dat 

Data z vnitřního úložiště přístrojů DustTrak byla stažena prostřednictvím softwaru TrakPro 

(TSI, USA). Data z GPS Garmin (modely 66, 64 s a eTrex Legend HCx) byla stažena pomocí 

softwaru BaseCamp (Garmin). Rozsah datových souborů jednotlivých pochůzek se pohyboval 

v rozmezí 2 476–3 162 hodnot. Zpracování a vyhodnocení dat včetně statistického zpracování 

bylo provedeno v programech Microsoft Excel (Microsoft), ArcMap (Esri), CoPlot (CoHort 

Software) a MATLAB (Mathworks). 

 

10.1 Výpočet správných hodnot PM10 

Prvním krokem vyhodnocování dat byl přepočet hodnot vůči referenčnímu přístroji DustTrak 

na základě koeficientů získaných při kolokaci. Za referenční přístroj byl zvolen přístroj 

DustTrak 9 (dále DT9). Základem pro přepočet byla již zmíněná rovnice lineární regrese  

y = a*x + b, kde y jsou koncentrace v μg·m-3 naměřené DT9 a x koncentrace v μg·m-3 naměřené 

jiným DT. Koeficienty a a b a hodnoty koeficientu determinace (R2) jsou uvedeny v Tab. 3  

v kapitole Výsledky. 

Pro získání správných hodnot PM10 pro naše podmínky (viz kapitola 9.3.1) byla data 

vynásobena koeficientem 0,32 (Hovorka et al., 2015). 

 Mez detekce monitorů DustTrak je 1 μg·m-3. Proto byl v programu MATLAB proveden 

přepis hodnot < 1 μg·m-3 na 1 μg·m-3. Zároveň byly algoritmem upraveny extrémní hodnoty, 

které se v souboru dat projevovaly jako samostatné abnormálně vysoké hodnoty (hodnoty vyšší 

než jsou maximální koncentrace uvažované ve škále pro vyhodnocování indexu kvality ovzduší 

(kapitola 10.3) a které byly jednoznačně způsobeny chybným záznamem přístroje. Tyto 

hodnoty byly nahrazeny průměrem tří předchozích a tří následujících hodnot. Takto upravená 

data byla následně použita pro tvorbu map v programu ArcMap a souhrnných 3D grafů  

v programu Coplot. 

 

10.2 Statistické vyhodnocení PM10 

Pro soubor dat PM10 každé pochůzky byly v programu Microsoft Excel vypočítány základní 

statistické údaje (průměr, medián, standardní směrodatná odchylka a hodnoty Q1, Q3 a 95 % 

percentilu). Normalita rozdělení dat PM10 byla testována Kolmogorovovým-Smirnovovým 

testem provedeným v MATLAB. Pro porovnání rozdílů hladin PM10 mezi lokalitami byl použit 

Kruskal-Wallisovův test (MATLAB) se statisticky významnou p <0,05. Denní chod a sezónní 
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chod PM10 na lokalitě byl testován pomocí koeficientu divergence (COD) viz Přílohy 2–13. 

Kritická hodnota COD byla stanovena na 0,2. Hodnoty vyšší než 0,2 znamenají statisticky 

významný rozdíl mezi jednotlivými pochůzkami (Hovorka et al., 2015). COD je definován 

jako: 

 

kde i-tá je koncentrace naměřená v dané vzdálenosti od počátku pochůzky, j a k jsou dvě odlišné 

pochůzky a n je celkový počet pozorování (Krudysz et al., 2009). 

 

10.3 Tvorba map s barevně rozlišenými koncentracemi PM10 

Vypočítané hodnoty PM10 z DustTrak byly spárovány s příslušnými daty z GPS a výsledný 

datový soubor byl importován do programu ArcMap na podkladovou mapu Prahy 7. Vzniklé 

body na mapě představují hmotnostní koncentrace PM10 příslušné v určitém čase danému 

místu, přičemž barva bodů určuje koncentraci PM10 v 10 barevných odstínech od tmavě zelené 

(nízké koncentrace) přes žluté až po červené (extrémně vysoké koncentrace). Barevná škála 

byla odvozena od škály indexu kvality ovzduší (AQI) vydané US EPA (US EPA, 2021b). 

Rozmezí pro velmi dobrou kvalitu ovzduší však bylo pro přesnější zobrazení našich dat  

v polovině rozděleno na dvě menší frakce a rozmezí pro dobrou kvalitu ovzduší na tři frakce. 

Vybarvením bodů na mapě byl získán přehledný a velmi detailní obrázek hladin PM10 během 

jednotlivých pochůzek. Místo zahájení a ukončení pochůzek je v obrázkách v kapitole 

Výsledky vyznačeno bílým bodem a směr šipkou. 

 

10.4 Tvorba souhrnných 3D grafů s barevně rozlišenými koncentracemi PM10 

Pro porovnání průběhu koncentrací PM10 všech pochůzek na jedné lokalitě bylo nutné hodnoty 

PM10 spárovat s posloupností uražené vzdáleností unikátní pro každou lokalitu v MATLAB. 

Poté byl pro každou trasu vytvořen jeden souhrnný 3D graf v programu CoPlot. Graf barevně 

zobrazuje průběhy PM10 v daný čas v závislosti na uražené vzdálenosti.  

 

10.5 Zpracování meteorologických dat 

Meteorologické parametry (rychlost a směr větru, teplota a vlhkost vzduchu) zaznamenané  

v časech měření jsou prezentovány v tabulkách jako průměrné hodnoty. V Microsoft Excel byly 

také vytvořeny větrné růžice a graf pro odhalení trendů mezi PM10 a parametry větru. 
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11 Výsledky 

11.1 Korekce PM10 na rozdíly mezi monitory a správnost 

Z kolokačních měření vyplývá velmi těsná lineární regresní závislost mezi jednotlivými 

fotometry DustTrak pro hodnoty PM10 (Tab. 3). 

Tab. 3: Kolokační koeficienty jednotlivých monitorů DustTrak (DT) vůči referenčnímu DT9. 

Koeficient DT4 DT6 DT10 DT11 DT12 

a 0,552 0,598 1,503 1,420 1,043 

b - 0,001 - 0,001 - 0,000 - 0,003 - 0,001 

R2 0,998 0,997 0,994 0,997 0,998 

 Pro korekci PM10 na rozdíly mezi monitory byly hodnoty korigovány na správnost 

vynásobením koeficientem 0,32 (Hovorka et al., 2015). 

 

11.2 Výsledky mobilního měření PM10 

Mobilní měření PM10 proběhlo v prosinci 2019 a v lednu, únoru a květnu 2020 (Tab. 2).  

Na každé ze šesti lokalit bylo provedeno 29 pochůzek. Celkově bylo na území MČ Praha 7 

provedeno 174 pochůzek o celkové délce 664 km. 

11.2.1 Souhrnné 3D grafy koncentrací PM10 

Souhrnné grafy koncentrací PM10 pro všech šest lokalit zobrazují barevně koncentrace PM10 

všech pochůzek uskutečněných na jednotlivých lokalitách v závislosti na ušlé vzdálenosti  

(Obr. 7–12). Na ose Y jsou vyneseny všechny pochůzky provedené na dané lokalitě. 

K příslušnému datu měření jsou dále písmeny R, P a V označeny časy pochůzek: R = ráno 

(začátek pochůzky v 8:00), P = poledne (začátek pochůzky ve 12:00), V = večer (začátek 

pochůzky v 17:00). 
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Obr. 7: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 2 – Dukelských hrdinů. 
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Obr. 9: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 3 – Holešovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 4 – Letná.  
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Obr. 11: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 5 – Stromovka a Císařský ostrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 6 – Výstaviště Holešovice. 
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11.3 Statistické vyhodnocení PM10 

Ze základní popisné statistiky naměřených hodnot PM10 pro všechny pochůzky je zřejmý 

významný rozdíl mezi mediánem a průměrem (Tab. 4a, 4b a 4c). Kolmogorovův-Smirnovův 

test normality pro p <0,05 zamítl nulovou hypotézu pro 96 % pochůzek, a proto jsou jako 

reprezentativní bodové respektive intervalové charakteristiky koncentrací PM10 naměřených 

během pochůzek uváděny medián respektive kvartilové rozpětí prvního a třetího kvartilu. 

 

Tab. 4a: Základní popisná statistika PM10 pro všechny pochůzky na lokalitách č. 1 a 2 

(v g∙m-3 PM10). 

  Lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice Lokalita č. 2 – Dukelských hrdinů  

Den a čas měření Průměr  Medián STDEV 95% PCT Q1 Q3 Průměr  Medián STDEV 95% PCT Q1 Q3 

09.12.2019 P 5 3 5 12 2 5 2 1 5 7 1 2 

09.12.2019 V 9 7 9 18 6 10 7 6 6 17 3 8 

11.12.2019 R 21 19 7 35 17 23 19 17 6 28 16 19 

11.12.2019 P 26 21 18 56 20 25 23 21 8 34 19 24 

11.12.2019 V 26 25 5 35 23 28 25 24 10 35 21 27 

20.12.2019 R 49 43 24 86 38 51 40 39 7 52 36 43 

20.12.2019 P 45 43 8 57 41 47 47 45 8 62 42 49 

20.12.2019 V 27 26 3 33 25 28 27 26 5 35 24 28 

11.01.2020 R 3 2 3 7 2 3 2 1 3 6 1 2 

11.01.2020 P 4 3 3 8 2 4 3 2 5 10 1 4 

11.01.2020 V 9 8 5 18 7 9 14 9 18 53 6 13 

16.01.2020 R 33 32 6 42 30 34 34 32 7 46 30 36 

16.01.2020 P 37 35 6 46 34 38 40 38 8 52 36 42 

16.01.2020 V 53 51 11 68 48 54 51 49 12 63 47 53 

22.01.2020 R 30 29 5 35 28 31 30 30 7 36 28 31 

22.01.2020 P 30 29 5 38 27 31 29 29 6 39 27 31 

22.01.2020 V 28 25 20 39 22 28 30 29 7 42 27 32 

06.02.2020 R 11 9 6 20 7 12 - - - - - - 

06.02.2020 P 16 15 4 21 14 16 16 15 6 25 14 17 

06.02.2020 V 12 11 5 19 10 12 12 10 6 19 9 12 

20.02.2020 R 10 9 4 17 8 11 9 7 6 19 6 10 

20.02.2020 P 8 7 5 16 6 8 7 5 5 13 4 7 

20.02.2020 V 7 6 3 12 5 7 6 4 6 14 3 6 

22.05.2020 R 8 6 8 18 4 8 5 3 6 14 3 5 

22.05.2020 P 7 5 6 16 4 7 7 4 16 19 3 6 

22.05.2020 V 7 6 5 16 4 8 6 4 7 15 3 6 

24.05.2020 R 6 5 4 11 5 6 5 4 5 9 3 5 

24.05.2020 P 5 4 5 12 3 5 3 2 5 9 1 3 

24.05.2020 V 4 3 5 9 2 5 2 1 3 7 1 2 
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Tab. 4b: Základní popisná statistika PM10 pro všechny pochůzky na lokalitách č. 3 a 4 

(v g∙m-3 PM10). 

 

 

  

  Lokalita č. 3 - Holešovice Lokalita č. 4 - Letná 

Den a čas měření Průměr  Medián STDEV 95% PCT Q1 Q3 Průměr  Medián STDEV 95% PCT Q1 Q3 

09.12.2019 P 3 2 6 10 1 3 - - - - - - 

09.12.2019 V - - - - - - - - - - - - 

11.12.2019 R 22 19 14 39 15 23 - - - - - - 

11.12.2019 P 20 19 8 33 16 23 - - - - - - 

11.12.2019 V 28 26 9 42 24 30 25 23 6 34 22 25 

20.12.2019 R 31 30 7 41 27 34 35 35 5 47 32 37 

20.12.2019 P 42 40 9 56 36 45 35 34 6 46 32 36 

20.12.2019 V 28 26 6 39 25 30 24 24 3 29 22 25 

11.01.2020 R 2 1 3 5 1 2 2 1 3 5 1 2 

11.01.2020 P 3 2 3 6 2 3 3 3 2 6 2 3 

11.01.2020 V 16 12 11 39 8 22 7 6 4 11 5 7 

16.01.2020 R - - - - - - 33 31 17 44 28 33 

16.01.2020 P - - - - - - 37 36 6 47 35 38 

16.01.2020 V - - - - - - 48 47 5 56 45 49 

22.01.2020 R 26 26 5 33 24 29 28 28 4 33 26 29 

22.01.2020 P 24 23 5 31 21 25 24 23 6 34 21 25 

22.01.2020 V 32 30 13 59 24 38 30 29 5 37 27 31 

06.02.2020 R 9 8 6 18 5 10 6 4 5 12 3 6 

06.02.2020 P 16 15 6 23 13 17 13 12 4 19 10 13 

06.02.2020 V 12 10 8 21 9 13 10 9 4 15 8 10 

20.02.2020 R 7 7 4 15 5 8 8 7 4 14 6 9 

20.02.2020 P 6 5 5 13 3 7 5 4 3 9 3 5 

20.02.2020 V 6 4 6 14 3 7 2 1 4 7 1 2 

22.05.2020 R 6 4 6 14 3 6 5 2 8 14 1 5 

22.05.2020 P 6 5 6 15 3 7 3 1 5 9 1 1 

22.05.2020 V 8 6 10 22 2 9 3 1 5 11 1 3 

24.05.2020 R 5 4 6 13 1 7 2 1 4 6 1 2 

24.05.2020 P 6 3 8 19 1 8 3 1 5 8 1 3 

24.05.2020 V 3 2 4 8 1 3 2 1 3 8 1 2 
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Tab. 4c: Základní popisná statistika PM10 pro všechny pochůzky na lokalitách č. 5 a 6 

(v g∙m-3 PM10). 

 

 

  Lokalita č. 5 – Stromovka a Císařský ostrov   Lokalita č. 6 – Výstaviště Holešovice 

Den a čas měření Průměr  Medián STDEV 95% PCT Q1 Q3 Průměr  Medián STDEV 95% PCT Q1 Q3 

09.12.2019 P 3 2 5 6 2 3 - - - - - - 

09.12.2019 V 5 4 3 9 3 5 - - - - - - 

11.12.2019 R 21 19 8 28 18 21 17 15 6 27 14 18 

11.12.2019 P 23 20 15 30 19 22 19 17 7 29 16 20 

11.12.2019 V 35 31 18 60 25 37 22 21 6 31 19 23 

20.12.2019 R - - - - - - 33 32 6 44 29 36 

20.12.2019 P - - - - - - 33 32 6 44 30 35 

20.12.2019 V - - - - - - 24 22 5 33 21 24 

11.01.2020 R 2 2 1 3 2 3 3 2 10 7 1 3 

11.01.2020 P 4 3 4 6 3 4 3 3 2 6 2 3 

11.01.2020 V 23 13 26 83 10 21 9 8 4 17 6 11 

16.01.2020 R 36 36 7 44 34 37 28 26 6 39 24 29 

16.01.2020 P 39 38 4 46 37 40 34 31 9 51 30 35 

16.01.2020 V 51 48 17 72 42 54 41 39 8 52 37 43 

22.01.2020 R 32 30 10 40 29 32 28 24 62 30 23 25 

22.01.2020 P 28 28 3 32 27 29 24 22 7 36 21 24 

22.01.2020 V 33 33 5 39 31 35 24 23 6 33 21 25 

06.02.2020 R 9 8 6 17 7 9 8 6 5 17 5 9 

06.02.2020 P 11 11 3 15 10 12 12 12 4 19 11 13 

06.02.2020 V - - - - - - 9 8 3 14 7 9 

20.02.2020 R 8 7 6 16 6 8 8 7 4 14 5 9 

20.02.2020 P 6 6 3 8 5 7 6 5 5 15 4 6 

20.02.2020 V 6 5 2 9 5 6 5 4 4 12 4 5 

22.05.2020 R 8 5 12 23 4 7 6 4 6 15 3 6 

22.05.2020 P 6 4 8 18 3 6 7 4 9 18 3 7 

22.05.2020 V 7 5 8 19 4 7 6 4 7 15 4 6 

24.05.2020 R 6 5 2 9 5 6 6 4 7 14 4 5 

24.05.2020 P 3 2 5 8 2 3 4 3 4 9 2 4 

24.05.2020 V 3 3 3 7 2 3 2 2 2 6 1 3 
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11.4 Vliv sezóny a meteorologických podmínek na PM10 

Koncentrace PM10 byly obecně v zimním období vyšší (20 g∙m-3 MED) než na jaře (4 g∙m-3 

MED) (Obr. 13 a Obr. 14). Kvalita ovzduší byla zhoršená hlavně v prosinci a v lednu, přičemž 

nejvyšší hladiny PM10 byly naměřeny 16.01.2020 (Obr. 15). Koncentrace PM10 během všech 

měření v tento den byly 37 g∙m-3 MED. Nejhorší byla situace večer, kdy se koncentrace PM10 

na jednotlivých lokalitách pohybovaly blízko pod limitní hladinou 50 g∙m-3 (lokalita č. 2 –  

49 g∙m-3 MED, lokalita č. 4 – 47 g∙m-3 MED, lokalita č. 5 – 48 g∙m-3 MED) anebo hladinu 

překročily (lokalita č. 1 – 51 g∙m-3 MED). Koncentrace PM10 ostatních prosincových  

a lednových dní se pak pohybovaly v rozmezí 20–30 g∙m-3 MED (pozn. měření ze dne 

09.12.2019 zde není uvažováno, protože neproběhla všechna měření a soubor dat není 

kompletní pro vyhodnocení). 

Výjimkou je den 11.01.2020 (sobota), jehož koncentrace PM10 (4 g∙m-3 MED) jsou tak 

nízké, že kvalitu ovzduší lze v tento den označit za velmi dobrou. Nejnižší koncentrace PM10, 

3 g∙m-3 MED, byly detekovány dne 24.05.2020 (neděle). Za velmi čisté dny z hlediska PM10 

lze dále považovat dny 22.05.2020 (5 g∙m-3 MED), 20.02.2020 (6 g∙m-3 MED) a 06.02.2020 

(11 g∙m-3 MED). 

Pro názornost je přiložen také souhrnný graf (Obr. 16) znázorňující naměřené 

koncentrace PM10 v průběhu všech pochůzek uskutečněných na lokalitě č. 1. Dny s velmi 

dobrou kvalitou ovzduší při ranních (R), poledních (P) i večerních (V) pochůzkách  

(11.01.2020, 06.02.2020, 20.02.2020, 22.05.2020, 24.05.2020) jsou v grafu zakroužkovány 

modře. Červeně je vyznačen kritický den 16.01.2020. Zbylé nezakroužkované dny mají 

koncentrace PM10 v rozmezí 20–30 g∙m-3 MED, jak již také bylo zmíněno. 

Sezónní chod PM10 byl také testován COD, který vzájemně porovnal hladiny PM10 

všech ranních, poledních a večerních měření v rámci jedné lokality (Přílohy 2–7). 
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Obr. 13: Koncentrace PM10 naměřené na Praze 7 dne 22.01.2020 v 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Koncentrace PM10 naměřené na Praze 7 dne 22.05.2020 v 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 15: Koncentrace PM10 naměřené na Praze 7 dne 16.01.2020 v 17:00. 
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Obr. 16: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice, s vyznačením dnů s velmi dobrou 

kvalitou ovzduší (modře) a kritického dnu, kdy došlo k překročení denního limitu 50 g∙m-3 

pro PM10 (červeně). 
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11.5 Denní chod PM10  

Ze souhrnných grafů (podkapitola 11.2.1) je zřejmé, že se denní chod PM10 (neboli rozdíl 

mediánů PM10 během konkrétního dne mezi ranními, poledními a večerními pochůzkami) 

projevuje výrazněji u více znečištěných dnů. Jsou-li průměrné denní koncentrace PM10 nižší 

nežli 20 g∙m-3 MED (11.01.2020, 06.02.2020, 20.02.2020, 22.05.2020, 24.02.2020), nelze 

pozorovat významný denní chod. Naopak jsou-li PM10 vyšší nežli 20 g∙m-3 MED (11.12.2019, 

20.12.2019, 16.01.2020, 22.01.2020), je denní chod znatelný. Dne 20.12.2019 byly koncentrace 

PM10 ráno a v poledne podobné (36 g∙m-3 a 39 g∙m-3), avšak večer došlo k jejich snížení  

o zhruba 34 %. Dne 16.01.2020 byly ráno a v poledne detekovány PM10 kolem 34 g∙m-3 MED 

a večer zvýšily až na 47 g∙m-3 MED. U měření ze dní 11.12.2019 a 22.01.2020 byly výkyvy 

mediánů PM10 během dne v řádu jednotek g∙m-3.  

Při porovnání průměrných koncentrací PM10 všech ranních, poledních a večerních 

pochůzek na konkrétních lokalitách se na lokalitě č. 5 – Stromovka a Císařský ostrov projevil 

trend mírného zvýšení koncentrací PM10 při večerních pochůzkách (Tab. 5). Souhrnný graf  

pro tuto lokalitu (Obr. 18) ukazuje, že k nárůstu koncentrací docházelo především ve večerních 

hodinách zimních měsíců – vyznačeno červeně. Na Obr. 17 jsou vidět změny koncentrací částic 

PM10 na této lokalitě při měření v prosinci. Část A zobrazuje koncentrace naměřené v ranních 

hodinách, část B v poledních hodinách a část C ve večerních hodinách. Při ranní pochůzce  

se mediány koncentrací PM10 pohybovaly kolem 19 g∙m-3, při polední pochůzce kolem  

20 g∙m-3 a při večerní pochůzce vzrostly až na 31 g∙m-3 (tzn. zhruba 1,5krát vyšší 

koncentrace). 

 

Tab. 5: Mediány koncentrací PM10 v g∙m-3 pro všechny ranní, polední a večerní pochůzky  

na lokalitách měření v Praze 7. 

Lokalita Ráno Poledne Večer 

1 Ostrov Štvanice 19 20 19 

2 Dukelských hrdinů 18 20 20 

3 Holešovice 13 15 17 

4 Letná 15 15 16 

5 Stromovka a Císařský ostrov 16 16 22 

6 Výstaviště Holešovice 16 16 16 

 

Přílohy 8–13 ukazují tabulky s COD pro porovnání denního chodu v rámci každého dne 

měření na lokalitě. 
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Obr. 17: Koncentrace PM10 na lokalitě č. 5. – Stromovka a Císařský ostrov, s počátkem 

pochůzky v A) 8:00, B) 12:00, C) 17:00 dne 11.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti během pochůzky, lokalita č. 5, s vyznačením zvýšených večerních koncentrací. 
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1:15 000 
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11.6 Vliv městské zeleně na PM10 

V místech městské zeleně bylo pravidelně pozorováno znatelné snížení koncentrací PM10 oproti 

ostatním částem města. Například medián pro PM10 detekované v lesoparku Stromovka  

(Obr. 19) byl dne 11.12.2019 nižší o 4 g∙m-3 než medián pro koncentrace zbytku trasy vedoucí 

městským prostředím. Stejný rozdíl mediánů nastal i při porovnání PM10 v Letenských sadech 

a na zbytku trasy (Obr. 20). Změna koncentrací je patrná i v souhrnných grafech. Například  

v souhrnném grafu pochůzek na lokalitě č. 6 – Výstaviště Holešovice (Obr. 21) je modře 

vyznačena oblast snížených koncentrací PM10 při průchodu lesoparkem Stromovka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: PM10 v lesoparku Stromovka (11.12.2019 v 17:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: PM10 v oblasti Letenských sadů (11.12.2019 v 17:00). 

g∙m-3 

g∙m-3 

S 

S 

1:11 200 

1:10 000 



43 

 

Obr. 21: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a jejich fázích v závislosti na uražené 

vzdálenosti, lokalita č. 6 – Výstaviště Holešovice, s vyznačením oblasti se snížením 

koncentrací. 
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11.7 Identifikace hot-spot a problémových míst 

Na území Prahy 7 bylo identifikováno několik míst se zvýšenými koncentracemi PM10. Tato 

problémová místa byla rozdělena dle zdrojů, které nárůst PM10 způsobily, do dvou kategorií. 

Do první kategorie patří místa se zvýšenými koncentracemi PM10, jejichž znečištění bylo 

způsobeno tzv. nenáhodnými zdroji PM10 a do druhé kategorie patří místa se zvýšenými 

koncentracemi PM10, jejichž znečištění bylo způsobeno tzv. náhodnými zdroji PM10. Pro oba 

typy zdrojů znečištění byly určeny následující definice: 

• nenáhodné zdroje PM10 jsou zdroje znečištění, které způsobily nárůst koncentrací PM10 

alespoň o 1,4násobek mediánu pochůzky, který přetrvává minimálně 100 metrů.  

• náhodné zdroje PM10 jsou zdroje, které způsobily krátkodobé, avšak mnohonásobné 

zvýšení koncentrací PM10, jež přesahuje alespoň 2násobek mediánu příslušné pochůzky 

i po krátký úsek pochůzky. 

Jako oblasti znečištěné nenáhodnými zdroji PM10 byla vyhodnocena dvě místa – okolí 

lokálního topeniště u skateparku Štvanice (podkapitola 11.7.1) a pravá strana silnice  

na Hlávkově mostě (podkapitola 11.7.2). Mezi oblasti se zvýšenými koncentracemi 

vlivem náhodných zdrojů PM10 patří okolí železničního přejezdu v ulici Bubenská (podkapitola 

11.7.3), místa ovlivněná stavební činností (podkapitola 11.7.4), místa průjezdů těžké techniky 

a starých automobilů (podkapitola 11.7.5) a blízké okolí kuřáků – především stanice Vltavská 

(podkapitola 11.7.6).  

Za nejvýznamnější zdroje lze z hlediska maximálních naměřených koncentrací na území 

Prahy 7 považovat sestupně: 

▪ stavební činnost (1300 g∙m-3 PM10) 

▪ těžká technika a staré automobily (300 g∙m-3 PM10) 

▪ lokální topeniště (180 g∙m-3 PM10) 

▪ kuřáci (150 g∙m-3 PM10) 

▪ automobilová doprava na Hlávkově mostě (63 g∙m-3 PM10) 

▪ železniční doprava (55 g∙m-3 PM10) 

Problémová místa a zdroje jejich znečištění jsou včetně obrazových a grafických podkladů 

detailněji prezentovány v následujících podkapitolách. 
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Nenáhodné zdroje PM10 

11.7.1 Lokální topeniště u skateparku Štvanice 

V zimních měsících bylo několikrát zaznamenáno zvýšení koncentrací PM10 na lokalitě  

č. 1 – Ostrov Štvanice v blízkosti zařízení s občerstvením nacházejícím se vedle skateparku, 

které zde působilo jako lokální topeniště. Například dne 11.12.2019 (Obr. 23) byly průměrné 

koncentrace PM10 v okolí skateparku 58 g∙m-3, což znamená 2,8násobné koncentrace oproti 

mediánu celé pochůzky (Tab. 4a). Nejvyšší naměřené hodnoty přitom byly až 180 g∙m-3. 

Významně zvýšené koncentrace na této lokalitě ve večerních hodinách byly také detekovány 

09.12.2020 a 22.01.2020 (Obr. 22 a 24). V souhrnném grafu (Obr. 25) jsou vyznačena místa 

zvýšených koncentrací při průchodu kolem skateparku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: PM10, lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice, detail okolí skateparku Štvanice  

(09.12.2019 17:00). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: PM10, lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice, detail okolí skateparku Štvanice 

(11.12.2019 12:00). 
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Obr. 24: PM10, lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice, detail okolí skateparku Štvanice  

(22.01.2020 17:00). 

Obr. 25:  Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech a časech v závislosti na uražené vzdálenosti 

během pochůzky, lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice, s vyznačením úseků průchodu kolem 

skateparku Štvanice. 
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11.7.2 Doprava na Hlávkově mostě 

Za problémové místo byla také označena pravá strana Hlávkova mostu (při orientaci mapy dle 

světových stran), na které byly oproti levé straně mostu detekovány několikanásobně vyšší 

koncentrace PM10. Například dne 22.01.2020 byly koncentrace na pravé straně mostu až 1,3krát 

vyšší (medián PM10 na pravé straně 29 g∙m-3 a na levé straně 23 g∙m-3) a dne 20.02.2020  

až 2,2krát vyšší (medián PM10 na pravé straně 13 g∙m-3 a na levé straně 6 g∙m-3) viz Obr. 26. 

Tento trend se zde projevil v zimních i jarních měsících. Na Obr. 27 je červeně zvýrazněna 

oblast průchodu po pravé straně mostu se zřejmým zvýšením koncentrací při většině 

provedených pochůzek. 

Výjimečně byl však také pozorován opačný jev, kdy byly koncentrace PM10 vyšší  

na levé straně mostu. Stalo se tak například dne 11.12.2019, kdy byly koncentrace PM10  

na levé straně mostu zhruba 1,3krát vyšší a dne 16.01.2020 zhruba 1,6krát vyšší (Obr. 28). 

 

Obr. 26: PM10 , lokalita č.1 – Ostrov Štvanice, detail Hlávkův most  

(22.01.2020 17:00 a 20.02.2020 12:00). 
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Obr. 27: Koncentrace PM10 v jednotlivých dnech v závislosti na uražené vzdálenosti během 

pochůzky, lokalita č. 1, s vyznačením úseku průchodu pravou stranou Hlávkova mostu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: PM10 , lokalita č.1 – Ostrov Štvanice, detail Hlávkův most  

(11.12.2019 12:00 a 16.01.2020 17:00). 
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Náhodné zdroje PM10 

11.7.3 Vlaková doprava u železničního přejezdu v ulici Bubenská 

Významné zvýšení koncentrací částic PM10 bylo pravidelně detekováno po průjezdu vlaku  

přes železniční přejezd v ulici Bubenská. Na většině pochůzek uskutečněných na lokalitě č. 6 

bylo právě toto místo označeno za nejkritičtější. Například při polední pochůzce 11.12.2019 

(Obr. 29) byly koncentrace PM10 na křižovatce před železničním přejezdem 16 g∙m-3 AVG  

a po průjezdu vlaku vzrostly na 28 g∙m-3 AVG. Dne 22.05.2020 (Obr. 30) byl rozdíl ještě 

mnohonásobně vyšší. Koncentrací před průjezdem vlaku byly 9 g∙m-3 AVG a po průjezdu 

vlaku 55 g∙m-3 AVG (tzn. více než 6krát vyšší koncentrace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29: PM10 , lokalita č.6 – Výstaviště Holešovice, s vyznačením zvýšených koncentrací 

v důsledku průjezdu vlaku v ulici Bubenská (11.12.2019 12:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: PM10, lokalita č.6 – Výstaviště Holešovice, s vyznačením zvýšených koncentrací 

v důsledku průjezdu vlaku v ulici Bubenská (22.05.2020 12:00). 
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11.7.4 Stavební činnost 

Při některých pochůzkách se jakožto nejproblematičtější oblasti z hlediska koncentrací PM10 

projevila místa se stavební činností. Například v ulici Strojnická na lokalitě č. 6 (Obr. 31) byly 

v blízkém okolí stavby detekovány až téměř 11krát vyšší koncentrace než koncentrace v téže 

ulici před příchodem ke stavbě (24 g∙m-3 MED). Nejvyšší koncentrace přitom dosáhly hodnot  

až kolem 1300 g∙m-3. Na lokalitě č. 2 došlo vlivem prací na silnici k výraznému zvýšení 

koncentrací PM10 v ulici Veletržní (Obr. 32). V ulici mimo postiženou oblast byly koncentrace 

PM10 5 g∙m-3 AVG, kdežto při průchodu stavbou vzrostly až na 29 g∙m-3 PM10 AVG. 

Maximální hodnoty se vyšplhaly až na 340 g∙m-3 PM10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: PM10 , lokalita č.6 – Výstaviště Holešovice, s vyznačením zvýšených koncentrací 

v důsledku stavební činnosti v ulici Strojnická (22.01.2020 08:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: PM10 , lokalita č.2 – Dukelských hrdinů, s vyznačením zvýšených koncentrací 

v důsledku prací na silnici v ulici Veletržní (22.05.2020 12:00). 
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11.7.5 Těžká technika a staré automobily 

Zvýšení koncentrací PM10 bylo také způsobeno průjezdy těžké techniky či starých automobilů. 

Například na Obr. 33 je červeně vyznačena oblast, kde se pochůzkář setkal s cisternou 

vezoucí asfalt. Koncentrace PM10 v tomto úseku vzrostly na 95 g∙m-3 AVG oproti okolí  

(20 g∙m-3 AVG). Na Obr. 34 je označeno místo průjezdu starého auta u Hlávkova mostu  

na ostrově Štvanice, kde se nejvyšší hodnoty PM10 pohybovaly kolem 300 g∙m-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: PM10 , lokalita č. 5 – Stromovka a Císařský Ostrov,  průjezd cisterny s asfaltem  

na Císařském ostrově (11.12.2019 12:00). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34: PM10 , lokalita č. 1 – Ostrov Štvanice, průjezd starého auta na ostrově Štvanice  

(22.01.2020 17:00). 
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11.7.6 Kuřáci 

Na následujících obrázkách (Obr. 35–37) jsou ukázány zvýšené koncentrace PM10 při chůzi  

za kuřáky nebo při průchodu místy, kde se kuřáci zdržují (např. stanice Vltavská na Obr. 37). 

V takových místech dosahovaly koncentrace PM10 vlivem cigaretového kouře průměrně 

70 g∙m-3, přičemž nejvyšší detekované hodnoty byly až 150 g∙m-3. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35: PM10 , lokalita č.5, chůze za kuřákem ve Stromovce (11.01.2020 17:00). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36: PM10 , lokalita č. 2, chůze za kuřákem po ulici (11.01.2020 17:00). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37: PM10 , lokalita č.1, chůze mezi kuřáky na stanici Vltavská (16.01.2020 17:00). 
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11.8 Meteorologické podmínky 

Tab. 6 zobrazuje vyhodnocení meteorologických podmínek měřených profesionální 

meteorologickou stanicí a stanicí Oregon Scientific. U dní měření, pro která nám chybí vlastní 

meteorologická data, byla použita data ČHMÚ ze stanice Karlov. 

 Průměrná rychlost větru se během měření pohybovala od 1 m∙s-1 do 8 m∙s-1. Při téměř 

polovině pochůzek převládalo západní proudění větru. Časté bylo také jihozápadní proudění 

(při téměř třetině pochůzek). Výjimečně převládal východní, jižní a jihovýchodní směr větru. 

Převládající směry větru v době měření jsou pro přehlednost graficky zpracovány v Obr. 38. 

Při žádném měření se nevyskytovaly dešťové srážky. 

 

Tab. 6: Průměrné hodnoty meteorologických parametrů v časech měření, kde R značí ranní 

pochůzky, P polední pochůzky a V večerní pochůzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zdroj ČHMÚ 

 

Datum a čas 

Teplota 

(°C) 

Rychlost větru 

(m/s) 

Směr větru 

(°) 

Relativní vlhkost 

(%) 

09.12.2019 P 8,9 5 230 57 

09.12.2019 V 8,5 3 210 60 

11.12.2019 R -2,3 2 190 88 

11.12.2019 P 3,3 1 0 65 

11.12.2019 V 1,6 3 100 75 

20.12.2019 R 1,4* 1* 250* 95* 

20.12.2019 P 5,6* 1* 290* 94* 

20.12.2019 V 9* 4* 110* 79* 

11.01.2020 R 4,1* 3* 270* 78* 

11.01.2020 P 4,2* 4* 290* 79* 

11.01.2020 V 3,1* 2* 260* 75* 

16.01.2020 R 1* 2* 120* 82* 

16.01.2020 P 3,6* 1* 0* 70* 

16.01.2020 V 3,8* 2* 90* 77* 

22.01.2020 R -3,1* 4* 240* 93* 

22.01.2020 P -1,1* 3* 220* 79* 

22.01.2020 V 3,3* 2* 290* 67* 

20.02.2020 R 1,3 3 190 80 

20.02.2020 P 4,9 5 220 70 

20.02.2020 V 6,7 4 260 72 

22.05.2020 R 14 1 220 45 

22.05.2020 P 18,9 2 0 37 

22.05.2020 V 21,4 1 0 40 

24.05.2020 R 12,7 6 260 69 

24.05.2020 P 16,4 8 280 40 

24.05.2020 V 14,2 3 290 58 
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Obr. 38: Převažující směry větru v dobách měření.  
 

11.8.1 Závislost PM10 a rychlosti větru 

Pro každé časové rozmezí ranních, poledních a večerních pochůzek byla vypočítána příslušná 

průměrná rychlost větru a ze všech terénních dat PM10 naměřených v těchto časech byly 

vypočítány mediány koncentrací PM10. Přiložený graf zobrazuje závislost těchto hodnot  

(Obr. 39). Exponenciální křivka ukazuje, že se zvyšující se rychlostí větru mají koncentrace 

PM10 tendenci klesat. 

 Pokud se zaměříme například na nejvyšší a nejnižší průměrnou rychlost větru, vidíme, 

že nejvyšší průměrné rychlosti větru 8 m∙s-1 (naměřené dne 24.05.2020 v době poledních 

pochůzek) zhruba odpovídá hladina 3 g∙m-3 PM10. Oproti tomu při průměrné rychlosti větru  

1 m∙s-1 byla hladina PM10 průměrně kolem 24 g∙m-3. Potvrdila se tak hypotéza, že se zvyšující 

se rychlostí větru klesají koncentrace PM10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Graf závislosti mediánů hmotnostních koncentrací PM10 během jednotlivých 

pochůzek na rychlosti větru. 
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11.8.2 Směr větru 

Obr. 40–43 ukazují větrné růžice pro dny měření v daném měsíci vytvořené na základě 

hodinových průměrů rychlostí větru pro celý den. Z grafů je patrné, že při většině dní měření 

převažovalo na Praze 7 západní až jihozápadní proudění větru (09.12.2019, 20.12.2019, 

11.01.2020, 22.01.2020, 20.02.2020, 24.05.2020). Dne 11.12.2019 převažoval jižní vítr a dne 

16.01.2020 a 22.05.2020 východní vítr. Pro měření z 06.02.2020 chybí údaje. 

 

 

Obr. 40: Převažující směry větru při měření v prosinci 

(zleva 09.12.2019, 11.12. 2019 a 20.12.2019). 

 

Obr. 41: Převažující směry větru při měření v lednu 

(zleva 11.01.2020, 16.01.2020 a 22.01.2020). 

 

Obr. 42: Převažující směry větru při měření v únoru (20.02.2020). 

 

 

 

 

 

Obr. 43: Převažující směry větru při měření v květnu. 

(zleva 22.05.2020 a 24.05.2020).  
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12 Diskuse 

Z předložených výsledků vyplývá, že na území MČ Praha 7 nebyl identifikován žádný hot-spot. 

Měření však odhalila několik problémových míst vyznačujících se zvýšenými koncentracemi 

PM10 v důsledku různých antropogenních činností. Obecně však byly hladiny PM10 na Praze 7 

podobné jako v jiných evropských městech (Thunis et al., 2017). Pouze jeden den měření byly 

detekovány nadměrně zvýšené koncentrace PM10. Bylo zjištěno, že hladiny PM10 jsou 

nejvýrazněji ovlivněny meteorologickými podmínkami (resp. sezónou) a na jejich hodnoty má 

znatelný vliv také přítomnost městské zeleně, denní doba nebo přítomnost antropogenních 

zdrojů znečištění, jejichž aktivita je navíc ve všední a víkendové dny rozdílná. V následujících 

kapitolách jsou diskutovány jednotlivé výsledky. 

 

12.1 Lokality a trasy 

Na základě předložených výsledků je zřejmé, že mobilní měření představují vhodný nástroj 

k zodpovězení otázek typu: Které ulice jsou silně znečištěné? Které oblasti jsou relativně čisté? 

Vyskytují se na sledovaném území silně kontaminovaná místa (hot-spot)? 

Z hlediska velikosti našeho zájmového území (MČ Praha 7) se jedná o environmentální 

problém „sousedského měřítka“ – neighborhood scale (Chow et al., 2002). Pro co nejpřesnější 

šetření bylo toto celkové území rozděleno na šest menších lokalit, na kterých proběhlo formou 

pochůzek po předem zvolených trasách mobilní měření koncentrací PM10, které je vhodné  

pro vyšetřování rozdílů v „mikroměřítku“ – microscale (Chow et al., 2002), popř. „na úrovni 

ulic“ – street level (Van Poppel et al., 2013), jak již bylo řečeno. Trasy byly zvoleny tak,  

aby byly reprezentativní pro všechny typy městského prostředí – zahrnovaly jak hlavní silniční 

tahy, tak i méně frekventované silnice, obytné čtvrti, veřejné parky a také pobřežní oblasti  

a ostrovy řeky Vltavy. Zvláštní pozornost pak měla školská zařízení a dále například veřejná 

sportoviště či domov seniorů, neboť v těchto objektech se zdržují osoby, které jsou na znečištění 

ovzduší z hlediska zdraví nejvíce citliví (děti, staří lidé a osoby vykonávající fyzicky náročné 

aktivity). 

 

12.2 Doba měření 

Dny měření byly vybrány s ohledem na počasí tak, aby se během nich (a ideálně i během 

předešlých dní) nad zájmovým územím nevyskytovaly žádné dešťové či sněhové srážky, které 

by mohly způsobit vymytí znečišťujících látek z ovzduší a znemožnit tak jejich detekci 

reprezentativní pro bezesrážkové dny, jež byly pro měření cílové. Bylo dbáno na to, aby měření 
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zahrnulo kromě všedních dnů i víkendové dny, kdy se chod zdrojů znečištění může lišit  

(např. intenzita dopravy, průmyslový provoz, lokální vytápění). 

 Doba začátku pochůzek byla fixně zvolena na 8:00, 12:00 a 17:00, aby byly získány 

koncentrace reprezentativní pro celý den a mohl být posouzen denní chod PM10. V mezičasech 

probíhalo na radnici MČ Praha 7 stahování dat ze všech DustTrak a GPS a příprava na další 

měření. 

 

12.3 Přístrojové vybavení 

12.3.1 DustTrak 

Přístroje DustTrak (model 8520, TSI) byly pro měření vybrány kvůli následujícím vlastnostem 

(TSI, 2012): schopnost detekovat hmotnostní koncentrace aerosolu ve venkovním prostředí, 

schopnost měřit ve velmi čistém prostředí i v silně znečištěném prostředí, stabilita, snadná 

manipulace, možnost napájení z baterií, intuitivní ovládání, možnost předprogramování 

parametrů záznamu. Pro podobná/mobilní měření použili přístroje DustTrak například Hovorka 

et al. (2015), Kaur et al. (2007), Liu et al. (2020) a Peters et al. (2013).  

Při měření byly detekovány koncentrace PM10, neboť tyto částice představují frakci 

běžně užívanou ke kvantifikaci znečištění ovzduší aerosolovými částicemi, a to z toho důvodu, 

že její velikostní rozmezí obsahuje většinu veškeré suspendované hmoty v atmosféře  

(Beckett et al., 1998). Zároveň je monitoring těchto částic důležitý z hlediska vlivu na lidské 

zdraví, životní prostředí nebo viditelnost a radiační bilanci (Ferenczi et al., 2021). 

Aplikace delších odběrových hlavic a následné umístění přístrojů do batohů umožnilo 

záměrně odbírat vzorky ze stejné výšky, v jaké se běžně nachází dýchací zóna dospělého 

člověka (zhruba 150 cm nad zemí). To znamená, že koncentrace aerosolu byly měřeny přesně 

v místě vstupu do organismu. Aby pochůzkáři neovlivnili zónu odběru, byli instruováni k tomu, 

aby při měření nenosili velké šály a rozpuštěné dlouhé vlasy a nekouřili. 

 Nastavení stejného integračního času u přístrojů DustTrak a GPS Garmin a současné 

spuštění i zastavení jejich záznamu umožnilo později data z obou přístrojů spárovat a získat tak 

podrobný obrázek naměřených koncentrací PM10 na mapovém podkladu. 

 

12.3.2 Meteorologická stanice 

Jelikož mohou být koncentrace znečišťujících látek ve venkovním ovzduším významně 

ovlivněné meteorologickými podmínkami, byla na Prahu 7 umístěna meteorologická stanice 
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pro monitoring meteorologických faktorů v období měření. Umístění meteorologické stanice 

na střechu domu v ulici Tusarova bylo zvoleno tak, aby se stanice nacházela ve volném prostoru 

a nebyla ovlivněna vysokými budovami, vegetací apod., které by mohly významně ovlivnit 

například reálnou rychlost a směr větru.  

 

12.4 Vliv sezóny a meteorologických podmínek na PM10 

Dle našich předpokladů byly koncentrace PM10 vyšší v zimních měsících (prosinec 2019, leden 

a únor 2020) než při měření na jaře (květen 2020). Zvýšení koncentrací v chladné části roku 

jsme očekávali především kvůli zvýšení přísunu emisí ze sezónně provozovaných tepelných 

zdrojů a zhoršení rozptylových podmínek, jež bývají pro toto období roku typické. Při našem 

měření byly naměřeny nejvyšší koncentrace PM10 především v prosinci 2019 a lednu 2020 

(sestupně 16.01.2020 – 37 g∙m-3, 20.12.2019 – 30 g∙m-3, 22.01.2020 – 27 g∙m-3, 11.12.2019 

– 21 g∙m-3). 

Dne 16.01.2020 byly koncentrace obzvláště vysoké, a to především ve večerních 

hodinách, kdy byly mediány PM10 velmi blízko u hladiny 50 g∙m-3. Nárůst PM10 nastal 

nejspíše vytápěním domovů po příchodu lidí ze zaměstnání a také vlivem zesílené večerní 

dopravy související s přepravou lidí ze zaměstnání domů. Dle grafické ročenky pro rok 2020 

vypracované ČHMÚ byl právě leden vyhodnocen jako měsíc s nejvyššími koncentracemi PM10 

a konkrétně den 16.01.2020 byl pro celou Prahu kritický, neboť pražské stanice zaznamenaly 

překročení 24hodinového limitu pro PM10 50 g∙m-3 (v Příloze 14 jsou například uvedena data 

ČHMÚ ze stanice Náměstí republiky). Důvodem byly mírně nepříznivé až nepříznivé 

rozptylové podmínky a podnormální srážky panující v tento měsíc (ČHMÚ, 2020). 

Překvapivě nízké koncentrace PM10 byly naměřené dne 11.01.2020 (4 g∙m-3 MED). 

Důvodem je nejspíše to, že oproti ostatním prosincovým a lednovým dnům měření se v tomto 

případě jednalo o víkendový den, kdy mohlo dojít ke snížení intenzity znečištění ze zdrojů jako 

je doprava apod. Zároveň mohly tento velmi dobrý stav ovzduší ovlivnit meteorologické 

události, neboť v noci z 10.01.2020 na 11.01.2020 byla zaznamenána přítomnost dešťových 

srážek, jež mohly vymýt znečišťující látky z ovzduší a zároveň následující den vlivem přízemní 

vlhkosti významně zamezit prašnosti a resuspenzi aerosolu. 

V únoru 2020 byly naměřeny velmi nízké koncentrace PM10 (20.02.2020 – 6 g∙m-3  

MED a 06.02.2020 – 11 g∙m-3 MED). Přestože ČHMÚ uvádí, že obvykle bývá znečištění 

ovzduší částicemi PM10 nejkritičtější právě v únoru, grafická ročenka z roku 2020 prezentuje 
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únor jako měsíc s nejnižší průměrnou měsíční koncentrací PM10. Důvodem je přítomnost 

netypicky příznivých meteorologických podmínek, kdy převažující dobré rozptylové 

podmínky, mimořádně nadprůměrné teploty a nadnormální úhrny srážek umožnily výrazně 

snížit úroveň znečišťujících látek v ovzduší (ČHMÚ, 2020). 

Koncentrace naměřené o víkendových dnech v sobotu 11.01.2020 (4 g∙m-3 MED)  

a v neděli 24.05.2020 (3 g∙m-3 MED) patří mezi nejnižší ze všech měření. Domníváme se,  

že je to způsobeno tzv. víkendovým efektem. Víkendovým efektem se označuje trend snížení 

množství emisí primárních polutantů o víkendových dnech, který se cyklicky střídá s obdobím 

zvýšených emisí během pracovních dní. Tento trend je charakteristický pro většinu velkých 

měst a vyskytuje se ve všech ročních obdobích (Elansky et al., 2020; Paschalidou  

& Kassomenos, 2004). Redukci PM10 o víkendových dnech oproti všedním dnům popisuje 

například studie, kterou publikoval Titos et al., (2014). Snížení primárních emisí o víkendových 

dnech je způsobeno snížením lidských aktivit (hlavně v oblasti dopravy a průmyslu)  

a o nedělích bývá zpravidla ještě výraznější než o sobotách (Adame et. al., 2014).  

Při měření na jaře (květen 2020) se pohybovaly koncentrace pouze v řádech jednotek 

g∙m-3. Snížení koncentrací PM10 na jaře si vysvětlujeme nízkou intenzitou vytápění budov  

a výskytem přívětivějších meteorologických podmínek než v zimních měsících. Na jaře a v létě 

obecně panují příznivější podmínky, které umožňují lepší horizontální i vertikální 

promíchávání vzduchu, které způsobí odvětrání polutantů vedoucí ke snížení celkových 

koncentrací (Ferenczi & Bozó, 2017). Dle tiskové zprávy ČHMÚ bylo navíc jaro 2020 srážkově 

nadnormální, což mělo na snížení koncentrací PM10 také významný vliv (ČHMÚ, 2021). 

 

12.5 Denní chod PM10 

Obecně se předpokládá, že hladiny PM10 nejsou během dne konstantní a mění se vlivem 

variability faktorů jako je lidská aktivita (doprava, průmysl), meteorologické podmínky, 

vlastnosti vzduchových hmot (výška, hustota, rychlost pohybu) anebo emise z dálkových 

zdrojů znečištění (Shtein et al., 2018). Vzhledem k dynamice zdrojů městského prostředí jsme 

očekávali, že nejvyšší koncentrace v rámci dne budou detekovány při ranních a večerních 

měřeních a v poledne budou koncentrace nejnižší. Předpokládali jsme, že ráno a večer budou 

zvýšené koncentrace způsobeny dopravou (automobilovou, autobusovou, tramvajovou), která 

je v tyto časy z hlediska přepravy osob do a ze zaměstnání nejintenzivnějším, kdežto v poledne 

slábne. Večernímu zvýšení koncentrací by dále v zimním období mohly přispívat lokální 
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topeniště, která se v tuto dobu stávají aktivními kvůli příchodu lidí z práce do svých domovů 

(všední dny) nebo vlivem snižujících se teplot ke konci dne. 

Na základě grafů a map koncentrací PM10 byl významný denní chod pozorován pouze 

u několika dní měření (11.12.2019, 20.12.2019, 16.01.2020, 22.01.2020). Pro měření z těchto 

dní jsou společné koncentrace PM10 nad 20 g∙m-3 MED. Ostatní dny měření mají koncentrace 

nižší a významné rozdíly mezi hladinami PM10 v rámci dne u nich nebyly pozorovány. Z toho 

lze usoudit, že denní chod bude tím patrnější, čím vyšší znečištění bude v ovzduší daný den 

přítomno. Při dnech s nižšími koncentracemi lze předpokládat, že pravděpodobně převažují 

příznivé meteorologické a rozptylové podmínky, a tak je vzduch dobře odvětráván nebo 

promícháván a denní chod není možné jasně odhalit. Dalším faktorem může být to, že je během 

dní s velmi dobrou kvalitou ovzduší činných málo zdrojů znečištění, které se na celkové kvalitě 

ovzduší neprojeví (např. víkendové dny se slabou dopravou a průmyslovou činností nebo teplé 

dny bez potřeby vytápění domácností). To by vysvětlovalo skutečnost, že zmíněné dny 

s patrným denním chodem jsou výhradně zimní všední dny, kdy mohly hrát roli jak méně 

příznivé podmínky, tak zvýšená doprava a průmyslové zdroje znečištění.  

Při pochůzkách na lokalitě č. 5 – Stromovka a Císařský ostrov docházelo v zimě  

při některých večerních pochůzkách k detekci zvýšených koncentrací PM10, čímž se tato 

lokalita projevila z hlediska denního chodu ze všech lokalit jako nejvýraznější. Z měřícího 

deníku pochůzkáře bylo zjištěno, že při prosincovém i lednovém měření byl při večerních 

pochůzkách často pozorován silný kouř z komína lokálního topeniště poblíž lesoparku 

Stromovka. Kouř z tohoto topeniště pravděpodobně zasáhl široké okolí, a tak byly i po značný 

úsek pochůzky detekovány vyšší koncentrace PM10. 

Denní i sezónní chod PM10 byl také pro každou lokalitu testován pomocí COD. Testy 

odhalily statisticky významné rozdíly mezi naprostou většinou porovnávaných souborů. COD 

totiž označí statisticky významný rozdíl tehdy, liší-li se testované hodnoty o alespoň 50 %. 

V případě, že vyjde statisticky významný rozdíl mezi vyššími hladinami PM10 – např. hladiny 

20 g∙m-3 a 33 g∙m-3 AVG, má tento výsledek opodstatnění při hodnocení kvality ovzduší. 

Stejný výsledek však může poskytnout i testování nízkých hladin – např. 3 g∙m-3 a 5 g∙m-3 

AVG. V tomto případě však již není potřeba z hlediska environmentálního hlediska přikládat 

statistické rozdílnosti význam. Navíc u takto nízkých hladin může být testování výrazně 

ovlivněno nepřesností přístroje (pro DT 2850 1g∙m-3). 
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12.6 Vliv městské zeleně na PM10 

V městských parcích byl pravidelně pozorován pokles koncentrací PM10. Za hlavní příčinu 

poklesu považujeme absenci významných antropogenních zdrojů a přítomnost zeleně.  

Je všeobecně známo, že městská zeleň (stromy, keře, byliny a tráva) může efektivně snižovat 

množství znečišťujících látek v ovzduší (WHO, 2016). Rostliny totiž poskytují mnoho povrchu 

pro zachycení polutantů, a to především prostřednictvím relativně velké listové plochy, jež bývá 

mnohonásobně větší než plocha země, na které rostliny rostou (Beckett et al., 1998). Záchyt 

aerosolových částic vegetací (a absorpce znečišťujících plynů) je natolik prospěšný pro veřejné 

zdraví, že se řadí mezi nejvýznamnější ekosystémové služby (Pataki et al., 2011). Zelené 

plochy tak lze s výhodou využívat jako pasivní nástroj k čištění vzduchu od nežádoucích 

polutantů (Gallagher et al., 2015). Například McDonald et al. (2007) ve své studii zjistil,  

že dospělé stromy v urbánním prostředí na dvou sledovaných lokalitách v Anglii pomáhají 

snižovat koncentrace PM10 o 7–26 % a autoři zároveň potvrzují, že stromy s větším povrchem 

mají lepší schopnost záchytu PM10. Xing & Brimblecombe (2020) detekovaly uprostřed 

městských parků vždy nižší koncentrace všech sledovaných polutantů (PM10, NOx, PAU)  

než u silnic a průmyslových objektů. Mezi parky a klidnými obytnými čtvrtěmi však znatelný 

rozdíl neshledali. Další studie zabývající se poklesem PM10 v městských parcích zaznamenaly 

poklesy koncentrací v řádech jednotek procent (Nowak et. al., 2006). 

 

12.7 Identifikace hot-spot a problémových míst 

Pokud vyjdeme z definice hot-spot jakožto místa, kde jsou dlouhodobě a opakovaně detekované 

zvýšené koncentrace znečištění ovzduší oproti okolí (Gómez-Moreno et al., 2019), nebyla  

na základě námi provedených měření na území MČ Praha 7 nalezena žádná taková oblast. Bylo 

však identifikováno několik problémových míst, kde ke zvýšení koncentrací PM10 došlo buď 

v závislosti sezony (např. vliv lokálních topenišť v chladných měsících) nebo se jednalo o místa 

s opakovanou detekcí zvýšených koncentrací PM10, avšak míra znečištění nebyla natolik 

vysoká, aby tato místa mohla být označena za hot-spot (např. znečištěné ovzduší podél 

frekventované silnice). Nutno dodat, že vznik problémových míst byl vždy spojen 

s antropogenními zdroji znečištění. Konkrétní identifikace těchto zdrojů byla možná na základě 

záznamů z měřících deníků. 

Jedním z problémových antropogenních zdrojů byla domácí topeniště. Přestože lokální 

topeniště nepatří ve městech mezi nejvýznamnější zdroje (většinou dominuje doprava), mohou 

mít na kvalitu městského ovzduší silný vliv (Hellén et al., 2008). Kromě již zmíněného vlivu 
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lokálního topeniště na zvýšení koncentrací PM10 na lokalitě č. 5 – Stromovka a Císařský ostrov 

se podobný trend objevil i na lokalitě č. 1 – Ostrov Štvanice. V zimních měsících zde byl 

pozorován silný kouř z lokálního topeniště (občerstvení u skateparku Štvanice) a měřící 

přístroje zaznamenaly vysoké hodnoty znečištění PM10. Znečištění sice nemělo tak dalekosáhlý 

dopad jako v případě topeniště na lokalitě č. 5, avšak je potřeba si uvědomit, že toto topeniště 

se nachází uprostřed areálu venkovních sportovišť, kde lidé provozují fyzicky náročné aktivity 

a pro ty je dobrá kvalita ovzduší extrémně důležitá (Schwartz, 1997). Úřad městské části může 

v rámci kontroly od majitelů topenišť požadovat předložení platného dokladu o provedení 

revize kotle a spalinových cest a případně pokutovat topení zakázanými palivy (viz Zákon  

o ochraně ovzduší). 

 Na Hlávkově mostě byly velmi často detekovány vyšší koncentrace na pravé straně 

mostu oproti levé straně, a to bez ohledu na roční období nebo denní dobu. Po analýze 

meteorologických dat bylo zjištěno, že tento jev je nejspíše způsoben převládajícím západním 

až jihozápadním prouděním větru. To dokazují například větrné růžice z Obr. 41 a Obr. 42 

patřící k detailům Hlávkova mostu na Obr. 26. Tento směr proudění větru má za následek to, 

že poměrně čistý vítr nejprve přivane k levé návětrné straně mostu a dále pokračuje přes celou 

jeho šířku, během čehož se vzduch obohacuje o částice generované dopravou a resuspenzí 

(způsobenou pohybem větru i vozidel), a to pak na pravé straně mostu způsobí přítomnosti 

většího množství znečišťujících látek v ovzduší. Vyšší koncentrace PM10 na levé straně mostu, 

jež byly také výjimečně přítomny, způsobil stejný jev, avšak vítr v danou dobu přicházel 

převážně od východu až jihovýchodu (viz větrné růžice z Obr. 40 a Obr. 41 příslušné dnům 

měření jako jsou detaily Hlávkova mostu na Obr. 28).  Přestože mosty tvoří významnou součást 

dopravních sítí, nebylo prozatím v souvislosti s nimi provedeno mnoho studií zabývajících se 

monitorováním polutantů v ovzduší jako je tomu například u tunelů nebo uličních kaňonů 

(Sarigiannis et al., 2017). Ve studii Lwebuga-Mukasa et al. (2002) zabývající se faktory vzniku 

astmatu ve městě Buffalo však bylo zjištěno, že v domácnostech nacházejících se na západní 

straně města od mostu Peace Bridge (po větru) je dvojnásobný počet domácností s alespoň 

jedním astmatikem ve srovnání s komunitou žijící proti větru od mostu na východní straně 

Buffala. Hlávkův most je sice svou délkou oproti mostu Peace Bridge mnohem kratší, avšak  

i tak se domníváme, že vzhledem k intenzivní automobilové dopravě (celkem 4 jízdní pruhy)  

a obousměrné tramvajové dopravě by znečištění odvětrané z mostu mohlo mít negativní dopad 

například na ovzduší sportovišť na východní polovině ostrova Štvanice nacházejícím se  
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pod mostem. Na Hlávkově mostě by z tohoto důvodu bylo vhodné provádět častější čištění 

vozovky a během suchých období povrch skrápět. 

 Na lokalitě č. 6 byl jakožto nejproblematičtější místo vyhodnocen železniční přejezd 

v ulici Bubenská. Pochůzkář zde pravidelně zaznamenával koncentrace při čekání  

před závorami a bezprostředně po projetí vlaku. Průjezd vlaku způsobil výraznou resuspenzi 

usazených částic (pozorovatelnou i pouhým okem) a tím došlo ke krátkodobému,  

avšak značnému zvýšení PM10. Pro eliminaci prašnosti by bylo vhodné podél trati použít 

betonové stěny (např. pouze 1m vysoké), které mohou zároveň pomoci odclonění hluku. 

Železnice na Praze 7 však nyní podléhá velké modernizaci, která s řešením prašnosti a hluku 

v podobě různých technických prvků počítá.  

 Na lokalitách č. 2 a 6. vynikaly nejvíce z hlediska koncentrací PM10 blízké oblasti 

staveb. Nejvyšší hodnoty dosahovaly běžně stovek g∙m-3 a na lokalitě č. 2 byly detekovány  

i hodnoty kolem 1300 g∙m-3. Dle zápisu z měřícího deníku víme, že v tento příslušný okamžik 

vysypávali dělníci na stavbě kolečka se sutí. Emise PMx jsou obecně na stavbách považovány 

za nevyhnutelné (Khan et al., 2021). Existuje však široká škála opatření, kterými lze emise 

redukovat. Z nejzákladnějších opatření jmenujeme tato (TA ČR, 2015): 

• Oplotit areál stavby plnými stěnami pro zabránění přenosu zvířených částic  

ze staveniště a zároveň pro zamezení proudění větru do areálu, čímž také dojde 

ke zmírnění prašnosti, a skrápět povrchy (především v letním období). 

• Umisťovat emisně významné zdroje prašnosti (např. drtiče) kvůli ochraně 

obyvatel co nejdále od chráněné zástavby a případně kolem nich postavit clony 

z tkaniny. 

• Minimalizovat spádovou výšku při nakládání a vykládání sypkých materiálů. 

• Skladovat sypký materiál na závětrných stranách a ideálně je zakrýt plachtou 

nebo sítí. 

• Používat nejlepší dostupnou techniku s nižšími emisemi PM. 

Kontrolu prašnosti na stavbách je možné provádět použitím levných senzorů  

(Khan et al., 2021). 

Náhlé zvýšení koncentrací PM10 bylo také zaznamenáno v blízkosti průjezdu starých 

automobilů nebo těžké techniky. V případě starého automobilu u Hlávkova mostu byly 

detekovány hmotnostní koncentrace PM10 až kolem 300 g∙m-3 a v případě nákladního auta 

vezoucího asfalt průměrně 95 g∙m-3. U starých automobilů bývá v souvislosti s produkcí 
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nadměrných výfukových emisí nejčastějším problémem špatný technický stav výfukového 

vedení, kouřivost motoru a poškozený nebo nefunkční filtr pevných částic. Tyto problémy však 

často bývají přítomny i u novějších aut. Tiskové oddělení MŽP zveřejnilo v prosinci 2019 

zprávu, ve které uvedlo, že téměř čtvrtina automobilů nesplnila zákonné limity pro emise 

škodlivých látek. Kvůli špatnému technickému stavu vozidel jsou pak především ve městech  

a na frekventovaných silnicích překračovány limity pro znečištění ovzduší (MŽP, 2019). 

Kontrolu lze provádět za pomoci mobilních expertních jednotek (např. Centrum služeb  

pro silniční dopravu) nebo je možné občany upozornit na preventivní akce pořádané 

Ministerstvem dopravy, kde si občané mohou bezplatně a bez sankcí nechat změřit emise svých 

automobilů. Na to samé je potřeba dbát i u těžké techniky na stavbách. Navíc lze emise  

na stavbách i silnicích snížit skrápěním povrchů. To zamezí resuspenzi, která se, jak již bylo 

řečeno, podílí na emisích z dopravy nejvíce. 

 Vdechování cigaretového kouře také představuje expozici zvýšeným koncentracím 

PM10, a to jak pro samotné kuřáky, tak i pro lidi v blízkosti kuřáků (tzv. pasivní kuřáci). 

Z měření vyplývá, že jedním z nejproblematičtějších míst byla stanice hromadné dopravy 

Vltavská, kde byly běžně detekovány koncentrace kolem 70 g∙m-3 AVG. I přes zákaz kouření  

na zastávkách (Zákon č. 65/2017 Sb. platný od 31.05.2017) zde byli pravidelně vídáni lidé 

kouřící cigarety buď přímo na nástupištích nebo v jejich blízkém okolí. Za účelem ochrany 

zdraví lidí čekajících na této frekventované stanici by bylo vhodné, aby městská policie 

prováděla častější kontroly dodržování protikuřáckého zákona. Připomenutí zákazu kouření  

na zastávkách by také mohla pomoci instalace větších varovných cedulí s piktogramem 

přeškrtnuté cigarety. 

 

12.8 Meteorologické podmínky 

Při žádném z měření nebyly zaznamenány neobvyklé meteorologické podmínky. Všechna 

měření zároveň probíhala bez přítomnosti srážek a silného větru. Kromě již diskutovaných 

vlivů meteorologických faktorů na PM10 bylo dále zjištěno, že s rostoucí rychlostí větru mají 

koncentrace PM10 tendenci klesat. Rychlejší proudění větru totiž zabraňuje kumulaci 

znečišťujících látek na jednom místě – např. v blízkosti zdroje (Begam et al., 2016). Stejný 

trend pozorovala například studie Mateescu et al. (2010). Konkrétně autoři zjistili, že 70 % 

nadlimitních hodnot PM10 se vyskytovalo ve dnech, kdy byla rychlost větru pod 1,5 m∙s-1.  

Při našem měření byly nejvyšší koncentrace naměřeny dne 16.01.2020, kdy byla průměrná 

rychlost větru 1,4 m∙s-1, a 20.12.2019, kdy byla průměrná rychlost větru 1,5 m∙s-1. 
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12.9 Limitace práce a doporučení 

Přestože je snahou každého měření co největší přiblížení se realitě, vždy existují určitá omezení, 

která mohou do procesu vstoupit při přípravě projektu, samotném měření nebo při interpretaci 

dat. V souvislosti s naším měřením uvádíme tyto možné limitace: 

• Mobilní měření zpravidla nejsou prováděna kontinuálně (např. oproti stacionárním 

měřením), ale epizodicky. To znamená, že před zahájením měření jsou vytipovány 

určité časy měření, na základě kterých se pak usuzuje o delších časových úsecích. 

Naměřené koncentrace znečišťujících látek jsou však vysoce závislé na konkrétní době 

měření (emisní i imisní procesy v atmosféře se mohou rychle měnit) a existuje možnost, 

že přestože mobilní měření skvěle pokryje prostorovou variabilitu, nemusí tak účinně 

postihnout variabilitu časovou (Van Poppel et al., 2013).  

• Měření pro tuto práci probíhalo v zimním období a část na jaře. Pro ucelené pochopení 

chodu PM10 na MČ Praha 7 by bylo dobré provést i měření v letním období, nicméně 

z všeobecné znalosti o imisní i emisní zátěži v ČR lze konstatovat, že měření pokrylo 

nejkritičtější dobu, jejíž znečištění je za účelem ochrany zdraví obyvatel nejdůležitější 

charakterizovat. 

• Do procesu měřící kampaně vstoupila pandemie covidu-19. V průběhu března 2020 

bylo v ČR vyhlášeno mnoho opatření (uzavření škol, restaurací, posiloven, klubů, 

nouzový stav, uzavření hranic) a v polovině dubna 2020 vrcholila první vlna pandemie. 

Domníváme se, že omezením pohybu osob se mohla významně změnit také dynamika 

dopravy, což mohlo přispět k detekci velmi nízkých koncentrací PM10 při měření  

na jaře. 

Na konec ještě uvádíme následující doporučení: 

• Pro urychlení vyhodnocování dat získávaných na základě mobilních měření by bylo 

vhodnější používat přístroje schopné zaznamenávat hodnoty polutantu a zároveň 

přesnou polohu přístroje. Tím by se předešlo časově náročnému manuálnímu párování 

dat ze dvou přístrojů (zde DustTrak a GPS Garmin). Při koupi takovýchto přístrojů  

je však třeba počítat s většími finančními náklady. 

• Pro podrobnější proměření problémových míst je možné použít přístroje, které jsou 

schopné rozdělit aerosolové částice do pěti velikostních frakcí (PM1, PM2,5, respirabilní, 

PM10 a celkové PM). Na základě toho pak lze získat informaci, jak veliký vliv mají 

tamní koncentrace na lidské zdraví (resp. kolik % částic je pro člověka nebezpečných) 

a na základě toho provést další nápravné kroky. 
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13 Závěr 

Diplomová práce se zabývá rozsáhlým mobilním měřením PM10 ve venkovním ovzduší  

na území městské části Praha 7. Hlavními cíli měření bylo popsat prostorovou a časovou 

distribuci PM10 a identifikovat místa s trvale vysokými koncentracemi znečištění (hot-spot). 

Výsledky studie byly prezentovány Komisi životního prostředí a péče o veřejný prostor Rady 

MČ Praha 7 a za účelem ochrany zdraví místních obyvatel budou použity jako podklad  

pro rozhodování v oblasti zlepšování kvality ovzduší. 

Měření probíhalo formou pochůzek po fixních trasách na šesti dílčích lokalitách  

Prahy 7 v pravidelné časy ráno, v poledne a večer. Během deseti dnů měření v období  

od prosince 2019 do května 2020 bylo provedeno celkem 174 pochůzek. V průběhu většiny 

měřených dnů byly hladiny PM10 na nízké úrovni (do 30 g∙m-3), kromě 16.01.2020, kdy byly 

sledovány vyšší koncentrace PM10, a to především večer, kdy se mediány pochůzek pohybovaly 

kolem limitní hodnoty 50 g∙m-3. Za příčinu nadměrného znečištění však nelze považovat 

výhradně zdroje na Praze 7, neboť ČHMÚ pro tento den uvedl překročení denního limitu  

pro PM10 na celém území Prahy. Dle očekávání byly naměřeny nižší koncentrace  

o víkendových dnech než ve všední dny a v teplejším období roku než v chladnějším období 

(zhruba 5krát). Rozdíly PM10 mezi ranními, poledními a večerními pochůzkami (denní chod) 

bylo možné pozorovat pouze u dní s mediánem PM10 nad 20 g∙m-3. Nebyla však potvrzena 

hypotéza, že v poledne budou koncentrace PM10 oproti ranním či večerním pochůzkám nejnižší.  

Z hlediska prostorové distribuce se hladiny PM10 měřené ve stejný časový úsek mezi 

lokalitami významně nelišily. Lokality se však lišily maximy, jejichž hodnoty byly závislé  

na různých antropogenních zdrojích znečištění. Jelikož tyto zdroje výrazně neovlivnily 

mediány PM10 jednotlivých lokalit, je zřejmé, že pro obecnou charakteristiku kvality ovzduší 

na Praze 7 jsou zásadní spíše aktuální meteorologické podmínky, které dominují vzduchové 

hmotě jako celku a mají přímý vliv na výši hladin PM10. V souvislosti s tím byl například 

prokázán trend poklesu PM10 s rostoucí rychlostí větru, který jsme předpokládali. Potvrdila se 

také hypotéza o snížení koncentrací PM10 v prostředí městské zeleně, neboť v parcích bylo 

pozorováno snížení hladin PM10 zpravidla o 18 %. 

Na základě námi provedených měření bylo na území MČ Praha 7 identifikováno několik 

problémových míst se zvýšenými koncentracemi PM10. Ve všech případech bylo zhoršení 

kvality ovzduší z hlediska PM10 vyvoláno lidskou aktivitou, čímž byl potvrzena další z našich 

hypotéz. Žádné z míst však nesplňovalo definici hot-spot, neboť k detekci zvýšených 
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koncentrací nedocházelo opakovaně nebo míra znečištění nebyla natolik vysoká. Za nejvíce 

problémová místa byly z hlediska maxim PM10 vyhodnoceny areály se stavební činností  

(až 1300 g∙m-3), místa průjezdu těžké techniky a starých automobilů (až 300 g∙m-3), okolí 

lokálních topenišť (až 180 g∙m-3), místa ovlivněná cigaretovým kouřem jako jsou zastávky 

hromadné dopravy (až 150 g∙m-3), rušná komunikace na Hlávkově mostě (až 63 g∙m-3)  

a okolí železnice (až 55 g∙m-3). Mezi nejdůležitější opatření pro zlepšení kvality ovzduší  

by proto mělo patřit zamezení primární a sekundární prašnosti ze stavební či demoliční činnosti  

a z dopravy. Dále by bylo vhodné omezit průjezdy vozidel se špatným technickým stavem  

a hlídat také emise z domácích topenišť. Kvůli důsledné ochraně zdraví obyvatel by mělo být 

také dbáno na dodržování zákazu kouření na zastávkách městské hromadné dopravy. 
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MĚŘÍCÍ DENÍK – Praha 7 
 

Datum měření 22.1.2020 

Číslo lokality 1 

Číslo DustTrak 6 

Číslo GPS 1 

Jméno pochůzkáře Karolína Nechvátalová 
 

Příloha 1: Ukázka měřícího deníku. 

Identifikační číslo 
pochůzky DATUM ČAS POZOROVÁNÍ 

1007 22.1.2020 8:00 START 

1007 22.1.2020 8:01-02 Přechod přes křižovatku 

1007 22.1.2020 8:16 Pracující bagr opodál 

1007 22.1.2020 8:22 Míjím pracující bagr a kuřáka 

1007 22.1.2020 8:30 Kuřák 

1007 22.1.2020 8:34 Projela těsně přede mnou tramvaj (prašnost) 

1007 22.1.2020 8:35 Kuřáci 

1007 22.1.2020 8:39 Kuřák 

1007 22.1.2020 8:40 Kuřáci u úřadu u zadního vchodu 

1007 22.1.2020 8:41 Kuřáci před úřadem 

1007 22.1.2020 8:43 STOP 

 

1008 22.1.2020 12:00 START 

1007 22.1.2020 12:01-02 Přechod přes křižovatku 

1008 22.1.2020 12:11 Cigaretový kouř 

1008 22.1.2020 12:15 Projela kolem dodávka 

1008 22.1.2020 12:16 Nastartovaný bagr 

1008 22.1.2020 12:34-36 Kuřáci na Vltavské 

1008 22.1.2020 12:42 Kuřačka před úřadem 

1008 22.1.2020 12:43 STOP 

 

1009 22.01.2020 17:00 START 

1009 22.1.2020 17:01-02 Přechod přes křižovatku 

1009 22.1.2020 17:08,09 Silné výfukové zplodiny ze starého auta (dodávka) 

1009 22.1.2020 17:14 Kouř z komína z občerstvení u skateparku 

1009 22.1.2020 17:16 Výfukové zplodiny ze stojícího nastartovaného auta 

1009 22.1.2020 17:24 Kouř z komína z občerstvení u skateparku 

1009 22.1.2020 17:25 Silné výfukové zplodiny ze starého auta 

1009 22.1.2020 17:34-36 Kuřáci na Vltavské 

1009 22.1.2020 17:38 Kuřáci 

1009 22.1.2020 17:41 Kuřák 

1009 22.1.2020 17:43 STOP 
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Příloha 2: Koeficienty divergence pro porovnání hladin PM10 všech ranních, poledních  

a večerních měření na Lokalitě č. 1 – Ostrov Štvanice, DT6. 

COD Ráno 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.41 0.76 0.26 0.22 0.39 0.38 0.55 0.56 

20.12.2019    0.88 0.22 0.25 0.65 0.65 0.75 0.77 

11.01.2020     0.83 0.82 0.57 0.58 0.46 0.42 

16.01.2020      0.10 0.54 0.54 0.67 0.69 

22.01.2020       0.52 0.51 0.65 0.67 

06.02.2020        0.20 0.34 0.32 

20.02.2020         0.32 0.31 

22.05.2020                 0.27 

          

          

COD Poledne 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 0.73 0.84 0.31 0.81 0.77 0.63 0.44 0.39 0.34 

11.12.2019   0.35 0.73 0.26 0.21 0.27 0.52 0.61 0.69 

20.12.2019     0.85 0.14 0.22 0.49 0.70 0.76 0.81 

11.01.2020       0.81 0.78 0.63 0.41 0.35 0.29 

16.01.2020         0.13 0.41 0.65 0.72 0.78 

22.01.2020           0.33 0.59 0.67 0.74 

06.02.2020             0.36 0.48 0.57 

20.02.2020               0.15 0.31 

22.05.2020                 0.16 

          

          

COD Večer 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 0.55 0.56 0.25 0.73 0.55 0.30 0.26 0.29 0.46 

11.12.2019   0.09 0.52 0.34 0.13 0.40 0.61 0.62 0.76 

20.12.2019     0.53 0.33 0.13 0.41 0.62 0.63 0.76 

11.01.2020       0.72 0.53 0.24 0.25 0.29 0.47 

16.01.2020         0.35 0.64 0.78 0.78 0.86 

22.01.2020           0.41 0.61 0.62 0.76 

06.02.2020             0.33 0.37 0.56 

20.02.2020               0.25 0.39 

22.05.2020                 0.39 
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Příloha 3: Koeficienty divergence pro porovnání hladin PM10 všech ranních, poledních  

a večerních měření na Lokalitě č. 2 – Dukelských hrdinů, DT11. 

COD Ráno 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.39 0.84 0.32 0.28 X 0.43 0.66 0.64 

20.12.2019     0.92 0.14 0.17 X 0.67 0.81 0.81 

11.01.2020       0.90 0.89 X 0.69 0.52 0.53 

16.01.2020         0.12 X 0.62 0.79 0.78 

22.01.2020           X 0.59 0.77 0.76 

06.02.2020             X X X 

20.02.2020               0.47 0.42 

22.05.2020                 0.38 

          

          

COD Poledne 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 0.85 0.92 0.44 0.91 0.88 0.81 0.61 0.54 0.42 

11.12.2019   0.38 0.79 0.31 0.20 0.23 0.59 0.68 0.80 

20.12.2019     0.88 0.12 0.25 0.50 0.77 0.81 0.89 

11.01.2020       0.87 0.83 0.73 0.52 0.49 0.44 

16.01.2020         0.19 0.44 0.74 0.79 0.88 

22.01.2020           0.32 0.67 0.73 0.84 

06.02.2020             0.49 0.60 0.75 

20.02.2020               0.38 0.54 

22.05.2020                 0.50 

          

          

COD Večer 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 0.63 0.65 0.42 0.79 0.68 0.42 0.34 0.39 0.60 

11.12.2019   0.13 0.49 0.36 0.16 0.41 0.66 0.68 0.87 

20.12.2019     0.52 0.33 0.13 0.43 0.68 0.69 0.88 

11.01.2020       0.68 0.55 0.33 0.42 0.46 0.72 

16.01.2020         0.28 0.65 0.81 0.81 0.93 

22.01.2020           0.48 0.71 0.72 0.89 

06.02.2020             0.43 0.46 0.75 

20.02.2020               0.35 0.58 

22.05.2020                 0.57 
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Příloha 4: Koeficienty divergence pro porovnání hladin PM10 všech ranních, poledních  

a večerních měření na Lokalitě č. 3 – Holešovice, DT10. 

COD Ráno 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.29 0.85 X 0.25 0.50 0.53 0.64 0.69 

20.12.2019    0.89 X 0.17 0.61 0.65 0.73 0.77 

11.01.2020     X 0.88 0.67 0.65 0.57 0.53 

16.01.2020      X X X X X 

22.01.2020       0.58 0.61 0.70 0.74 

06.02.2020        0.39 0.44 0.52 

20.02.2020         0.41 0.50 

22.05.2020                 0.47 

          

          

COD Poledne 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 0.77 0.87 0.39 X 0.81 0.73 0.51 0.51 0.52 

11.12.2019   0.40 0.78 X 0.22 0.25 0.63 0.61 0.70 

20.12.2019     0.89 X 0.29 0.48 0.78 0.78 0.81 

11.01.2020       X 0.82 0.74 0.49 0.48 0.50 

16.01.2020         X X X X X 

22.01.2020           0.27 0.68 0.66 0.73 

06.02.2020             0.57 0.55 0.66 

20.02.2020               0.44 0.54 

22.05.2020                 0.53 

          

          

COD Večer 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.15 0.43 X 0.20 0.48 0.72 0.68 0.84 

20.12.2019     0.43 X 0.21 0.47 0.72 0.68 0.84 

11.01.2020       X 0.45 0.38 0.57 0.56 0.72 

16.01.2020         X X X X X 

22.01.2020           0.51 0.74 0.70 0.85 

06.02.2020             0.52 0.52 0.68 

20.02.2020               0.51 0.51 

22.05.2020                 0.56 
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Příloha 5: Koeficienty divergence pro porovnání hladin PM10 všech ranních, poledních  

a večerních měření na Lokalitě č. 4 – Letná, DT12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD Ráno 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   X X X X X X X X 

20.12.2019    0.95 0.46 0.49 0.87 0.80 0.90 0.95 

11.01.2020     0.89 0.88 0.55 0.68 0.45 0.36 

16.01.2020      0.13 0.73 0.60 0.81 0.89 

22.01.2020       0.71 0.56 0.80 0.88 

06.02.2020        0.35 0.47 0.56 

20.02.2020         0.56 0.68 

22.05.2020                 0.46 

          

          

COD Poledne 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   X X X X X X X X 

20.12.2019     0.83 0.10 0.22 0.48 0.77 0.90 0.87 

11.01.2020       0.84 0.76 0.60 0.29 0.48 0.42 

16.01.2020         0.24 0.51 0.78 0.90 0.88 

22.01.2020           0.34 0.69 0.86 0.82 

06.02.2020             0.50 0.78 0.72 

20.02.2020               0.57 0.50 

22.05.2020                 0.43 

          

          

COD Večer 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.10 0.59 0.34 0.15 0.44 0.87 0.84 0.86 

20.12.2019     0.59 0.33 0.13 0.44 0.87 0.84 0.86 

11.01.2020       0.76 0.65 0.28 0.64 0.61 0.63 

16.01.2020         0.24 0.66 0.92 0.91 0.92 

22.01.2020           0.51 0.89 0.86 0.88 

06.02.2020             0.73 0.70 0.72 

20.02.2020               0.39 0.40 

22.05.2020                 0.43 
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Příloha 6: Koeficienty divergence pro porovnání hladin PM10 všech ranních, poledních  

a večerních měření na Lokalitě č. 5 – Stromovka a Císařský ostrov, DT4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD Ráno 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   X 0.79 0.31 0.25 0.42 0.47 0.57 0.57 

20.12.2019     X X X X X X X 

11.01.2020       0.88 0.86 0.58 0.53 0.46 0.42 

16.01.2020         0.12 0.62 0.66 0.72 0.73 

22.01.2020           0.57 0.62 0.68 0.70 

06.02.2020             0.24 0.35 0.28 

20.02.2020               0.32 0.25 

22.05.2020                 0.28 

          

          

COD Poledne 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 0.81 X 0.37 0.88 0.85 0.68 0.53 0.46 0.35 

11.12.2019   X 0.72 0.31 0.19 0.34 0.56 0.64 0.77 

20.12.2019     X X X X X X X 

11.01.2020       0.83 0.78 0.53 0.32 0.31 0.33 

16.01.2020         0.17 0.56 0.73 0.77 0.86 

22.01.2020           0.45 0.64 0.71 0.82 

06.02.2020             0.31 0.45 0.63 

20.02.2020               0.30 0.47 

22.05.2020                 0.42 

          

          

COD Večer 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 0.75 X 0.57 0.83 0.76 X 0.23 0.29 0.34 

11.12.2019   X 0.45 0.26 0.15 X 0.70 0.69 0.83 

20.12.2019     X X X X X X X 

11.01.2020       0.56 0.45 X 0.50 0.53 0.69 

16.01.2020         0.23 X 0.79 0.78 0.88 

22.01.2020           X 0.71 0.70 0.83 

06.02.2020             X X X 

20.02.2020               0.27 0.40 

22.05.2020                 0.43 
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Příloha 7: Koeficienty divergence pro porovnání hladin PM10 všech ranních, poledních  

a večerních měření na Lokalitě č. 6 – Výstaviště Holešovice, DT9. 

 

 

 

 

  

COD Ráno 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.24 0.80 0.28 0.09 0.54 0.59 0.71 0.64 

20.12.2019    0.87 0.28 0.25 0.68 0.72 0.81 0.75 

11.01.2020     0.86 0.81 0.48 0.42 0.26 0.35 

16.01.2020      0.21 0.65 0.69 0.78 0.74 

22.01.2020       0.55 0.60 0.72 0.65 

06.02.2020        0.07 0.29 0.18 

20.02.2020         0.23 0.14 

22.05.2020                 0.22 

          

          

COD Poledne 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.31 0.74 0.32 0.19 0.25 0.55 0.60 0.70 

20.12.2019     0.84 0.11 0.19 0.47 0.71 0.73 0.81 

11.01.2020       0.84 0.79 0.64 0.40 0.41 0.32 

16.01.2020         0.21 0.48 0.72 0.74 0.81 

22.01.2020           0.35 0.63 0.66 0.75 

06.02.2020             0.41 0.49 0.59 

20.02.2020               0.34 0.38 

22.05.2020                 0.40 

          

          

COD Večer 11.12.2019 20.12.2019 11.01.2020 16.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 22.05.2020 24.05.2020 

09.12.2019 X X X X X X X X X 

11.12.2019   0.13 0.44 0.32 0.14 0.45 0.66 0.63 0.83 

20.12.2019     0.48 0.29 0.11 0.48 0.68 0.65 0.84 

11.01.2020       0.65 0.48 0.20 0.37 0.36 0.64 

16.01.2020         0.29 0.66 0.79 0.77 0.90 

22.01.2020           0.48 0.68 0.65 0.84 

06.02.2020             0.37 0.35 0.64 

20.02.2020               0.29 0.47 

22.05.2020                 0.50 
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Příloha 8: Koeficienty divergence pro porovnání ranních, poledních a večerních pochůzek 

(denní chod) v rámci jednoho dne měření na Lokalitě č. 1 – Ostrov Štvanice, DT6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COD 09.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne X 0.45 

   

COD 11.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.22 0.19 

Poledne X 0.19 

   

COD 20.12.2021 Poledne Večer 

Ráno 0.15 0.30 

Poledne X 0.26 

   

COD 11.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.28 0.53 

Poledne X 0.44 

   

COD 16.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.10 0.25 

Poledne X 0.20 

   

COD 22.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.08 0.15 

Poledne X 0.14 

   

COD 06.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.28 0.20 

Poledne X 0.20 

   

COD 20.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.22 0.29 

Poledne X 0.22 

   

COD 22.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.30 0.29 

Poledne X 0.28 

   

COD 24.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.28 0.36 

Poledne X 0.33 
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Příloha 9: Koeficienty divergence pro porovnání ranních, poledních a večerních pochůzek 

(denní chod) v rámci jednoho dne měření na Lokalitě č. 2 – Dukelských hrdinů, DT11. 

  
COD 09.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne   X 0.59 

   

COD 11.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.18 0.21 

Poledne   X 0.16 

   

COD 20.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.12 0.22 

Poledne   X 0.29 

   

COD 11.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.43 0.72 

Poledne   X 0.63 

   

COD 16.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.14 0.22 

Poledne   X 0.15 

   

COD 22.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.10 0.11 

Poledne   X 0.11 

   

COD 06.02.2020 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne X  0.25 

   

COD 20.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.31 0.36 

Poledne   X 0.29 

   

COD 22.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.43 0.41 

Poledne   X 0.41 

   

24.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.46 0.53 

Poledne   X 0.41 
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Příloha 10: Koeficienty divergence pro porovnání ranních, poledních a večerních pochůzek 

(denní chod) v rámci jednoho dne měření na Lokalitě č. 3 – Holešovice, DT10. 

09.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne  X X 

   

11.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.25 0.26 

Poledne  X 0.27 

   

20.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.21 0.16 

Poledne X  0.23 

   

11.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.40 0.78 

Poledne   0.71 

   

16.01.2020 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne X  X 

   

22.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.13 0.21 

Poledne  X 0.23 

   

06.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.43 0.38 

Poledne  X 0.30 

   

20.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.43 0.45 

Poledne  X 0.46 

   

22.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.40 0.49 

Poledne  X 0.49 

   

24.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.54 0.50 

Poledne  X 0.52 
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Příloha 11: Koeficienty divergence pro porovnání ranních, poledních a večerních pochůzek 

(denní chod) v rámci jednoho dne měření na Lokalitě č. 4 – Letná, DT12. 

  
09.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne   X X 

   

11.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne   X X 

   

20.12.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.43 0.54 

Poledne   X 0.19 

   

11.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.43 0.62 

Poledne   X 0.39 

   

16.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.14 0.23 

Poledne   X 0.15 

   

22.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.14 0.09 

Poledne   X 0.16 

   

06.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.47 0.40 

Poledne X  0.20 

   

20.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.36 0.69 

Poledne   X 0.55 

   

22.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.49 0.48 

Poledne   X 0.42 

   

24.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.41 0.41 

Poledne   X 0.45 
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Příloha 12: Koeficienty divergence pro porovnání ranních, poledních a večerních pochůzek 

(denní chod) v rámci jednoho dne měření na Lokalitě č. 5 – Stromovka a Císařský ostrov, 

DT4. 

  
09.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne X  0.43 

   

11.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.15 0.28 

Poledne   X 0.27 

   

20.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne   X X 

   

11.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.26 0.72 

Poledne   X 0.63 

   

16.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.09 0.19 

Poledne   X 0.16 

   

22.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.11 0.11 

Poledne X  0.11 

   

06.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.22 X 

Poledne   X X 

   

20.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.23 0.25 

Poledne   X 0.16 

   

22.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.35 0.34 

Poledne   X 0.34 

   

24.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.43 0.39 

Poledne   X 0.33 
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Příloha 13: Koeficienty divergence pro porovnání ranních, poledních a večerních pochůzek 

(denní chod) v rámci jednoho dne měření na Lokalitě č. 6 – Výstaviště Holešovice, DT9. 

  
09.12.2019 Poledne Večer 

Ráno X X 

Poledne   X X 

   

11.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.16 0.19 

Poledne   X 0.16 

   

20.12.2019 Poledne Večer 

Ráno 0.10 0.20 

Poledne   X 0.19 

   

11.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.32 0.62 

Poledne   X 0.54 

   

16.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.16 0.22 

Poledne   X 0.15 

   

22.01.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.13 0.13 

Poledne   X 0.11 

   

06.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.31 0.23 

Poledne X  0.24 

   

20.02.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.28 0.33 

Poledne   X 0.27 

   

22.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.36 0.33 

Poledne   X 0.35 

   

24.05.2020 Poledne Večer 

Ráno 0.36 0.49 

Poledne   X 0.40 
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Příloha 14: Průměrné hodnoty PM10 v časech měření na Náměstí republiky (zdroj: ČHMÚ). 

PM10 ráno je průměr hodinových hodnot od 06:00 do 10:00; PM10 poledne je průměr 

hodinových hodnot od 10:00 do 14:00; PM10 večer je průměr hodinových hodnot  

od 15:00 do 19:00. Červeně jsou zvýrazněny nadlimitní koncentrace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

PM10 ráno 

(g∙m-3) 

PM10 poledne 

(g∙m-3) 

PM10 večer 

(g∙m-3) 

09.12.2019 X 13 6 

11.12.2019 23 31 45 

20.12.2019 30 59 49 

11.01.2020 10 9 12 

16.01.2020 39 56 64 

22.01.2020 29 35 38 

06.02.2020 13 28 20 

20.02.2020 20 34 12 

22.05.2020 23 22 19 

24.05.2020 12 12 12 


