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ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je srovnání dostupných metod odhadu expozičního indexu 

AOT40F pro ochranu lesů z výsledků měření průměrných 14ti-denních koncentrací přízemního 

ozonu pasivními dosimetry a určit nejvhodnější metodu pro podmínky u nás. 

Přízemní ozon je považován za nejvýznamnější fytotoxickou škodlivinu. V posledních 

desetiletích je věnována zvýšená pozornost škodlivým účinkům ozonu na lesní ekosystémy 

a jejich monitoringu. Negativní vliv přízemního ozonu na lesy v ČR je značný, a to především 

v poměrně “čistých” oblastech, vzdálených od emisních zdrojů.  

Jako nástroj vymezení rizikových oblastí potenciálního ohrožení vegetace přízemním 

ozonem se používá expoziční index AOT40, který se vypočte jako suma diferencí mezi 

průměrnou hodinovou koncentrací přízemního ozonu a prahovou hodnotou 40 ppb za období 

vegetační sezóny pro hodiny s denním světlem.  

Pro podrobné prostorové určení vysokých koncentrací přízemního ozonu vedoucích 

k poškození vegetace se používá měření pasivními dozimetry. Hlavní nevýhodou této jednoduché 

metody, z důvodu expozice trvající většinou 1–2 týdny, je nízké časové rozlišení získaných dat. 

Samotná data získaná měřením pasivními dozimetry se nedají použít k výpočtu AOT40F pro lesy.  

Z metod odhadu indexu AOT40 použitých ve světě byly vybrány tři, na které byla 

aplikována data z CHKO Jizerské hory za vegetační sezónu 2006. K dispozici byla data, 

průměrných 14ti-denních koncentrací ze 13 lokalit pasivní dosimetrie a hodinové koncentrace 

z referenční metody UV – absorbance, poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem.  

Nejnižší absolutní hodnota relativní chyby (1,8 %) vyšla pro metodu B, regresní závislost 

indexu AOT40 za 14 dnů na průměrné 14ti-denní koncentraci. Nejvyšší absolutní hodnota 

relativní chyby (57 %) byla zaznamenána u nejjednodušší metody A, rozdělení průměrných 14ti-

denních koncentrací do skupiny o intervalu 12 μg.m-3, která umožňuje odhad indexu AOT40 pro 

lokality bez předchozího kontinuálního měření hodinových koncentrací. Absolutní hodnota 

relativní chyby poslední zkoumané metody C využívající modelu Weibullova rozdělení, který 

simuluje hodnoty hodinových koncentrací pro pasivní dozimetry, byla rovna 42 %. Jako 

jednoduchá, nejpřesnější a tedy nejvhodnější metoda odhadu indexu AOT40 se jeví metoda B, 

regresní analýza. Kritická hodnota pro ochranu lesů AOT40F 10 000 μg.m-3.h-1 za vegetační 

sezónu 2006 byla překročena na všech lokalitách CHKO Jizerské hory pro všechny metody. 

 

Klíčová slova: pasivní dozimetrie, AOT40, index expoziční, ozon přízemní  



ABSTRACT  

The study summerizes methods of ozone AOT40 index estimation from time intergarated 

passive sampler measurements in forests.  

Ground-level ozone is a highly phytotoxic atmospheric pollutant. In recent years negative 

impacts of elevated concentrations of ground-level ozone on vegetation and ecosystems have 

been studied and atmospheric levels of ozone have been measured. There is a noticeable negative 

impact of elevated concentrations of ground-level ozone on forests in the Czech Republic, mainly 

in rural areas that are far away from the emission sources.  

The AOT40F exposure index is a tool to assess the geographical areas with vegetation 

potentially at risk due to elevated ground-level ozone concentrations. The AOT40 index is the 

accumulated hourly exposure during daytime hours above cut-off concentration of 40 ppb, during 

the growing season.  

Passive samplers are used for measuring ground-level ozone in high spatial resolution. 

Passive samplers are easy to use. However this metod provides time intergrated values of 

pollutant concentrations (1–2 weeks). It is not possible to estimate AOT40 index by using just 

data of mean ozone concentrations over the sampling period. 

Three methods were used to estimate the exposure index AOT40F for forests by mean 

ozone concentrations measured in the Jizerské Hory Protected Landscape Area during the 

growing season 2006. The Czech Hydrometeorological Institute provided data of mean 

fortnightly ozone concentrations measured by 13 passive samplers and hourly concentrations by 

co-located continuous measurement. 

The lowest error of the predicted value, between predicted and measured index AOT40F, 

was 1,8 % for the method B – polynomial curve-fit for the relation between 14-day AOT40 and 

14-day 24-h mean ozone concentration. The highest error of the predicted value 57 % was 

obtained for a simple method A – setting fortnightly ozone concentrations to a target period 

12 μg.m-3. It is possible to apply this method to locations where no hourly records are available. 

The error of the predicted value of the last method C ,Weibull probability model that simulates 

hourly ozone concentrations for passive samplers, was 42 %. The method B, polynomial curve-

fit, had the closest estimation of the index AOT40F. This method is supposed to be the best of 

used methods in this study for estimation of the index AOT40F.  

The critical level of ozone AOT40F for forests 10 000 μg.m-3.h-1 was exceeded on all 

locations of passive samplers Jizerské Hory PLA during the growing season 2006.  

Keywords: passive sampling, AOT40, exposure index, ambient ozone 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 
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SEČ  Středoevropský čas 

UN ECE  United Nations Economic Commission for Europe 

   (Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů) 

UTC  Coordinated Universal Time (koordinovaný světový čas) 

VOC  Volatile organic compounds (těkavé organické sloučeniny) 

 

 



 

1. ÚVOD 

1.1. Výskyt a vlastnosti ozonu 

Ozon, tříatomová molekula kyslíku, je přirozenou součástí naší atmosféry.  

Molekula ozonu je lomená a úhel, který svírají vazby mezi atomy kyslíku, je 

116,8°. Na prostředním atomu se vytváří kladný náboj, zatímco na obou krajních 

atomech je záporný náboj poloviční velikosti. Díky tomu a svému lomnému tvaru má 

molekula značný dipólový moment. Přítomnost dipólového momentu napomáhá 

absorbovat infračervené záření zemského povrchu. Vlivem svých radiačně-absorbčních 

vlastností je ozon jedním z významných skleníkových plynů a přispívá ke skleníkovému 

efektu atmosféry. 

V tepelných i tlakových podmínkách troposféry se ozon vyskytuje jako 

namodralý plyn charakteristický intenzivním zápachem již při koncentracích 2 ppm. 

Název ozon pochází z řeckého οζω “ozó” tedy voním. 

Ozon se vyskytuje pouze v nejnižších 50 km atmosféry, troposféře a stratosféře. 

Přirozeně se vytváří ve stratosféře fotochemickými reakcemi za přítomnosti 

vysokointenzivního ultrafialového záření. Ve stratosféře se nachází asi 90 % z celkového 

vertikálního sloupce ozonu. Nejvyšší koncentrace se vyskytují ve výškách 20 až 30 km 

v tzv. ozonosféře. Koncentrace ozonu a jeho vertikální rozložení jsou zde závislé na 

výšce nad Zemí, zeměpisné šířce a ročním období. Tyto faktory ovlivňují množství 

přicházejícího slunečního záření. Vlivem absorpce krátkovlnného záření molekulami 

ozonu a reakcí vzniku ozonu ve stratosféře, jenž je exotermická, dochází ve stratosféře 

k izotermii a růstu teploty s výškou (Arya, 1999). 

Asi 10 % z celkového vertikálního sloupce ozonu se nachází v troposféře, tzv. 

troposférický ozon. Časové i prostorové rozdělení ozonu v troposféře je nehomogenní 

a závisí na mnoha faktorech. 

Ozon je velmi reaktivní sloučenina účastnící se řady chemických procesů a je 

považován za nejdůležitější produkt chemie troposféry (Seinfeld, Pandis, 1998).  

Přízemní ozon, jenž je součástí ozonu troposférického, vzniká v přízemních 

vrstvách atmosféry za účinku intenzivního slunečního záření složitými fotochemickými 

reakcemi z tzv. prekurzorů, kterými jsou oxidy dusíku (NOx) a těkavé organické látky 
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(VOC). Přízemní ozon je označován za sekundární znečišťující látku, protože nemá 

žádné významné antropogenní zdroje emisí. 

Zvýšené koncentrace přízemního ozonu mají negativní účinky na lidské zdraví, 

vegetaci, ekosystémy, i na technické materiály. Poškozuje převážně dýchací soustavu, 

snižuje obranyschopnost organismu, způsobuje morfologické, biochemické a funkční 

změny. 

 

1.2. Vznik a rozpad troposférického ozonu  

Ozon je tvořen reakcí mezi atomárním a molekulárním kyslíkem.  

V troposféře se ozon tvoří za denního světla jako výsledek fotolýzy NO2 při 

vlnové délce záření nižší než 400 nm. Vzniklý NO zpětně reaguje s O3 za vzniku NO2 

a O2. Dochází k vytvoření rovnovážného stavu mezi jednotlivými složkami (NO, NO2, O2 

a O3), kdy rychlost úbytku ozonu se rovná rychlosti jeho vzniku. Tyto reakce samy 

o sobě ozon neprodukují.  

Za intenzivního slunečního záření v oblastech s intenzivní automobilovou 

dopravou se vytváří fotochemický smog. Prekurzory ozonu, oxid uhelnatý a těkavé 

organické látky (zejména uhlovodíky), se účastní reakcí, při nichž vznikají peroxy 

radikály (HO2, RO2) a narušují rovnovážný stav mezi NOx a ozonem. Dochází tak 

k nárůstu koncentrace ozonu. Tyto znečisťující látky mohou být transportovány daleko 

od svého zdroje znečištění (Guicherit, Roemer, 2000).  

Hlavní příčinou úbytku přízemního ozonu z atmosféry je proces suché depozice, 

který je následovaný destrukcí ozonu na povrchu. Mezi dva hlavní způsoby destrukce 

ozonu na povrchu patří absorpce ozonu povrchem rostlin a termodynamický rozklad 

katalyzovaný povrchem (Fiala, Závodský, 2003). Chemii troposférického ozonu ukazuje 

obr. č. 1.1. 
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Obr. č. 1.1: Schéma chemie troposférického ozonu (Zdroj: Jacob, 2000). 

 

1.3.  Variabilita koncentrací přízemního ozonu 

Koncentrace přízemního ozonu vykazují významnou časovou i prostorovou 

variabilitu. Je to dáno zeměpisnou polohou, nadmořskou výškou, expozicí ke světovým 

stranám, ročním obdobím a synoptickou situací. Ozon je sezónní škodlivina dosahující 

maximálních hodnot během letní poloviny roku. Nejvhodnější meteorologické podmínky 

pro vznik fotochemického ozonu se vyznačují vysokou teplotou, vysokou intenzitou 

slunečního záření, nízkou rychlostí větru, nízkou relativní vlhkostí a nedostatkem 

atmosférických srážek (Finlayson-Pits a Pitts, 1999). Koncentrace přízemního ozonu 

zpravidla rostou se vzrůstající nadmořskou výškou (Hůnová, 2008). Nejvyšší hodnoty 

koncentrací přízemního ozonu se vyskytují mezi 20°-60° s. z. š. (Hov, 1984). Dále 

koncentrace přízemního ozonu rostou v důsledku transportu prekurzorů ozonu ze 

vzdálených zdrojů. Nejméně zatížené jsou dopravní lokality ve městech, kde je ozon 

odbouráván chemickou reakcí s NO. V neposlední řadě koncentrace ozonu rostou vlivem 

jeho pronikání ze stratosféry. 
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1.4. Doba setrvání ozonu v troposféře 

Obecně platí, čím kratší je doba setrvání dané látky, tím větší je časová  

a prostorová variabilita koncentrací (Fiala, Závodský, 2003). Doba setrvání komponenty 

v atmosféře je výsledkem jak chemických, tak transportních pochodů. 

Na dobu setrvání ozonu v troposféře má vliv zeměpisná šířka, nadmořská výška  

a roční období. V letním období se doba setrvání ozonu v troposféře pohybuje od pěti dnů 

až několik týdnů. V mezní vrstvě troposféry je doba setrvání snižována depozicí a to 

především nad kontinentem. Následkem toho je prostorové rozmístění ozonu v mezní 

vrstvě regionální záležitostí. Zatímco ve volné troposféře, kde se neprojevuje vliv tření  

o povrch, je rozmístění ozonu výsledkem synoptických podmínek a transportu na větší 

vzdálenosti. V mírném pásu během zimy setrvává ozon v troposféře až tři měsíce. Navíc 

je značně minimalizovaná suchá depozice vlivem zazimované vegetace. Proto může být 

ozon během zimy účinně transportován na velké vzdálenosti napříč mírným pásem 

(Brasseur et al., 1999).  

 

1.5. Vliv přízemního ozonu na vegetaci a ekosystémy 

Přízemního ozon je látkou fytotoxickou, která působí na úrovni biochemické, 

fyziologické, buněčné až ekosystémové (Long, Naidu, 2002).  

Ozon vlivem své vysoce oxidační schopnosti působí negativně na rostliny. 

Oxidací dochází k narušování funkce buněčných membrán a současně dochází ke vzniku 

dalších toxických produktů. Nejaktivnější z rozkladných produktů jsou hydroxylové 

a superoxidové radikály, které pronikají plasmatickou membránou a poškozují 

subcelulární složky. To vede ke snížení množství chlorofylu a destrukci buněk. Na 

biochemické úrovni dochází ke zvýšenému výskytu stresových proteinů a indukci 

obranných antioxidativních systémů. Při četných peroxidačních pochodech se v buňkách 

hromadí některé metabolity. Jedním z peroxidačních produktů hromadících se v buňkách 

je MDA (malonyldialdehyd), který se využívá jako indikátor oxidativního stresu ozonem 

(Uhlířová et al., 1997).  

Prudkou oxidací ozonem může dojít k totální destrukci parenchymu neboli 

desikaci. Tento proces zahrnuje i částečnou destrukci plochy listového parenchymu 

a zastavení fyziologických procesů narušením funkce stomat a s tím související výměny 
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plynů. Ozon nepříznivě ovlivňuje celkovou energetickou bilanci stromů. Velká část 

fotosyntetické produkce je uvolňována na odstraňování oxidačního stresu a snižuje se tak 

celková odolnost vůči dalším nepříznivým faktorům. Kromě celkového snížení produkce 

je také blokován rozvoj kořenů a ukládání zásobních látek vedoucí k úhynu rostliny 

(Vrubel, 2009). 

Viditelné příznaky poškození ozonem se projevují změnami zbarvení asimilačních 

orgánů. Chlorotické zbarvení asimilačních orgánů může přecházet v nekrózy a následně 

defoliaci. Obr. č. 1.2 ukazuje klesající trend defoliace pozorovaný v CHKO Jizerské 

hory, NP Krkonoše a Krušných horách za období 1995–2006. 

   

 

Obr. č. 1.2: Průběh defoliace smrku ztepilého (Picea abies) v CHKO Jizerské hory, NP 
Krkonoše a Krušných horách za období 1995 –2006 (Zdroj: Hůnová, 2010). 

 

Dlouhodobé působení ozonu může v ekosystémech způsobit potlačení a vymizení 

druhů citlivých k působení ozonu ve prospěch druhů odolnějších, a tak ztrátu biodiverzity 

a změnu genetického složení vegetace (Fuhrer et al., 1997). 

Vysoké koncentrace přízemního ozonu působící na vegetaci neznamenají vždy 

její poškození. Vlastní fyziologická dávka, která se dostane do rostliny, je ovlivňována 

řadou faktorů (Matyssek et al., 2004). Těmi jsou faktory stanovištní, např. půdní 

a vzdušná vlhkost, ale i fyziologické, které jsou podmíněné druhem a vývojovým stádiem 

rostliny.  

Pro skandinávské země jsou typické dlouhé dny a vysoká půdní i vzdušná vlhkost. 

 12



 

Díky tomu jsou průduchy otevřené, a přestože jsou zde dlouhodobě nízké koncentrace 

přízemního ozonu, fyziologická dávka je vyšší než ve střední a jižní Evropě (Emberson 

a kol., 1998), kde se rostliny při extrémním suchu brání výměně plynů uzavíráním stomat 

(Gasche et al., 2002). Krátkodobé působení vysokých koncentrací ozonu vede k akutnímu 

poškození vegetace, přesto chronické účinky vlivem dlouhodobé expozice jsou 

závažnější. 

 

1.6. Citlivost dřevin k působení ozonu 

Listnaté dřeviny jsou vůči ozonu citlivější než dřeviny jehličnaté (Novotný et al., 

2009). Guderian (1985) dělí dřeviny dle své citlivosti do tří skupin: 

velmi citlivé: např. jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus 

tremula), modřín opadavý (Larix decidua), borovice černá (Pinus nigra), borovice žlutá 

(Pinus ponderosa), platan západní (Platanus occidentalis), ořešák královský (Juglans 

regia), třešeň ptačí (Prunus aviaum), 

středně citlivé: např. borovice vejmutovka (Pinus strobus), borovice lesní (Pinus 

sylvestris), šeřík obecný (Syringa vulgarit), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), javor 

jasanolistý (Acer negundo), jedlovec kanadský (Tsunga canadiensis), dub šarlatový 

(Quercus scarlet), 

méně citlivé: buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula), lípa 

srdčitá (Tilia cordata), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), javor mléč (Acer 

platanoids), dub letní (Quercus robur), dub červený (Quercus rubra), smrk pichlavý 

(Picea pungens), smrk ztepilý (Picea abies).   

Nejhojněji se vyskytujícím druhem v lesích ČR je smrk ztepilý (Picea abies), 

jehož nekrózy jehlic jsou spíše vzácné a vyskytují se pouze v letech s vysokou zátěží 

ozonem (Novotný et al., 2009).  
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Obr. č. 1.3: Silně poškozené listy buku lesního (Fagus sylvatica) a jehličí smrku ztepilého 
(Picea abies) (zdroj: Novotný et al., 2009). 

 

1.7. Koncentrace přízemního ozonu ve světě  

Dlouhodobá měření přízemního ozonu a modelové studie ukazují, že koncentrace 

na severní polokouli od roku 1850 vzrostly více než dvojnásobně (Wang a Jacob, 1998; 

Voltz a Kley, 1988). Během období za posledních dvacet let byl zaznamenán na řadě 

měřících lokalit v Evropě a Severní Americe pokles maximálních koncentrací přízemního 

ozonu v důsledku významného snížení emisí prekurzorů této sekundární škodliviny 

(Vingarzan, 2004). Naproti tomu ovšem rostou střední hodnoty koncentrací přízemního 

ozonu v důsledku zvýšení globálních pozaďových koncentrací na severní polokouli, 

jejichž příčinou je rychle rostoucí průmyslová výroba a doprava v jihovýchodní Asii, 

zejména Indii a Číně. Mnohé studie (Jaffe et al., 1999; Collins et al., 2000) zkoumají 

transport znečišťujících látek z Asie nad Severní Ameriku a jejich možný vliv na 

znečištění ovzduší v Evropě.  

Je pozorován rostoucí gradient koncentrací přízemního ozonu od severní 

a severozápadní Evropy (Skandinávské země) směrem ke střední a jižní Evropě 

(Německo, Švýcarsko, Rakousko, Francie a Španělsko), kde jsou měřeny nejvyšší 

koncentrace. Pro jihovýchodní Evropu, kde vzhledem ke klimatickým podmínkám se 

očekávají vysoké koncentrace, není dostatek informací (Kärenlampi, Skärby, 1996, 

Klumpp et al., 2006). Obr. č. 1.4 ukazuje globální rozložení koncentrací přízemního 

ozonu v roce 1993. 
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Obr. č. 1.4: Globální rozložení koncentrací přízemního ozonu, květen–srpen 1993  

(Zdroj: Lelieveld a Dentener, 2000). 

 

1.8. Koncentrace přízemního ozonu v ČR 

Výsledky měření koncentrací přízemního ozonu jsou každoročně shrnuty Českým 

hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). 

Koncentrace přízemního ozonu jsou vyhodnoceny v souladu s legislativou ČR. 

Hodnocení koncentrace ozonu ve vztahu k ochraně lidského zdraví se provádí jako 

průměr za poslední tři roky. Pro ochranu lidského zdraví je sledován maximální denní 

8hodinový průměr. Pro ochranu vegetace je expoziční index AOT40 průměrován za pět 

let.   

Za období 1992-2002 je pozorován na venkovských stanicích sestupný trend 

maximální 8hodinové koncentrace pro daný rok. Naopak na městských stanicích je 

pozorován trend vzestupný. Toto chovaní je ve shodě s poklesem emisí oxidů dusíku 

i emisí VOC na venkovských stanicích. Naopak na městských stanicích je tento trend 

opačný. 

Za pětileté období 2004-2008 došlo k překročení cílového imisního limitu pro 

ochranu vegetace pro ozon, z celkových 35 venkovských a předměstských stanic, na 25 

lokalitách. Ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím 2003-2007 došlo v období 

2004-2008 k poklesu hodnoty expozičního indexu na většině lokalit. Důvodem bylo 

především to, že hodnocené pětileté období nezahrnovalo rok 2003, kdy byly 

zaznamenány velmi vhodné meteorologické podmínky pro vznik přízemního ozonu. 

Koncentrace přízemního ozonu dosahovaly výjimečně vysokých hodnot vlivem 
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dlouhotrvajících vysokých teplot a vysokých hodnot slunečního záření. (Znečištění 

ovzduší na území ČR v r. 2008, ČHMÚ). 

 

1.9. Trendy expozičního indexu AOT40F v ČR 

V rámci každoročního pravidelného hodnocení kvality ovzduší v ČR se provádí 

výpočet expozičního indexu AOT40 pro celé území ČR již od r. 1994 (Hůnová, Novák, 

2001). 

Z Obr. č. 1.6 je zřejmé, že meziroční variabilita expozičního indexu AOT40F je 

značná. Během let 1994 a 1995 byly zaznamenány vysoké koncentrace přízemního ozonu 

a tedy i AOT40F. Po poklesu emisí prekurzorů (NOx a VOC) v Evropě v první polovině 

devadesátých let dvacátého století došlo i k výraznému poklesu špičkových koncentrací 

ozonu. Pozdější vysoké hodnoty v letech 2003 a 2006 vznikly v důsledku velmi 

příznivých meteorologických podmínek pro vznik a kumulaci přízemního ozonu 

(Hůnová, Coňková, 2009). 

Kritická hodnota pro ochranu lesů 5 ppm.h (= 10000 μg.m-3.h-1) je překročena 

každoročně na všech venkovských stanicích.  

V roce 2003 bylo překročení prahové hodnoty AOT40F u nás vůbec nejvyšší. Pro 

třetinu zalesněné plochy ČR byla prahová hodnota překročena více než 6krát. V roce 

2006 byla kritická hodnota překročena na některých stanicích 4–7krát. V následujících 

letech expozice klesala. V roce 2007 bylo překročení 3–4násobné a v roce 2008 byla 

kritická hodnota 2,5–3,5krát překročena.    

 
Obr. č. 1.5: Prostorové rozložení expozičního indexu AOT40F v ČR v r. 2006  

(zdroj: Hůnová, Coňková, 2009).  
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Obr. č. 1.5 znázorňuje prostorové rozložení AOT40F na území ČR v roce 2006, 

který patřil v posledních letech k těm s vyššími koncentracemi v důsledku velmi teplého 

a suchého léta ve střední Evropě. V tomto roce bylo 55 % zalesněného území 

exponováno hodnotám AOT40F překračujícím prahovou hodnotu 3-4krát, 31 % území 

pak 4-5krát.   

Vůbec nejvyšší hodnoty AOT40F za celé sledované období byly na stanicích  

AIM ČHMÚ zaznamenány na stanici Souš v Jizerských horách v roce 1994 (39 ppm.h), 

na stanicích Přebuz v Krušných horách a Krkonoše-Rýchory v roce 2003 (38 ppm.h) a na 

stanici Bílý Kříž v Beskydech v roce 1995 (37,5 ppm.h). 

 Nárůst expozičního indexu AOT40F se v jednotlivých vegetačních sezónách liší 

v důsledku rozdílných meteorologických podmínek, kritická hodnota 5 ppm.h však bývá 

dosažena poměrně brzy počátkem vegetační sezóny, již během května (Hůnová, 

Coňková, 2009). 

      

 
Obr. č. 1.6: Hodnoty expozičního indexu AOT40F na vybraných stanicích ČHMÚ 

v období 1994 –2008 (Zdroj: Hůnová, Coňková, 2009). 

 

1.10. Legislativa  

Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování 

a vyhodnocování kvality ovzduší je zakotven cílový imisní limit a  dlouhodobý imisní cíl 

troposférického ozonu. Cílový imisní limit troposférického ozonu pro ochranu vegetace 
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je stanoven ve výši 18 000 μg.m-3.h-1 jako průměrná hodnota za pět kalendářních let. 

Hodnoty má být dosaženo do 1. 1. 2010. Splnění cílového imisního limitu je posuzováno 

od tohoto data. Tzn., že rok 2010 je prvním rokem, ve kterém jsou údaje použity pro 

výpočet v průběhu následujících pěti let. Hladina dlouhodobého imisního cíle 

troposférického ozonu pro ochranu vegetace je stanovena 6 000 μg.m-3.h-1. 

V ČR neplatí tyto limity pro ochranu vegetace a ekosystémů celoplošně, ale jsou 

závazné pouze na území národních parků a chráněných krajinných oblastí, území  

s  nadmořskou výškou 800 m n.m. a vyšší a dále ve speciálně vyhlášených lesních 

oblastech. 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., stanovuje směrné cílové hodnoty pro zatížení 

přízemním ozonem. Směrná cílová hodnota pro úrodu a vegetaci se stanoví jako snížení 

výměry území, kde zátěž ozonem překračuje kritickou úroveň pro úrodu a vegetaci 

(AOT40 = 3 ppm.h), ve všech územních jednotkách sítě o jednu třetinu vzhledem  

k roku 1990. Zatížení přízemním ozonem v žádné územní jednotce sítě nesmí překročit 

absolutní limit 10 ppm.h, vyjádřený jako překročení kritické úrovně 3 ppm.h. 

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států v rámci 

Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UN ECE CLRTAP) je 

významným nástrojem k omezení přenosu látek znečišťujících ovzduší na velké 

vzdálenosti. Göteborgský protokol, protokol k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby 

přízemního ozonu, je jedním z osmi protokolů, které jsou nástrojem realizace smluvního 

omezování znečišťování ovzduší. ČR je smluvní stranou všech osmi protokolů. V rámci 

CLRTAP byly zavedeny kritické úrovně pro expozici ozonu založené na kumulované 

expozici nad prahovou hodnotou za vegetační sezónu. Pro vymezení rizikových oblastí 

potenciálního ohrožení vegetace přízemním ozonem se používá expoziční index AOT40. 

Expoziční index AOT40 počítaný dle platné české legislativy jako průměr pro 

období několika po sobě následujících let se svým pojetím, způsobem výpočtu, 

zahrnovaným obdobím a tedy i výslednými hodnotami, významně liší od AOT40F pro 

vegetační období jednotlivých let uvažovaných zvláště podle metodiky CLRTAP. 

Prahové hodnoty předepsané českou a evropskou legislativou jsou jiné než prahová 

hodnota pro ochranu vegetace pro ozon daná Úmluvou o dálkovém znečišťování ovzduší 

přesahujícím hranice států (UN/ECE, 2004), která stanovuje kritickou hodnotu 

přízemního ozonu AOT40F pro ochranu lesů ve výši 5 ppm.h (= 10 000 μg.m-3.h-1). Tato 
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hodnota se vztahuje k jehličnatým i listnatým dřevinám.   

 

1.11. Expoziční index AOT40F  

Kumulovaná expozice ozonem AOT40 (μg.m-3.h-1) se spočte jako suma diferencí 

mezi průměrnou hodinovou koncentrací přízemního ozonu a prahovou hodnotou 40 ppb 

(= 80 μg.m-3 při standardních atmosférických podmínkách 293,15 K a 1013,25 hPa) pro 

každou hodinu, kdy byla překročena tato prahová hodnota, během denního světla 

(globální radiace přesahující 50 W.m-2) za celé vegetační období (počínaje 1. dubnem, 

trvající 6 měsíců) v případě ochrany lesů.  

Pro výpočet expozičního indexu AOT40F pro lesy se používá následující rovnice 

(Werner, Spranger, 1996) 

1

0 (
n

ijk
i V j k D

AOTA F c p
∈ = ∈

=∑∑∑ )−       (1.1) 

kde 

cijk je koncentrace přízemního ozonu ≥ 40 ppb naměřená v i-tém měsíci, j-tém 

dni a k-té hodině, 

p je prahová hodnota 40 ppb, 

V  je množina měsíců vegetační sezóny, 

D je množina hodin s denním světlem, které jsou definovány jako ty hodiny, 

ve kterých je střední globální záření větší nebo rovno hodnotě 50 W.m-2, 

n je počet dnů v měsíci. 

Pro zjednodušení výpočtu, namísto započítávání zvýšených koncentrací ozonu 

pouze pro hodiny s denním světlem, kdy globální záření je větší nebo rovno 50 W.m-2, se 

počítá za fixní časovou periodu 8:00 – 20:00 SEČ, tedy 7–19 h UTC. 

Značnou výhodou expozičního indexu AOT40 je fakt, že se zabývá pouze částí 

expozice, která je biologicky účinná. AOT40 koresponduje s expozicí spojenou 

s významnými negativními dopady na výnosy zemědělských plodin, se sníženým 

přírůstkem biomasy u lesních dřevin a změnou druhového složení přírodě blízkých 

rostlinných společenstev. Koncepce AOT40 je pokládána za zatím nejlepší dostupný 

přístup k vymezení geografických oblastí potencionálního ohrožení vegetace (Ashmore, 

Fuhrer, 2000; Ashmore, Wilson, 1994). 
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1.12. Expoziční indexy 

Existuje celá řada expozičních indexů, jejichž cílem je určit potenciální negativní 

účinky přízemního ozonu na vegetaci. Citlivost a přesnost různých indexů zkoumá 

Finnan et al. (1997) a Fuhrer et al. (1997). Podle způsobu výpočtu jednotlivých indexů je 

lze rozdělit do několika skupin. 

Percentily: 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 80., 90. percentil. Značí se: per10, 

per20, per30, per40, per50, per60, per70, per80, per90. 

Skupina SUM: suma všech průměrných hodinových koncentrací nad prahovou 

hodnotou. Prahová koncentrace může nabývat hodnot 0 ppb, 10 ppb, 20 ppb, 30 ppb, 

40 ppb, 50 ppb, 60 ppb, 70 ppb, 80 ppb. Index se značí: SUM0, SUM10, SUM20, 

SUM30, SUM40, SUM50, SUM60, SUM70, SUM80. 

Skupina AOT: suma diferencí průměrných hodinových koncentrací vyšších než 

stanovená prahová hodnota. Prahová hodnota může nabývat hodnot 10 ppb, 20 ppb, 

30 ppb, 40 ppb, 50 ppb, 60 ppb, 70 ppb. Index se značí: AOT10, AOT20, AOT30, 

AOT40, AOT50, AOT60, AOT70.   

Skupina NUM: počet hodin, ve kterých průměrná hodinová koncentrace byla 

vyšší než stanovená prahová hodnota. Prahová hodnota může nabývat hodnot 10 ppb, 

20 ppb, 30 ppb, 40 ppb, 50 ppb, 60 ppb, 70 ppb, 80 ppb. Index se značí: NUM10, 

NUM20, NUM30, NUM40, NUM50, NUM60, NUM70, NUM80. 

Skupina SIG: suma všech průměrných hodinových koncentrací násobených 

vážícím faktorem, který odpovídá hodnotě průměrné hodinové koncentrace dělené 

sigmoidní funkcí. Zástupci této skupiny jsou expoziční indexy W126 a W95. 

Skupina AL: suma všech průměrných hodinových koncentrací násobených 

vážícím faktorem, který odpovídá hodnotě průměrné hodinové koncentrace dělené 

allometrickou funkcí. Index se značí: AL1, AL2. 

Index M-7: průměr denních sedmihodinových hodnot (9:00–16:00 hod.) za 

vegetační období. 

Podrobněji se srovnáním některých expozičních indexů (AOT40, SUM60, M7 

a W126) zabývá Lissková (1998). 
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Expoziční indexy jsou významným nástrojem pro vymezení oblastí, ve kterých 

zvýšené koncentrace přízemního ozonu mohou znamenat riziko poškození pro vegetaci 

a ekosystémy. V současné době je používán přístup „Úrovně I“, kdy jedna kritická 

úroveň je určena pro jeden určitý receptor bez ohledu na lokální podmínky stanoviště. 

Hodnocení účinku na „Úrovni II“, která zohledňuje vliv lokálních faktorů stanoviště 

(např. klimatické a půdní podmínky), vývojové stádium rostliny a faktory ovlivňující 

okamžitý příjem ozonu rostlinami (teplota, globální záření, rychlost větru, vlhkostní 

deficit), zatím není možné použít z důvodu nedostatku vědeckých informací (Fuhrer 

a Achermann., 1999). 

 

1.13. Měření přízemního ozonu v České republice 

V České republice se koncentrace přízemního ozonu monitorují kontinuálně sítí 

automatických stanic již od r. 1993. Ke kontinuálnímu měření slouží stanice 

automatizovaného imisního monitoringu (AIM). V současné době měří celkem 71 stanic, 

z toho 59 stanic spravuje ČHMÚ. Měřící lokality reprezentují různé oblasti – městské, 

předměstské a venkovské. Měření koncentrací ozonu je založeno na ultrafialové 

absorpční spektrofotometrií. Tato metoda je podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu stanovena 

metodou referenční, tzn. že je doporučená legislativou ČR. Data z manuálního  

i automatizovaného imisního monitoringu jsou ukládána v imisní databázi Informačního 

systému kvality ovzduší (ISKO). ISKO shromažďuje, zpracovává, archivuje 

a zpřístupňuje naměřená data z významných sítí monitorujících látky znečištění ovzduší, 

čímž umožňuje efektivní využití získaných dat.  

 

1.14. Pasivní dosimetrie, princip měření 

Pasivní, neboli difúzní dozimetrie je metoda založená na prosté difúzi, nikoliv na 

aktivním nasávání vzduchu pomocí čerpadla. Pasivní dozimetry jsou jednoduchá 

zařízení, která odebírají vzorky polutantů z atmosféry. Sledovaná látka difunduje 

k povrchu sorbujícího materiálu na základě gradientu koncentrace. Na povrchu sorbentu 

je zachycena na základě chemické reakce či fyzikální adsorpce. Molekuly plynu jsou 

transportovány molekulární difuzí, která je funkcí teploty a atmosférického tlaku. 
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Rychlost difuze se zvyšuje s rostoucí teplotou, protože molekuly se při vyšší teplotě 

pohybují rychleji, a klesá s rostoucím tlakem, neboť rostoucí tlak znesnadňuje pohyb 

molekul. Hnací silou procesu je rozdíl mezi koncentrací analytu v ovzduší a koncentrací 

na sorbetu (Hůnová, 2006).  

Proces záchytu musí probíhat dostatečně rychle a ireverzibilně, aby se 

koncentrace látky na povrchu sorbentu během celého měření prakticky rovnala nule, 

zatímco koncentrace škodliviny na úrovni ústí trubice odpovídá koncentraci látky 

v atmosféře. Existuje tak lineární koncentrační gradient, který se po určité době difuzního 

děje ustálí (Molín, Přibil 1998).  

Vztahy popisující fyzikální děje v dozimetru jsou dány Fickovým 1. zákonem 

difuze. Rovnováha jednosměrné difuze plynu polutantu ve vzduchu při konstantní teplotě 

lze popsat jako (Molín, 2000):  

dxJ D
dz

= −          (1.2) 

kde 

J je difuzní tok plynu (mol.cm-2.s-1), 

D je difuzní koeficient polutantu ve vzduchu (cm2.s-1), 

c je koncentrace polutantu (mol.cm-3), 

z je délka ve směru difuze (cm).  

 

 
 
Obr. č. 1.7: Části pasivního dosimetru Ogawa, 1 - perforovaný uzávěr, 2 – ocelová 

mřížka, 3 – filtr se sorbetem, 4 – fixační kroužek, 5 – vnitřní vycpávka, 6 – 
válec (Zdroj: http://ogawausa.com/). 

Pro účely stanovení koncentrací ozonu v ovzduší ČHMÚ používá pasivní 

dozimetry Ogawa. 
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Princip metody spočívá v tom, že sledovaná látka proudí volnou difúzí k filtru 

impregnovaného vhodným absorpčním médiem (dusitanem a uhličitanem sodným 

a draselným v roztoku glycerolu, methanolu a vody), které látku zachycuje.  

Na filtru dochází k oxidaci dusitanů ozonem na dusičnany. 

 NO2
- + O3 → NO3

- + O2      (1.3) 

Po expozici je filtr extrahován neionizovanou vodou a množství dusičnanů 

vzniklé na filtru stanoveno iontovou chromatografií. Na základě změřené koncentrace 

dusičnanu se vypočte množství zreagovaného ozonu (Novák et al., 2003). 

 

 
Obr. č. 1.8: Pasivní dozimetr Ogawa (Zdroj: Hůnová 2006). 
 

Měření pasivními dozimetry se používá v lokalitách, kde chybí kontinuální 

měření. Tato metoda je levnou variantou oproti kontinuálnímu měření. Další výhodou je 

tichý provoz, jednoduchá obsluha a snadné rozmístění v terénu. Pasivní dozimetry je 

možné umístit téměř kdekoliv, protože nevyžadují ke svému provozu zdroj elektrické 

energie. Tato vlastnost je nejvíc doceněna v těžko dostupném terénu, např. v horských 

lesích.  

Expozice zpravidla trvá delší časové období, většinou 1-2 týdny. Proto je hlavní 

nevýhodou metody měření pasivními dozimetry získání dat o průměrných koncentracích 

za dlouhé časové období, a tak dat s nízkým časovým rozlišením. Samotná data 

získaná měřením pasivními dozimetry se nedají použít k výpočtu AOT40.  
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Dalším nedostatkem je vysoká citlivost vůči různým meteorologickým 

podmínkám, především ke směru a rychlosti větru, atmosférickým srážkám, sluneční 

radiaci, teplotě a relativní vlhkosti. To lze minimalizovat vhodnou konstrukcí a zakrytím 

pasivního dozimetru. Během aplikace pasivních dozimetrů je důležité brát zřetel také na 

to, že velkou roli během expozice hrají faktory lokality, jako geomorfologie terénu, 

atmosférická chemie a vegetační pokryv (Hůnová, 2006; Krupa a Legge, 2000). 

Všechny tyto faktory mohou vést k podhodnocení případně nadhodnocení hodnot 

kumulativní průměrné koncentrace získané pasivní dosimetrií v porovnání s blízkým 

kontinuálním měřením.  

 

1.15. Metody odhadu indexu AOT40 z dat získaných pasivní dosimetrií 

Pro odhad indexu AOT40 z výsledků průměrných koncentrací přízemního ozonu 

z pasivních dozimetrů bylo vyvinuto několik metod. Každá z těchto metod využívá různá 

kritéria nutná k převedení 14-ti denních koncentrací přízemního ozonu na expoziční 

index AOT40.  

Olcese a Toselli (2006) předkládají jako jediní jednoduchou metodu odhadu 

AOT40 z průměrných koncentrací získaných měřením pasivními dozimetry bez 

předchozího kontinuálního měření na dané lokalitě. Tato metoda je založena na rozdělení 

hodnot průměrných týdenních či 14ti-denních koncentrací ozonu do intervalu podobných 

hodnot. Tato metoda vyžaduje velké množství dat hodinových koncentrací ozonu. Avšak 

tyto data nemusí být z blízké stanice kontinuálního měření, nýbrž mohou být i z lokalit 

s odlišnými meteorologickými podmínkami. Ve studii Olcese a Toselli použili jako 

zdrojová data hodinové koncentrace z Národního archívu informačního systému o kvalitě 

ovzduší ve Velké Británii (The UK National Air Quality Information Archive) pro 

zjištění koncentrací ozonu v Córdobě (Argentina). Pro srovnání pracovali celkem se 

čtyřmi databázemi, a to z Velké Británie, Santiaga (Chile), Kalifornie (USA) a Cordóby 

(Argentina). Expozice měření pasivními dozimetry trvala týden. Bylo zjištěno, že odhad 

je přesný při použití nejnižšího možného intervalu skupin průměrných koncentrací ozonu 

v rozmezí 4 ppb až 10 ppb.  

Karlsson et al. (2002) vytvořil pro skandinávské země jednoduchou metodu 

výpočtu AOT40 z průměrných koncentrací ozonu získaných z měření pasivními 
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dozimetry na základě funkce specifické pro měřící lokalitu. Metoda je založena na 

regresní závislosti indexu AOT40 za 14 dnů na průměrné 14ti-denní koncentraci. Stanice 

byly rozděleny do 3 kategorií (stupeň znečištění, topografie a stupeň přímořského 

klimatu), pro které byly vypočítány rovnice regrese. Index AOT40 pro pasivní dozimetry 

je možné vypočíst z rovnice dle příslušející kategorie. I když bylo počítáno s obdobími 

trvajícími 14 dnů, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby obsáhla různé meteorologické 

podmínky a zároveň dostatečně krátká, aby nebyla ovlivněna změnou ročního období, 

v této studii nebyly použity data získaná pasivními dozimetry.  

Gerosa et al. (2007) uvedl metodu pracující se závislostí koncentrace přízemního 

ozonu, a tak indexu AOT40, na nadmořské výšce a zeměpisné šířce. Index AOT40 klesá 

se zeměpisnou šířkou, zatímco roste s nadmořskou výškou. 

Data hodinových koncentrací ozonu za období trvající alespoň týden mají 

Weibullovo rozdělení (Nosal et al., 2000; Legge et al. 1990). V některých případech 

sledují normální rozdělení (Thompson et al., 2001). Vždy však parametry funkcí záleží 

na meteorologických podmínkách stanoviště a land use. 

Tuovinen (2002) předkládá jednoduchý statistický model určení indexu AOT40 

z průměrných koncentrací získaných měřením pasivní dozimetrií založený na 

předpokladu normálního (Gaussovo) rozdělení hodinových koncentrací přízemního 

ozonu. Tento statistický model vyžaduje kalibraci každého pasivního dozimetru. To může 

být provedeno srovnáním s daty hodinových koncentrací z blízkého kontinuálního 

měření. Tato metoda ignoruje jakékoliv nepřesnosti spojené s měřením pasivními 

dozimetry. Proto se předpokládá, že technické parametry pasivních dozimetrů jsou 

perfektní, nebo alespoň srovnatelné s kontinuálním měřením (Krupa a Legge, 2000). 

Krupa et al. (2001) vytvořil model simulující rozložení četnosti hodinových 

koncentrací ozonu na základě srovnání týdenních průměrných koncentrací získaných 

měřením pasivními dozimetry a hodinových koncentrací z kontinuálního monitoringu na 

stejné lokalitě za stejné období. Tento model byl vytvořen na základě faktu, že hodinové 

koncentrace ozonu za delší časové období se řídí Weibullovým rozdělením (Nosal et al., 

2000). Cílem metody je co možná nejpřesněji odhadnout hodnoty hodinových 

koncentrací pro měření průměrných koncentrací pasivní dosimetrií, ze kterých je možné 

vypočítat index AOT40. 

Krupa et al. (2003) publikoval vícerozměrný statistický model vytvoření 
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histogramu hodinových koncentrací integrující výsledky měření pasivních dozimetrů 

a meteorologických dat (teplota vzduchu, teplota rosného bodu, relativní vlhkost, 

sluneční záření, rychlost větru). Tento model slouží k predikci distribuce četnosti 

hodinových koncentrací ozonu, ze které je možné nasimulovat hodinové koncentrace pro 

pasivní dozimetry a následně vypočítat index AOT40. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je určit nejvhodnější metodu výpočtu expozičního 

indexu AOT40F pro ochranu lesů z výsledků měření průměrných 14ti-denních 

koncentrací přízemního ozonu pasivními dosimetry. 

Pro vymezení rizikových oblastí potenciálního ohrožení vegetace přízemním 

ozonem se využívá expoziční index AOT40F počítaný z hodinových koncentrací během 

denního světla za celé vegetační období. Z hlediska určení rizika zvýšených koncentrací 

přízemního ozonu pro ekosystémy, je nutná hustá síť měřících zařízení, která je zajištěna 

metodou měření pasivními dozimetry. Samotná data získaná touto jednoduchou a levnou 

metodou nejsou, z důvodu expozice trvající většinou 1–2 týdny, vhodná k výpočtu 

AOT40F pro lesy.  

Metodika spočívá v prostudování metod, převedení 14-ti denní koncentrace 

přízemního ozonu na expoziční index AOT40F, použitých ve světě. Každá z těchto 

metod využívá různá kritéria nutná k výpočtu AOT40F. Snahou bude určit vhodné 

metody pro naše podmínky a aplikace našich dat na ně. K dispozici budou data 

průměrných 14ti-denních koncentrací naměřená pasivními dozimetry a hodinových 

koncentrací ze stanice automatizovaného imisního monitoringu v České republice za 

vegetační sezónu 2006, poskytnutá ČHMÚ. Zájmovou oblastí, kde bylo prováděno 

měření, byla CHKO Jizerské hory.  

Cíle této práce jsou: 

- zvolit vhodné metody odhadu indexu AOT40F pro naše data 

- výpočet indexu AOT40F zvolenými metodami 

- interpretace výsledků 

- srovnání metod na základě a) výsledků 

b) náročnosti na vstupní data 

- určení nejvhodnější metody odhadu indexu AOT40F pro naše podmínky 

Výstupem této práce bude interpretace získaných výsledků, srovnání zkoumaných 

metod na základě výsledků a z hlediska náročnosti na vstupní data a určení nejvhodnější 

metody pro naše podmínky.  
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3. METODIKA 

 Veškerá data koncentrací přízemního ozonu pro účely této diplomové práce byla 

poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem. Tato páce se zabývá lokalitou 

CHKO Jizerské hory za vegetační období 2006. K dispozici byla data hodinových 

koncentrací přízemního ozonu měřená referenční metodou (UV absorbance) na stanici 

AIM Souš a dále průměrné 14ti-denní koncentrace naměřené pasivními dozimetry 

během období 1. 6.-31. 10. 2006.  

Protože data nebyla úplná, byly dopočítány hodinové koncentrace, viz. kapitola 

3.8.1, a průměrné 14ti-denní koncentrace, viz. kapitola 3.8.2. 

Po prostudování odborné literatury (Gerosa et al., 2007; Karlsson et al., 2002; 

Krupa a Legge, 2000; Krupa et al., 2003; Olcese a Toselli, 2006; Nosal et al., 2000; 

Tuovinen, 2002) byly zvoleny tři vhodné metody odhadu indexu AOT40F z měření 

pasivními dozimetry pro naše podmínky.  

Použitím dat z CHKO Jizerské hory za vegetační sezónu 2006 byly vypočítány 

indexy AOT40F pro pasivní dozimetry třemi zvolenými metodami: 

Metoda A - rozdělení průměrných 14ti-denních koncentrací do skupiny o určitém 

intervalu,  

Metoda B - regresní závislost indexu AOT40 a průměrné koncentrace, 

Metoda C - model Weibullova rozdělení hodinových koncentrací. 

Z hodinových koncentrací byl vypočítán expoziční index AOT40F dle metodiky 

CLRTAP pro stanici AIM Souš pro závěrečné srovnání výsledků zkoumaných metod. 

Byly srovnány indexy AOT40F vypočítané dle CLRTAP pro stanici AIM Souš 

a zkoumanými metodami pro kolokovaný pasivní dozimetr na lokalitě Souš. Výsledky 

byly statisticky vyhodnoceny a interpretovány. Metody byly srovnány na základě 

získaných výsledků a z hlediska náročnosti na vstupní data. 

Byla určena nejvhodnější metoda výpočtu expozičního indexu AOT40F pro 
ochranu lesů z výsledků měření průměrných 14ti-denních koncentrací přízemního ozonu 
pasivními dosimetry pro naše podmínky. 
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3.1. Data 

3.1.1. Měřící lokality 

Měření pasivními dozimetry probíhalo na 13 lokalitách (Šámalova Chata, 

Prameny Černé Nisy, Pod Smědavskou horou I, Pod Smědavskou horou II, Knajpa, 

Předěl, U Jizerské cesty, Rybí Loučky, Lasičí, Pod Jizerou - Mýtina, Pod Jizerou – 

u porostu, Souš, Malá Strana - Horní Maxov). Z hlediska geografické polohy i nadmořské 

výšky byly pasivní dozimetry rozmístěny reprezentativně po celé oblasti zkoumaného 

území. Rozdíl nadmořské výšky mezi nejvýše (1000 m n.m.) a nejníže (714 m n.m.) 

položenou měřící lokalitou činí 286 m. Všechny pasivní dozimetry byly exponovány na 

jižním svahu, až na lokalitu Rybí Loučky, která byla exponována na sever. 

Byly používány komerčně dostupné pasivní dozimetry Ogawa 

(http://ogawausa.com/) vyvinuté firmou Ogawa & Co., americké výroby. Každý pasivní 

dosimetr nesl 2 paralelní filtry. 

Na lokalitě Souš probíhalo souběžné měření pasivní dosimetrií a referenční 

metodou na stanicí AIM ČHMÚ, která zajišťovala kontrolní data. 

 
Tab. č. 3.1: Lokalizace a stručná charakteristika odběrových lokalit 

Název lokality Zeměpisné 
souřadnice 

Nadmořská 
výška 

[m n. m.] 
Charakterizace lokality 

Šámalova Chata 50°48`52,1`` N 
15°09`29,7`` E  776 ± 4 louka za budovou, uprostřed meteorologické ohrádky

Prameny Černé 
Nisy 

50°50`24,2`` N  
15°09`07,1`` E 823 ± 4 

podmáčená louka uprostřed porostu smrku (2-8 m 
vysoké stromky), vedle klimatologická zahrádka a 
měření usazené depozice 

Pod Smědavskou 
horou I 

50°51`12,4`` N  
15°15`03,7`` E 1000 ± 6 

strmý svah nad údolím Smědé směrem k osadě Bílý 
potok, asi 20 m pod cestou, roztroušené smrky, 
uschlé pahýly, velmi nepřístupný terén 

Pod Smědavskou 
horou II 

50°51`21,0`` N    
15°14`20,8`` E 978 ± 4 

strmý svah nad údolím Smědé směrem k osadě Bílý 
potok, 20-30 m nad cestou, roztroušené smrky, 
uschlé pahýly, velmi nepřístupný terén 

Knajpa 50°49`57,6`` N  
15°14`33,8`` E 989 ± 2 

podmáčená louka, ojediněla kleč, velmi roztroušeně 
smrky (1-7 m vysoké), 120-130 m od písečné turist. 
Cesty, vysoce reprezentativní lokalita 

Předěl 50°51`22,3`` N  
15°17`24,1`` E 901 ± 5 mírný svah, asi 50 m od asfaltové silničky, smrky 

pichlavé i stříbrné 

U Jizerské cesty 50°50`12,2`` N  
15°18`52,1``E 881 ± 5 

louka mělkého údolí vedle silnice mezi Jizerkou a 
Smědavou, asi 100 m pod silnicí (omezený průjezd-
uzamykatelná závora) 

Rybí Loučky 50°50`36,4`` N  
15°20`32,5`` E 859 ± 4 

SPR, podmáčená smrčina, smrk pichlavý, asi 70 m 
pod panelovou silnicí, severní svah obrácený do 
Polska 

Lasičí 50°49`53,4`` N  
15°20`56,3`` E 942 ± 5 louka, asi 50 m od silničky, smrky pichlavé i stříbrné 
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Název lokality Zeměpisné 
souřadnice 

Nadmořská 
výška 

[m n. m.] 
Charakterizace lokality 

Pod Jizerou 
(Mýtina) 

50°49`34,0`` N  
15°15`25,5`` E 962 ± 5 

v mírném jižním svahu, asi 80 m nad asfaltovou 
silničkou, mýtina s roztroušenými smrky (pichlavý i 
stříbrný) 

Pod Jizerou 
(u porostu)     

v bezprostřední blízkosti porostu, rozvolněné smrčky 
1-3 m, 10 m k okraji lesa (vyšší smrky 20-30 m, asi 
40 let) 

Souš 50°47`22,6`` N  
15°19`10,9`` E 761 ± 4 odběr vedle kontejneru AIM, od 4. odběru - na střeše 

kontejneru, vedle frekventovaná silnice 
Malá Strana 

(Horní Maxov) 
50°46`04,2`` N  
15°12`23,7`` E 714 ± 2 SPR, dno údolí, podmáčená louka s vysokou travou 

       Zdroj: Hůnová et al., 2008 

 

Rozmístění lokalit je znázorněno na obr. 3.1, jejich bližší charakterizace je 

uvedena v tab. 3.1. Zeměpisné souřadnice a nadmořská výška odběrových lokalit byly 

určeny manuálním navigačním přístrojem Garmin GPS60. U nadmořské výšky je 

uvedena chyba, která se ukázala při měření na jednotlivých lokalitách. Je různá pro různé 

lokality, protože závisí na počtu a poloze družic, které se v době určování polohy podílely 

na zaměření. Chyba se pohybuje v rozmezí 2-6 výškových metrů (Hůnová et. al., 2008). 

 

 
Obr. č. 3.1: Měřící lokality v Jizerských horách, kde byly umístěny pasivní dozimetry 

(Zdroj: Hůnová et al., 2008). 
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3.1.2. Stanice AIM Souš 

Stanice AIM Souš se nachází v nadmořské výšce 771 m n.m. Lokalita umístění 

stanice se nachází v pozaďové venkovské oblasti. Jedná se o typickou regionální stanici, 

jejíž jediným zdrojem emisí je frekventovaná silnice ležící v její bezprostřední blízkosti. 

Reprezentuje území o rozloze několika desítek km2. Kromě ozonu se v současné době na 

této stanici měří i koncentrace SO2, NO, NO2, NOx, PM10, těžkých kovů v PM10, směr 

a rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu, sluneční záření a teplota 

(http://www.chmi.cz/).  

 

3.1.3. Časový rozvrh odběrů 

Vzhledem k sezónnímu chodu ozonu s výrazným maximem v letní polovině roku, 

odběry byly prováděny ve vegetačním období (červen-říjen) 2006. Snahou bylo 

exponovat filtry po dobu 14 dnů. Avšak ne vždy to bylo z technických důvodů možné. 

Proto některé měřící kampaně trvaly delší či kratší období než 14 dnů. Tab. č. 3.2 

přehledně sumarizuje délky kampaní a počátky a konce jednotlivých odběrů za vegetační 

sezónu 2006.  

 
Tab. č. 3.2: Období expozice 

Pořadové číslo odběru Termín expozice Délka expozice 
1. 1.6.-15.6. 2006 14ti-denní 
2. 15.6.-29.6. 2006 14ti-denní 
3. 29.6.-13.7. 2006 14ti-denní 
4. 13.7.-27.7. 2006 14ti-denní 
5. 27.7.-12.8. 2006 16ti-denní 
6. 12.8. - 24.8. 2006 12ti-denní 
7. 24.8.-7.9. 2006 14ti-denní 
8. 7.9.-23.9. 2006 16ti-denní 
9. 23.9.-5.10. 2006 12ti-denní 

10. 6.10.-19.10. 2006 13ti-denní 
11. 19.10.-31.10. 2006 13ti-denní 

 

3.1.4. Průměrné 14ti-denní koncentrace přízemního ozonu z pasivních dozimetrů 

Obr. č. 3.2 znázorňuje průběh koncentrací přízemního ozonu naměřených pasivní 

dosimetrií na všech lokalitách za celé měřící období. Nejnižší hodnota průměrné 14ti-

denní koncentrace 43,96 μg.m-3 (1 ppb = 1,995 μg.m-3, při standardních atmosférických 

podmínkách 293 K a 1013,25 hPa) byla naměřena na lokalitě Souš. Na lokalitě Pod 
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Smědavskou horou II byla naměřena nejvyšší hodnota průměrné 14ti-denní koncentrace 

144,93 μg.m-3. Rozsah hodnot 14ti-denních koncentrací byl 100,97 μg.m-3. Průměrné 

koncentrace za celé monitorovací období 1.6.-31.10.2006 se pohybovaly v rozmezí  

68,69 μg.m-3 na lokalitě Rybí Loučky až 101, 51 μg.m-3 na lokalitě Pod Smědavskou 

horou I.  
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Obr. č. 3.2: Průběh koncentrací ozonu na jednotlivých lokalitách pasivní dosimetrie 
v rámci jednotlivých kampaní. 

 

3.1.5. Hodinové koncentrace přízemního ozonu z AIM  

ČHMÚ poskytl pro účely této diplomové práce hodinové koncentrace přízemního 

ozonu měřené referenční metodou na stanici AIM Souš za období 1. 6.-31. 10. 2006. Za 

toto období bylo naměřeno celkem 3 546 hodinových koncentrací přízemního ozonu. 

Nejnižší hodnota hodinové koncentrace 4,79 μg.m-3 byla naměřena dne 1. 9. 2006, 

maximální hodnota hodinové koncentrace 201,89 μg.m-3 dne 21.7.2006. Rozptyl dat 

hodinových koncentrací byl 197,11 μg.m-3.   

Hodnota dolního kvartilu je 52,27 μg.m-3, resp. horního kvartilu je 94,73 μg.m-3.  
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3.1.6. Srovnání průměrných koncentrací z AIM Souš a kolokovaného pasivního 

dozimetru 

Obr. č. 3.3 znázorňuje diference průměrných 14ti-denní koncentrací přízemního 

ozonu naměřených kontinuálním měřením na stanici AIM Souš a pasivní dosimetrií na 

lokalitě Souš za celou dobu měření. Rozdíl hodnot 14ti-denních koncentrací naměřených 

pasivní dosimetrií a referenční metodou na stanici AIM Souš se pohyboval v rozmezí od 

2,2 μg.m-3 do 11,8 μg.m-3 (tj. od 2,52 % do 18,97 %). 

Korelace mezi koncentracemi naměřenými pasivním dozimetrem a referenční 

metodou na stanici AIM Souš byla vysoká (r = 0,952), viz obr. č. 3.4. 
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Obr. č. 3.3: Srovnání průměrných 14ti-denních koncentrací přízemního ozonu naměřené 

referenční metodou a kolokovaným dozimetrem na stanici AIM Souš. 
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Obr. č. 3.4: Závislost průměrných 14ti-denních koncentrací přízemního ozonu měřených 

referenční metodou na stanici AIM Souš a kolokovaným pasivním dozimetrem.
  

 
3.2. Výpočet chybějících dat 

3.2.1.  Výpočet chybějících dat AIM 

Datová řada nebyla kompletní. Za zkoumané období chybělo několik hodnot 

hodinových koncentrací přízemního ozonu, kdy nebylo měřeno vlivem výpadku 

elektrického proudu, nebo jiných technických problémů. Tyto hodnoty byly označeny 

jako –1. Z celkového počtu možných 3 672 hodinových koncentrací chybělo  

19 jednotlivých hodin. Za období delšího výpadku než 3 hodiny chybělo 106 hodnot, a to 

16 hodinových koncentrací za období 3. 7.–4. 7. 2006 a 90 hodinových koncentrací za 

období 8. 12.–12. 10. 2006. Celkem chyběla data za 126 hodin, což bylo 3,4 %. 

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků byla chybějící data upravena 

následujícím způsobem.  

Pokud chyběly 1 až 3 údaje po sobě jdoucích hodin, tyto hodnoty byly dopočítány 

jako průměr z dostupné hodiny předchozí a následující.  

 V případě delšího výpadku, kdy chybělo 4 a více údajů z hodin následujících za 

sebou, byla chybějící data doplněna na základě nejvhodnější metody. 

Byly vyzkoušeny 3 různé možnosti, jak chybějící data doplnit.  

1) Na základě vztahu mezi ozonem a jinými měřenými znečišťujícími látkami to 

nebylo možné, protože mezi nimi nebyla korelace.  
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2) Na základě vztahu mezi vybranými meteorologickými parametry (sluneční 

záření, teplota) a ozonem z téže stanice to vycházelo velmi dobře, ale ve 

stejných hodinách, kdy se neměřil ozon, se neměřily ani potřebné 

meteorologické parametry. Tato varianta byla tedy také zamítnuta. 

3) Na základě závislosti mezi koncentracemi ozonu měřenými na stanici AIM 

Souš a AIM Rýchory v NP Krkonoše. Byla sestavena rovnice regrese pro 

výpočet chybějících hodinových koncentrací přízemního ozonu. Nejlépe 

vycházela polynomická závislost 2. stupně (y = 0,003x2 + 0,057x + 63,87) 

s koeficientem determinace R2 = 0,435. Tato metoda byla použita. 

 

3.2.2. Výpočet chybějících dat pasivní dosimetrie 

Data z pasivní dosimetrie nebyla kompletní. Z celkových 11 kampaní na 13 

lokalitách chybělo celkem 7 hodnot průměrné 14ti-denní koncentrace na 7 lokalitách. Pro 

výpočet expozičního indexu AOT40 za celé vegetační období je potřeba znát průměrné 

koncentrace za všechny kampaně. Odhad průměrných koncentrací za chybějící kampaně 

byl proveden pomocí faktoru lokality a dat z automatizovaného imisního monitoringu. 

Faktor lokality byl spočítán ze všech koncentrací naměřených pasivními 

dosimetry, které byly z dané lokality k dispozici. Ze stanice AIM Souš byla spočítána 

průměrná koncentrace za stejné období. Následně z poměru koncentrace na lokalitě 

s pasivní dosimetrií ku koncentraci z AIM byl vypočítán faktor lokality (Koželková, 

2006).  

1
/

n

PDi AIMi
i

c c
F

n
==
∑

        (3.1) 

kde 

F je bezrozměrný faktor lokality, 

cPDi je průměrná koncentrace měřená pasivní dosimetrií v i-té kampani  

(μg.m-3), 

cAIMi je průměrná koncentrace vypočítaná z AIM v i-té kampani (μg.m-3), 

n je počet měřících kampaní. 

Za období, ve kterých chyběla data z pasivní dosimetrie na lokalitě, byla data 

z AIM přenásobena faktorem lokality a takto vypočítané koncentrace byly dále použity 
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pro výpočet indexu AOT40 (Koželková, 2006).  

.PDi AIMic F c=         (3.2) 

kde 

PDic   je koncentrace na lokalitě s pasivní dosimetrií v i-té kampani (μg.m-3), 

  je průměrná koncentrace vypočítaná z AIM v i-té kampani (μg.m-3), AIMic

F je bezrozměrný faktor lokality. 

 

3.3. Metoda A - Rozdělení průměrných 14ti-denních koncentrací do skupiny 

o určitém intervalu 

3.3.1. Zpracování hodinových koncentrací 

Pro získání dostatečného množství hodinových koncentrací přízemního ozonu, 

byla stažena data z volně přístupného serveru California Air Resources Board, Air 

Quality Data Acquisition System, http://www.arb.ca.gov/aqd/aqdcd/aqdcddld.htm. 

Pracovalo se s hodinovými koncentracemi přízemního ozonu z 52 stanic 

kontinuálního měření v Kalifornii (USA) za období 1. 6.–1. 11. 2006. Celkem bylo 

zpracováno 136 306 hodnot hodinových koncentrací přízemního ozonu. 

Datová řada nebyla kompletní. Za zkoumané období chybělo několik hodnot 

hodinových koncentrací přízemního ozonu. Dle směrnice 2008/50/ES, přílohy VII, je 

k výpočtu AOT40 potřeba minimálně 90 % hodinových koncentrací za příslušné období 

1. dubna–30. září.  Pokud ve zdrojovém souboru dat chybělo více než 10 % hodnot 

hodinových koncentrací za jedno 14ti-denní období, pak byla tato datová řada vyřazena 

a nebylo s ní počítáno. 

Z celkového počtu možných 143 808 hodinových koncentrací chybělo 7 502 

hodnot, což činí 5,2 %. 

 

3.3.2. Výpočet průměrné 14ti-denní koncentrace a indexu AOT40 za 14 dnů 

Zkoumané období bylo rozděleno do 14ti-denních období. Z hodinových 

koncentrací přízemního ozonu byly spočítány průměrné 14ti-denní koncentrace 

přízemního ozonu a index AOT40 za 14 dnů. Indexy AOT40 byly spočítány za hodiny 

8:00-20:00 CET. Jako prahová hodnota byla brána koncentrace 80 μg.m-3. Bylo tak 
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získáno 428 párových hodnot za jedenáct 14ti-denních období.  

 

3.3.3. Vytvoření skupin průměrné 14ti-denní koncentrace o intervalu 8 a 12 μg.m-3 

Byly vytvořeny 2 zkoumané skupiny. Jedna o intervalu 8 μg.m-3 (= 4 ppb) 

průměrné 14ti-denní koncentrace přízemního ozonu a druhá o intervalu 12 μg.m-3  

(= 6 ppb).  

 

3.3.4. Výpočet průměrného indexu AOT40 za 14 dnů pro každý interval 

Dále se pracovalo odděleně ve dvou skupinách o intervalu 8 μg.m-3 a 12 μg.m-3.  

Průměrné 14ti-denní koncentrace byly zařazeny do odpovídajícího intervalu podle své 

hodnoty a s nimi i příslušející index AOT40 za 14 dnů. Po rozřazení všech hodnot byl pro 

každý interval vypočítán ze všech přiřazených indexů AOT40 za 14 dnů průměrný index 

AOT40 dle následující rovnice: 

1

140 40
n

j j
ij

AOT AOT
n =

= ∑        (4.1) 

kde  

40 jAOT  je průměrný index AOT40 za 14ti-denní období v j-tém intervalu 

(μg.m-3.h-1), 

40 jAOT  je index AOT40 za 14ti-denní období v j-tém intervalu (μg.m-3.h-1), 

jn  je počet indexů AOT40 v j-tém intervalu.   

 

3.3.5. Výpočet indexu AOT40F pro pasivní dozimetry 

Průměrné 14ti-denní koncentrace ozonu z pasivních dozimetrů byly dle své 

hodnoty taktéž zařazeny do správných intervalů průměrných 14ti-denních koncentrací 

a následně jim byl přiřazen průměrný index AOT40 za 14 dnů daného intervalu. 

Index AOT40F pro lesy pro pasivní dozimetry byl získán sečtením všech indexů 

AOT40 za 14ti-denní období z 11 kampaní za období 1. 6.-31. 10. 2006.    
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3.4. Metoda B - Regresní závislost indexu AOT40 a průměrné koncentrace 

3.4.1. Výpočet rovnice regrese z hodinových koncentrací 

Rovnice regrese byla sestavena na základě dat kontinuálního měření na stanici 

AIM Souš.  

Z hodinových koncentrací přízemního ozonu byly spočítány průměrné 

koncentrace za 14ti-denní období. Za stejné období byly z hodinových koncentrací 

spočítány indexy AOT40. Indexy AOT40 byly spočítány za hodiny 8:00-20:00 CET. 

Jako prahová hodnota byla brána koncentrace 80 μg.m-3. 

Pro stanici AIM Souš bylo sestaveno 11 párových hodnot za vegetační sezónu 

2006. Tyto párové hodnoty byly vyneseny do grafu a ten byl proložen spojnicí trendu. 

Byla sestavena rovnice regrese vyjadřující závislost AOT40 za 14 dnů na průměrné 14ti-

denní koncentraci přízemního ozonu. Byl použit polynom 2. stupně.  

Obecný tvar rovnice je:   2. .y a x b x c= + +    (4.2) 

kde 

y je závisle proměnná hodnota indexu AOT40 za 14ti-denní období (μg.m-3.h-1), 

x je nezávisle proměnná hodnota průměrné 14ti-denní koncentrace (μg.m-3), 

a, b, c jsou bezrozměrné koeficienty pro danou lokalitu. 

Konstanta „a“ udává otevření paraboly. Pokud a > 0, pak je parabola otevřená 

nahoru a ve vrcholu je její minimum. Pokud a < 0, pak je parabola otevřená dolů a ve 

vrcholu je její maximum. Vrchol paraboly se nachází v bodě, jehož souřadnice jsou 

následující:  

V = [
2
b
a

− ; 
2

4
bc
a

− ]        (4.3) 

kde 

V je vrchol paraboly, 

a, b, c jsou bezrozměrné koeficienty.  

Vhodnost polynomu 2. stupně byla posouzena jak vizuálně, tak hodnotou 

koeficientu determinace R2, který znamená kolik procent dat lze vysvětlit pomocí 
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regresní závislosti. 

Protože index AOT40F nedosahuje nikdy záporných hodnot, byl pro rovnici 

stanoven definiční obor x jako množina koncentrací větších než kořen kvadratické 

rovnice. Pokud má kvadratická rovnice dva kořeny, parabola protíná osu x ve dvou 

bodech, pak definiční obor platných x jsou koncentrace vyšší než větší z kořenů rovnice. 

Výpočet kořenů kvadratické rovnice popisují následující rovnice. 

20 . .a x b x c= + +         (4.4) 

1,2 2
Dx b
a

= − ±         (4.5) 

2 4D b ac= −          (4.6) 

kde 

 x je hodnota průměrné 14ti-denní koncentrace (μg.m-3) a kořen kvadratické 

rovnice, 

a, b, c jsou bezrozměrné konstanty pro danou lokalitu, 

D je diskriminant kvadratické rovnice. 

 

3.4.2. Výpočet indexu AOT40F pro pasivní dozimetry   

Z lokalit s pasivními dozimetry byly k dispozici hodnoty průměrné koncentrace 

přízemního ozonu za 14ti-denní období, které byly dosazeny do regresní rovnice ze 

stanice AIM Souš. Byly vypočítány indexy AOT40F za 14ti-denní období pro lokality 

pasivních dozimetrů. Následně byly sečteny všechny kladné indexy za celou vegetační 

sezónu. Pokud index AOT40F za 14ti-denní období vycházel záporný, bylo pro takové 

období počítáno s indexem rovným nule. Pro výpočet AOT40F byly sečteny hodnoty 

indexu AOT40F za 14ti-denní období z 11 kampaní za období 1. 6.-31. 10. 2006. Byl tak 

získán expoziční index AOT40F pro lesy za celou vegetační sezónu pro všechny pasivní 

dozimetry.  

 

3.5. Metoda C - Model Weibullova rozdělení hodinových koncentrací 

Tato metoda využívá Weibullovo rozdělení hodinových koncentrací ozonu za 

14ti-denní období. Cílem této metody je simulace rozložení četnosti hodinových 
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koncentrací ozonu na základě porovnání hodinových koncentrací z kontinuálního 

monitoringu a 14ti-denních průměrných koncentrací získaných měřením pasivními 

dozimetry, které byly získány ve stejnou dobu na stejné lokalitě.  

Pro odhad Weibullova rozdělení byla využita data ze stanice AIM Souš, kde byly 

k dispozici jak hodinové koncentrace, tak 14ti-denní průměry za období 1. 6.-31.10.2006, 

tedy 11 čtrnáctidenních cyklů.  

Pro modelování hodinových koncentrací ozonu lze použít trojparametrické 

Weibullovo rozdělení s hustotou danou vztahem    

1 ( )( ; , ) xf x x e θθ
ββ− −α −α,β) = αβ( − θ   ( , 0,x 0)θ < < ∞ α > β >  (4.7) 

kde 

α je měřítko (scale),  

β je tvar (shape), 

θ je posunutí (location). 

Na obr. č. 3.5 je znázorněna hustota Weibullova rozdělení pro různé hodnoty 

parametru shape β.  

 
Obr. č. 3.5: Hustota Weibullova rozdělení pro různé parametry c = shape (Zdroj: Nosal 

et al., 2000). 
 

3.5.1. Odhad parametrů Weibullova rozdělení pro hodinové koncentrace 

Data hodinových koncentrací přízemního ozonu z AIM Souš za období 1. 6.-

31.10.2006 byla rozdělena do 14ti-denních období dle expozic pasivních dozimetrů. Pro 

každé 14ti-denní období byly odhadnuty parametry Weibullova rozdělení, shape β, scale 
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α a location θ (měřítko α, tvar β a posunutí θ), jímž se řídí hodinové koncentrace.   

Pro jednoduchost byl parametr posunutí θ položen roven nule, což bývá při 

podobných postupech běžná praxe. Další dva parametry Weibullova rozdělení (shape β 

a scale α) byly odhadnuty pomocí programu R 2.8.0 SDI, funkce fitdistr. 

 

3.5.2. Odhad regresních koeficientů  

Získané parametry Weibullova rozdělení se vyjádřily pomocí kubického 

regresního modelu (Krupa et al., 2001) v závislosti na 14ti-denních průměrných 

koncentracích.  

Tvar regresní rovnice je tento: 2 3
0 1 2 3i iy x x x= β +β +β +β + ε   (4.8) 

kde 

y je parametr Weibullova rozdělení, 

x je průměrná 14ti-denní koncentrace přízemního ozonu (μg.m-3), 

β` jsou koeficienty regrese, 

ε` je náhodná chyba. 

Jedenáct 14ti-denních cyklů znamená 11 pozorování pro odhad koeficientů 

kubického regresního modelu. Odhad byl opět proveden v programu R 2.8.0 SDI, funkcí 

lm. 

 

3.5.3. Odhad parametrů Weibullova rozdělení pro pasivní dozimetry 

Do rovnic regrese byly dosazeny hodnoty 14ti-denních průměrných koncentrací 

ze všech lokalit měření pasivními dozimetry. Tak byly získány odhady parametrů 

Weibullova rozdělení pro pasivní dozimetry.  

Parametr shape β musí být kladný. Pokud po dosazení do rovnic byly získány 

záporné odhady, byly tyto odhady parametru shape β nahrazeny malou kladnou hodnotou 

(= 0,5).  

Pro každou lokalitu pasivní dozimetrie bylo tímto způsobem odhadnuto 

Weibullovo rozdělení, kterým by se měly řídit příslušné hodinové koncentrace.  
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3.5.4. Vygenerování náhodných hodinových koncentrací a výpočet indexu AOT40F 

pro pasivní dozimetry 

Ze zjištěných rozdělení byly pro každou lokalitu pasivní dosimetrie vygenerovány 

hodinové koncentrace. Z těchto nasimulovaných dat hodinových koncentrací byl 

vypočítán expoziční index AOT40F pro lesy za celou vegetační sezónu pro všechny 

lokality pasivní dosimetrie. 

 

3.6.   Výpočet AOT40F z AIM dle metodiky CLRTAP 

Pro vyhodnocení výsledků metody A, B a C byl z hodinových koncentrací 

naměřených na stanici AIM Souš vypočítán index AOT40F za období 1. 6.–31. 10. 2006, 

stejné jako indexy z dat pasivní dosimetrie. Index AOT40F byl spočítán podle standardní 

metodiky Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států za hodiny 

8:00-20:00 CET. Jako prahová hodnota byla brána koncentrace 80 μg.m-3. 

 

3.7. Statistické vyhodnocení výsledků indexu AOT40F z AIM a pasivní 

dosimetrie na lokalitě Souš 

Index AOT40F vypočítaný z hodinových koncentrací dle metodiky CLRTAP pro 

stanici AIM Souš byl porovnán s odhadnutými indexy AOT40F pro zkoumané metody A, 

B a C pro pasivní dozimetr na lokalitě Souš. 

Výsledné hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy všech zkoumaných 

metod na lokalitě Souš byly statisticky vyšetřeny.  

Pro každou metodu byl spočítán rozdíl všech výsledných hodnot indexu AOT40 

za 14ti-denní období a srovnávacích hodnot zjištěných z kontinuálního monitoringu. Byla 

zkoumána normalita získaných rozdílů každé metody. Pro malý počet pozorování byl 

zvolen Shapiro-Wilkův test normality. Data byla hodnocena na 5% hladině významnosti. 

Následně byla data podrobena Kruskal-Wallisovu testu analýzy rozptylu. Jedná se 

o neparametrický test pro jednoduché třídění, který nepředpokládá normalitu rozdělení 

a zkoumá, zda v každém z porovnávaných souborů je stejné rozdělení vyšetřované 

náhodné veličiny se spojitým rozdělením. Pro mnohonásobné porovnání Kruskal-

Wallisova testu platí, pokud je z-hodnota větší než 1,96, pak se mediány významně liší. 
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Sečtením absolutních hodnot odchylek výsledků zkoumaných metod od 

srovnávacích hodnot kontinuálního monitoringu bylo zjištěno pořadí přesnosti metod.  

Výsledné hodnoty indexů AOT40F vypočítané pro stanici Souš byly porovnány 

také pomocí relativní chyby δr a absolutní hodnoty relativní chyby | δr|. Relativní chyba 

δr se spočítala jako rozdíl indexu na lokalitě s pasivní dosimetrií a na stanici AIM, dělený 

indexem na stanici AIM. 

Byla zkoumána lineární regrese indexů AOT40 za 14 dnů odhadnutých metodou 

A, B a C pro pasivní dozimetr na vypočítaném indexu dle metodiky CLRTAP pro 

referenční metodu na stanici AIM Souš. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Metoda A - Rozdělení průměrných 14ti-denních koncentrací do skupiny 

o určitém intervalu 

4.1.1. Průměrné indexy AOT40 za 14 dnů všech intervalů pro obě skupiny 

Tabulka č. 4.1 prezentuje průměrné indexy AOT40F za 14 dnů pro skupinu 
o intervalu průměrných 14ti-denních koncentrací 8 μg.m-3 a 12 μg.m-3 vypočítané 
z hodinových koncentrací z Kalifornie, USA. 
 
Tab. č. 4.1.: Průměrný index AOT40 za 14 dnů odpovídající skupinám průměrných 14ti-

denních koncentrací přízemního ozonu o intervalu 8 μg.m-3 a 12 μg.m-3, za 
období 1. 6 –1. 11. 2006 v Kalifornii, USA. 

Skupina o intervalu  
8 μg.m-3 

Skupina o intervalu  
12 μg.m-3 

Interval průměrné 
14ti-denní 

koncentrace 
[μg.m-3] 

Průměrný AOT40 
za 14 dnů [μg.m-

3.h-1] 

Interval průměrné 
14ti-denní 

koncentrace 
[μg.m-3] 

Průměrný AOT40 
za 14 dnů  

[μg.m-3.h-1] 

24-31 275 24-35 327 
32-39 338 36-47 522 
40-47 566 48-59 1121 
48-55 875 60-71 2235 
56-63 1513 72-83 4494 
64-71 2834 84-95 5645 
72-79 4442 96-107 7142 
80-87 5248 108-119 8797 
88-95 5465 120-131 9944 

96-103 7395 132-143 11682 
104-111 7572 144-155 14488 
112-119 9059   
120-127 9965   
128-135 10744   
136-143 12320   
144-151 14488   

 
 Z obr. č. 4.1 a 4.2 je zřejmé, že s rostoucí průměrnou 14ti-denní koncentrací 

přízemního ozonu roste AOT40 za 14ti-denní období. 
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Obr. č. 4.1: Hodnoty indexu AOT40 za 14 dnů pro skupinu průměrných 14ti-denních 

koncentrací přízemního ozonu o intervalu 8 μg.m-3, za období 1. 6.–1. 11. 
2006 v Kalifornii, USA. 
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Obr. č. 4.2: Hodnoty indexu AOT40 za 14 dnů pro skupinu průměrných 14ti-denních 

koncentrací přízemního ozonu o intervalu 12 μg.m-3, za období 1. 6.–1. 11. 
2006 v Kalifornii, USA. 

 

4.1.2. Expoziční index AOT40F pro pasivní dozimetry 

Obr. č. 4.3 a 4.4 ukazují, že rozdíly hodnot expozičních indexů AOT40F pro lesy 
mezi skupinou o intervalu 8 μg.m-3 a 12 μg.m-3 byly minimální. Hodnoty expozičních 
indexů AOT40F pro lesy za celou vegetační sezónu pro všechny lokality pasivní 
dosimetrie jsou uvedeny v tab. č. 4.5 a v příloze č. 8.3 a 8.4. 
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Obr. č. 4.3: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě 

rozřazení 14ti-denních průměrných koncentrací do skupiny o intervalu 8 μg.m-

3 pro všechny lokality pasivní dosimetrie za období 1. 6.-31. 10. 2006. 
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Obr. č. 4.4: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě 

rozřazení  14ti-denních průměrných koncentrací do skupiny o intervalu 12 
μg.m-3 pro všechny lokality pasivní dosimetrie za období 1.6.-31.10.2006. 
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4.2. Metoda B - Regresní závislost indexu AOT40 a průměrné koncentrace 

4.2.1. Rovnice regrese pro stanici AIM Souš 

Rovnice regrese závislosti AOT40 za 14 dnů na průměrné 14ti-denní koncentraci 

přízemního ozonu pro stanici AIM Souš je: y =  1,5878x2 – 126,22x + 2439,1  

Obr. č. 4.5 ukazuje vynesené párové hodnoty, průměrné koncentrace za 14ti-denní 

období a indexy AOT40 za 14 dnů, do grafu a proložení spojnicí trendu.  

 

y = 1.5878x2 - 126.22x + 2439.1
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Obr. č. 4.5: Regresní závislost AOT40 za 14 dnů na průměrné 14ti-denní koncentraci 

přízemního ozonu na stanici AIM Souš za období 1. 6.-31. 10. 2006. 
 

Zvolený polynom 2. stupně velmi dobře odpovídá trendu rovnice, což lze 

posoudit jak vizuálně (viz obr. 4.5), tak hodnotou koeficientu determinace R2, která byla 

pro Stanici AIM Souš rovna 0.9867. 

Pro rovnici regrese byl stanoven definiční obor x jako množina koncentrací 

větších než kořen kvadratické rovnice. Kvadratická rovnice pro stanici AIM Souš má dva 

kořeny, tzn. že parabola protíná osu x ve dvou bodech. Definiční obor platných x byl 

určen jako koncentrace vyšší než větší z kořenů rovnice, x > 46,4.  
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4.2.2. Expoziční index AOT40F pro pasivní dozimetry 

Obr. č. 4.6 ukazuje hodnoty indexu AOT40F pro všechny lokality pasivní 
dosimetrie za období 1. 6. – 31. 10. 2006. Hodnoty expozičních indexů AOT40F pro lesy 
za celou vegetační sezónu pro všechny lokality pasivní dosimetrie jsou uvedeny v tab. 
č. 4.5. a v příloze č. 8.5. 
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Obr. č. 4.6: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě regresní 

analýzy pro všechny lokality pasivní dosimetrie za období 1. 6.-31. 10. 2006. 

 

4.3. Metoda C - Model Weibullova rozdělení hodinových koncentrací 

4.3.1. Odhad parametrů Weibullova rozdělení pro hodinové koncentrace 

Tab. č. 4.2 prezentuje určené parametry Weibullova rozdělení, (shape β, scale α 

a location θ) pro každé 14ti-denní období hodinových koncentrací kontinuálního 

monitoringu ze stanice AIM Souš. 
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Tab. č. 4.2: Hodnoty parametrů shape β, scale α a location θ Weibullova rozdělení pro 
data hodinových koncentrací přízemního ozonu za období 1. 6.-31. 10. 2006 
pro stanici AIM Souš.  

Expozice Shape β Scale α Location θ 
1. 4.8571 90.6537 0 
2. 4.2612 105.2337 0 
3. 4.0197 111.5655 0 
4. 3.7782 117.8973 0 
5. 3.1128 98.4391 0 
6. 3.0630 66.2018 0 
7. 2.9752 57.6029 0 
8. 2.6727 77.8244 0 
9. 2.2266 63.7833 0 

10. 2.8846 70.2255 0 
11. 2.6009 60.6931 0 

 

4.3.2. Odhad regresních koeficientů 

Odhad koeficientů kubického regresního modelu pro parametry shape β a scale α 
byl proveden z jedenácti 14ti-denních datových řad.  
 Výsledkem je následující regresní model pro stanici AIM Souš:  
Parametr shape β = 22,42502 – 0,86085x + 0,012026x2 – 0,00005x3 + εi 
Parametr scale α = - 28,78439 + 2,34178x – 0,01649x2 + 0,00007x3 + εi 

 

4.3.3. Odhad parametrů Weibullova rozdělení pro pasivní dozimetry 

Hodnoty parametrů shape β a scale α Weibullova rozdělení pro pasivní dozimetry, 

získané dosazením dat 14ti-denních průměrných koncentrací z měření pasivní dosimetrií 

do regresních rovnic, jsou uvedeny v příloze č. 8.1 a 8.2. 

 

4.3.4. Expoziční index AOT40F pro pasivní dozimetry 

Na obr. č. 4.7 lze pozorovat červeně vyznačené extrémně vysoké hodnoty získané 
pro lokality Pod Smědavskou horou I, Pod Smědavskou horou II, Knajpa a Pod Jizerou – 
Mýtina. Tyto lokality se nachází ve vrcholových partiích a jsou pro ně charakteristické 
vysoké průměrné koncentrace přízemního ozonu. Hodnoty expozičních indexů AOT40F 
pro lesy za celou vegetační sezónu pro všechny lokality pasivní dosimetrie jsou uvedeny 
v tab. č. 4.5 a v příloze č. 8.6. 
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Obr. č. 4.7: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě modelu 

Weibullova rozdělení pro všechny lokality pasivní dosimetrie za období 1. 6.-
31. 10.2006. 

 

Z obr. č. 4.3, 4.4, 4.6 a 4.7 je zřejmé, že kritická hodnota 10 000 μg.m-3.h-1 byla za 
období 1. 6.-31. 10. 2006 překročena na všech lokalitách pro všechny metody odhadu 
indexu AOT40F.  

 

4.4.  Expoziční index AOT40F pro AIM 

Index AOT40F vypočítaný z hodinových koncentrací naměřených referenční 
metodou na stanici AIM Souš za období 1. 6. - 31. 10. 2006 dle metodiky CLRTAP byl 
roven 2 6441 μg.m-3.h-1. 

 

4.5. Statistické vyhodnocení výsledků indexu AOT40F z AIM a pasivní 

dosimetrie na lokalitě Souš 

Výsledné hodnoty indexů AOT40F pro lesy spočítané na základě všech metod pro 

pasivní dozimetrii na lokalitě Souš a spočítané na základě metodiky CLRTAP pro AIM 

Souš jsou uvedeny v tab. č. 4.3. Červeně je vyznačena extrémně vysoká hodnota indexu 

AOT40 odhadnuta metodou C pro 4. expozici, během které byla naměřena nejvyšší 14ti-

denní koncentrace ozonu za celou vegetační sezónu na lokalitě Souš. 
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Tab. č. 4.3: Hodnoty indexů AOT40F pro lesy spočítané na základě všech metod pro 
pasivní dozimetrii na lokalitě Souš a spočítané na základě metodiky CLRTAP 
pro AIM Souš. 
Souš AOT40F [μg.m-3.h-1]  

Expozice CLRTAP 

Metoda A1 
Skupina o 
intervalu  
8 μg.m-3 

Metoda A2 
Skupina o 
intervalu  
12 μg.m-3 

Metoda B 
Regrese 

Metoda C 
Model 

Weibullova 
rozdělení 

1. 2674 5248 5645 3418 4286
2. 5554 5465 5645 3836 5023
3. 4476 5465 5645 3876 5041
4. 6833 9059 8797 8753 13878
5. 3509 5248 5645 3294 3809
6. 567 2834 2235 906 1579
7. 111 566 522 -37 4
8. 1319 4442 4494 2198 2794
9. 714 1513 1121 511 1007

10. 663 875 1121 118 105
11. 20 566 522 -41 0

1.6.-31.10.2006 26441 41281 41391 26910 37527

 

Pro rozdíl hodnot výsledků zkoumané metody a srovnávacích hodnot zjištěných 

z kontinuálního monitoringu bylo zjištěno normální rozdělení (p-hodnota > 0,05) 

u metody A - rozdělení do skupiny (p-hodnota = 0.4484) i metody B - regresní analýzy 

(p-hodnota = 0.7393). U metody C - modelu Weibullova rozdělení (p-hodnota = 

0.000168) normalita prokázána nebyla (p-hodnota < 0,05). 

 Předpoklad shody rozptylů všech metod neparametrického Kruskal-Wallisova 

testu, když p-hodnota < 0,05, splněn nebyl (p-hodnota = 0.02103), tzn. metody se mezi 

sebou významně liší.  

 Z mnohonásobného porovnání Kruskal-Wallisova testu analýzy rozptylu 

vyplývá, že se významně liší metoda A od metody B, rozdělení do skupiny od analýzy 

regrese, s z-hodnotou rovné 2,7781. Nebylo prokázáno, že by se metoda B a metoda C, 

regrese a model Weibullova rozdělení, lišily (z-hodnota = 1,3229).     

Pořadí přesnosti metod bylo zjištěno sečtením absolutních hodnot odchylek 

výsledků zkoumaných metod od srovnávacích hodnot kontinuálního monitoringu. 

Nejmenší celková odchylka 7 372,68 μg.m-3.h-1 byla zjištěna pro metodu B - regrese. 

Druhá nejpřesnější metoda s hodnotou celkové odchylky rovné 13 516,95 μg.m-3.h-1 byla 

metoda C - model Weibullova rozdělení. Nejméně přesná metoda s nejvyšší celkovou 
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odchylkou 15 016,76 μg.m-3.h-1 byla metoda A - rozdělení průměrných koncentrací do 

skupiny o intervalu 8 μg.m-3. 

Nejnižší absolutní hodnota relativní chyby byla získána pro metodu B - regresní 

závislost indexu AOT40 a průměrné koncentrace, která dosáhla 1,8 %. To je velmi nízká 

chyba. Absolutní hodnota relativní chyby pro metodu C - model Weibullova rozdělení 

hodinových koncentrací byla rovna 42 %. Nejvyšší absolutní hodnoty relativní chyby 

byly zjištěny pro metodu A - rozřazení 14ti-denních průměrných koncentrací do skupin. 

Skupina o intervalu 8 μg.m-3 měla absolutní hodnotu relativní chyby rovnu 56 % 

a skupina o intervalu o 12 μg.m-3 dokonce 57 %.  

Relativní chyby pro všechny metody byly kladné, tzn. indexy AOT40F počítané 

pro pasivní dozimetry jsou nadhodnocené. 

 
Tab. č. 4.4: Porovnání jednotlivých metod odhadu indexu AOT40F pro lokalitu Souš za 

období 1.6.-31.10.2006. 
 AOT40F [μg.m-3.h-1] 

Lokalita Souš 
Metoda A 
Skupina o 
intervalu  
8 μg.m-3 

Metoda B 
Regrese 

Metoda C 
Model 

Weibullova 
rozdělení 

Medián odchylek 989 -148 300 
Celková absolutní odchylka 15017 7373 13517 

Relativní chyba [%] 56,1 1,8 41,9 
Pořadí přesnosti 3. 1. 2. 

 

Pro snadné srovnání hodnot expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítaných na 
základě metody A, B a C pro pasivní dozimetrii na lokalitě Souš a metodiky CLRTAP 
pro AIM Souš za období 1. 6.-31. 10. 2006 jsou znázorněny na obr. č. 4.8. 
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Obr. č. 4.8: Srovnání hodnot expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítaných na 

základě metody A, B a C pro pasivní dozimetr na lokalitě Souš a spočítané na 
základě metodiky CLRTAP pro referenční metodu na stanici AIM Souš. 

 

 Závislost indexu AOT40 za 14 dnů odhadnutého metodou A, B a C pro pasivní 
dozimetr na vypočítaném indexu dle metodiky CLRTAP pro referenční metodu na stanici 
AIM Souš byla zhodnocena lineární regresí. Pro lineární regresi byla ze souboru 
výsledků metody C vyloučena 1 extrémně vysoká hodnota. Jak lze vidět na obr. č. 4.9, 
4.10 a 4.11, byla nalezena pozitivní závislost pro metodu A, B i C na srovnávací metodě 
CLRTAP. Statisticky významná pozitivní závislost byla nalezena pro metodu B na 
metodě CLRTAP (R2 = 0,8737). Významná závislost byla nalezena pro metodu C na 
metodě CLRTAP (R2 = 0.865). Nejnižší závislost (R2 = 0,8431) byla pozorována pro 
metodu A na metodě CLRTAP.  
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Obr. č. 4.9: Závislost indexu AOT40 za 14 dnů odhadnutého metodou A pro pasivní 

dozimetr na vypočítaném indexu dle metodiky CLRTAP pro referenční metodu 
na stanici Souš, vegetační sezóna 2006. 

 

y = 1.0356x - 50.121
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Obr. č. 4.10: Závislost indexu AOT40 za 14 dnů odhadnutého metodou B pro pasivní 

dozimetr na vypočítaném indexu dle metodiky CLRTAP pro referenční metodu 
na stanici Souš, vegetační sezóna 2006. 
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Obr. č. 4.11: Závislost indexu AOT40 za 14 dnů odhadnutého metodou C pro pasivní 

dozimetr na vypočítaném indexu dle metodiky CLRTAP pro referenční metodu 
na stanici Souš, vegetační sezóna 2006. 

 

Tab. č. 4.5: Odhad indexů AOT40F pro lesy na lokalitách s pasivní dosimetrií za období 
1.6.-31.10.2006 pro všechny metody. 

 AOT40F [μg.m-3.h-1]  

Lokalita pasivní dosimetrie 

Metoda A1 
Skupina o 
intervalu  
8 μg.m-3 

Metoda A2 
Skupina o 

intervalu 12 
μg.m-3 

Metoda B 
Regrese 

Metoda C 
Model 

Weibullova 
rozdělení 

Šámalova Chata 40143 39184 24607 33829 
Prameny Černé Nisy 49181 46731 35661 58672 
Pod Smědavskou horou I 79772 79586 74338 201913 
Pod Smědavskou horou II 81020 81280 72768 198093 
Knajpa 77275 74920 69028 230785 
Předěl 55598 54978 39334 56878 
U Jizerské cesty 38863 38632 22310 31721 
Rybí Loučky 37390 35168 19664 26619 
Lasičí 56488 57628 42498 74816 
Pod Jizerou (Mýtina) 62143 63218 54917 132918 
Pod Jizerou (u porostu) 53156 52561 37231 52008 
Souš PD 41281 41391 26910 37527 
Malá Strana (Horní Maxov) 39490 38033 21382 29775 
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5. DISKUZE 

5.1. Metoda A - Rozdělení průměrných 14ti-denních koncentrací do skupiny 

o určitém intervalu 

Přesto, že tato metoda vyžaduje velké množství vstupních hodinových 

koncentrací, byla zvolena k vypracování. Protože na jejím základě je možné určit index 

AOT40F i na lokalitách, kde chybí data hodinových koncentrací a lze zpracovat hodinové 

koncentrace kontinuálního monitoringu z jiné lokality.  

V mé práci byly zvoleny dvě skupiny, o intervalu 8 μg.m-3 a 12 μg.m-3. Interval 

12 μg.m-3 byl zvolen, neboť pro něj Olcese a Toselli (2006) získali nejlepší výsledky 

odhadu indexu AOT40F. Interval 8 μg.m-3 byl použit z důvodu největšího možného 

rozlišení průměrných 14ti-denních koncentrací a pro srovnání výsledků se skupinou 

o intervalu 12 μg.m-3. 

Srovnáním dvou zkoumaných skupin pro naše data pasivních dozimetrů vyšly 

lepší výsledky pro skupinu s větším rozlišením o intervalu 8 μg.m-3, pro kterou absolutní 

hodnota relativní chyby byla rovna 56 %. Proto se v celkovém vyhodnocení metod 

zabývám pouze výsledky přesnější skupiny o intervalu 8 μg.m-3.   

Výsledky studie Olcese a Toselli (2006) byly daleko lepší než pro naše data. 

Chyba odhadu mezi vypočítanou a odhadnutou hodnotou indexu AOT40 v jejich studii se 

pohybovala v rozmezí 1 % - 22 %.  

Vedle indexu AOT40 za 14 dnů odpovídající skupinám průměrných 14ti-denních 

koncentrací ozonu o intervalu 12 μg.m-3, pro data z Kalifornie, USA, byly vypočítány 

také pro data ze stanice AIM Souš. Jelikož byly k dispozici data pouze za vegetační 

sezónu 2006, vypočítané průměrné indexy AOT40 za 14 dnů neobsáhly všechny 

intervaly průměrných 14ti-denních koncentrací naměřené pasivními dozimetry. Proto 

nemohly být indexy AOT40 za 14 dnů ze stanice AIM Souš použity k výpočtu indexu 

AOT40F pro pasivní dozimetry touto metodou. 
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Obr. č. 5.1: Srovnání hodnot expozičního indexu AOT40 za 14 dnů odpovídající 

skupinám průměrných 14ti-denních koncentrací přízemního ozonu o intervalu 
12 μg.m-3, za období 1.6. – 31.10.2006 na stanici AIM Souš a Kalifornii, 
USA. 

 

Ze srovnání na obr. č. 5.1 je zřejmé, že index AOT40 za 14 dnů ze stanice AIM 

Souš ve srovnání s indexy AOT40 z Kalifornie nabývá nižších hodnot, průměrně o 41 %. 

Přesto, že podle Olcese a Toselli (2006) lze použít hodinové koncentrace ozonu 

z jiné lokality, výsledky, použitím hodinových koncentrací z Kalifornie (USA), jsou pro 

naše data pasivních dozimetrů velmi nepřesné a nadhodnocené. 

Pro další použití této metody výpočtu expozičního indexu AOT40F pro lesy 

doporučuji pracovat se souborem vstupních hodinových koncentrací ze stejné oblasti, na 

které dochází k měření pasivními dozimetry, za delší časové období (např. několik 

vegetačních sezón). Budou tak k dispozici hodnoty průměrného indexu AOT40 za 14 dnů 

pro všechny intervaly průměrné 14ti-denní koncentrace naměřené pasivními dozimetry. 

Použitím dostatečného množství dat kontinuálního měření ze stejné lokality jako je 

pasivní měření, mohou být výsledky uspokojivé. 

Tato metoda je jednoduchá. Její nevýhodou je potřeba velkého množství dat 

hodinových koncentrací.   

 

5.2. Metoda B - Regresní závislost indexu AOT40 a průměrné koncentrace 

Z dosažených výsledků vyplývá, že existuje silná závislost indexu AOT40 na 
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průměrné koncentraci ozonu. Stejně jako v práci Karlsson et al. (2002) byl regresní 

rovnicí použit polynom 2. stupně, jehož koeficient determinace R2 byl roven 0.9867. 

Protože byla v této práci k dispozici data hodinových koncentrací pouze 

z jedné stanice, nebylo možné vytvořit funkce specifické pro různé kategorie, jak tomu 

bylo ve studii Karlsson et al. (2002). Pro naše podmínky byla vypočítána jedna rovnice 

regrese pro stanici AIM Souš, ze které byl dopočítán index AOT40 pro všechny lokality 

pasivní dosimetrie. K vytvoření rovnice regrese bylo dostačujících jedenáct párových 

hodnot, průměrné 14ti-denní koncentrace a indexu AOT40 za 14 dnů. Z toho se dá 

usuzovat, že tato metoda není náročná na množství vstupních dat.  

Použitím metody regresní závislosti byla zjištěna pro odhad indexu AOT40F 

nejnižší absolutní hodnota relativní chyby, která dosáhla 1,8 %. Chyba odhadu indexu 

AOT40 pro naše podmínky je daleko nižší než průměr hodnot relativní chyby (13,3 %) 

získaný ve studii Karlssona et al. (2002).  

 

5.3. Metoda C - Model Weibullova rozdělení hodinových koncentrací 

Hodinové koncentrace ozonu za období 1. 6. - 31. 10. 2006 ze stanice AIM Souš 

nemají normální rozdělení. Hustota těchto dat sleduje Weibullovo rozdělení, z tohoto 

důvodu mohla být použita metoda využívající Weibullovo rozdělení k odhadu indexu 

AOT40 z dat pasivní dosimetrie. 

Tato metoda je velmi citlivá na vstupní data. Výsledné hodnoty expozičního 

indexu AOT40F jsou nejpřesnější pro lokality pasivní dosimetrie, jejichž průměrné 14ti-

denní koncentrace jsou blízké vstupním hodnotám průměrných koncentrací naměřených 

kontinuálním měřením. Velmi dobré výsledky byly získány pro lokalitu Souš, na které 

jsou nejbližší 14ti-denní průměrné koncentrace hodnotám blízkého kontinuálního měření. 

Dále na lokalitách Šámalova Chata, U Jizerské cesty a Malá Strana (Horní Maxov), 

jejichž průměrné koncentrace za období 1. 6.-31. 10. 2006 se nejvíce blížily průměrné 

koncentraci na stanici Souš. Jejich rozdíl od průměrné koncentrace na stanici Souš byl 

v rozmezí 1,28 μg.m-3 – 3,38 μg.m-3 (tj. 1 % - 2,5 %).  

Extrémní a nejméně věrohodné výsledky byly získány pro lokality s nejvyššími 

průměrnými 14ti-denními koncentracemi velmi se lišícími od vstupních dat (Pod 

Smědavskou horou I, Pod Smědavskou horou II, Knajpa a Pod Jizerou – Mýtina), jejichž 
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rozdíl od průměrné koncentrace za období 1. 6.-31. 10. 2006 na stanici Souš byl 

v rozmezí 16,10 μg.m-3 – 27,03 μg.m-3 (tj. 14,6 % – 27,4 %). Na těchto lokalitách pro 

extrémně vysoké 14ti-denní průměrné koncentrace byly získány záporné odhady 

parametru shape β. Z tohoto důvodu nejsou pro tyto extrémní případy dobré odhady 

a nemají přesný model Weibullova rozdělení. Na lokalitě Knajpa došlo k těmto 

extrémním expozicím za celé zkoumané období dvakrát, a to během 1. a 4. expozice. 

Proto je pro tuto lokalitu hodnota expozičního indexu AOT40F pro lesy za celé vegetační 

období  extrémní, viz obr. č. 5.7. 

Jak lze vidět z obr. č. 5.2, průměrné 14ti-denní koncentrace vypočítané ze 

vstupních dat hodinových koncentrací referenční metodou ze stanice AIM Souš 

nedosahují extrémně vysokých hodnot průměrných koncentrací za 14ti-denní období 

naměřených na některých lokalitách pasivními dozimetry (Pod Smědavskou horou I, Pod 

Smědavskou horou II, Knajpa a Pod Jizerou – Mýtina).  
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Obr. č. 5.2: Srovnání průměrných 14ti-denních koncentrací z lokalit pasivní dosimetrie 

s extrémními hodnotami a stanicí AIM Souš. 
 

Hlavním důvodem, proč tato metoda nedala dobré výsledky, byl malý počet 

hodnot vstupujících do odhadu koeficientů kubické regrese, pouze jedenáct 14ti-denních 

cyklů měřených na jedné lokalitě. Větší počet vstupních dat by dával větší přesnost 

v odhadech. Z výsledků je zřejmé, že při práci s obdobnými průměrnými 14ti-denními 

koncentracemi, jako byly naměřeny ve vzorové stanici Souš, dala metoda dobré 
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výsledky. Dá se tedy očekávat, že po rozšíření vstupních dat, budou získány dobré 

výsledky pro všechny lokality.  

Tuto metodu je možné doporučit k dalšímu použití pro výpočet expozičního 

indexu AOT40F pro lesy pro lokality pasivní dosimetrie, pro větší počet vstupních dat 

hodinových koncentrací (např. z více vegetačních sezón). 

 

5.4. Srovnání všech metod 

Přesnost odhadu indexu AOT40F metodami A, B a C byla ověřena pro pasivní 

dozimetr na lokalitě Souš nacházející se v bezprostřední blízkosti u referenční metody 

stanice AIM Souš. Přesnost zkoumaných metod byla ověřena absolutní hodnotou 

relativní chyby. Na lokalitách s pasivní dosimetrií, které se nenachází poblíž stanice 

AIM, nemohla být ověřena přesnost odhadu indexu AOT40F s výsledky kontinuálního 

měření.  

Nejpřesnějších výsledků bylo dosaženo metodou B - regresní analýzy, kdy 

absolutní hodnota relativní chyby je rovna 1,8 %. Absolutní hodnota relativní chyby pro 

metodu A i C převyšuje 40 %. Přesto, pokud při dalším použití budou dodrženy 

doporučení, mohou tyto metody vynést přesné výsledky. 
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6. ZÁVĚR 

Z odborné literatury byly určeny tři vhodné metody odhadu expozičního indexu 

AOT40F z měření pasivními dozimetry a následně na ně byly aplikovány naše data.  

Nejjednodušší metoda A - rozřazení průměrných 14ti-denních koncentrací do 

skupiny o určitém intervalu je méně přesná než se předpokládalo. Tato metoda 

nevyžaduje kontinuální měření na stejné lokalitě, na které probíhá měření pasivními 

dozimetry, zato je náročná na množství vstupních hodinových koncentrací. K jejímu 

vypracování byla použita data hodinových koncentrací z databáze kvality ovzduší 

v Kalifornii, USA. Skupina průměrných 14ti-denních koncentrací o intervalu 8 μg.m-3 

měla přesnější výsledky, jejíž absolutní hodnota relativní chyby byla rovna 56 %, než 

skupina o intervalu o 12 μg.m-3 s absolutní hodnotou relativní chyby dokonce 57 %. 

Další studovanou metodou B byla regresní závislost indexu AOT40 za 14 dnů na 

průměrné 14ti-denní koncentraci přízemního ozonu. Párové hodnoty byly vyneseny do 

grafu a byla vypočítána regresní rovnice pro stanici AIM Souš. Z té byly dopočítány 

indexy pro pasivní dozimetry. Tato jednoduchá metoda, nenáročná na vstupní data, se 

jeví, s absolutní hodnotou relativní chyby rovné 1,8 %, za nejpřesnější, ze zkoumaných 

metod. 

Poslední vyšetřovanou metodou C byl model Weibullova rozdělení. Tato metoda 

využívá Weibullovo rozdělení hodinových koncentrací ozonu za 14ti-denní období 

a simuluje rozložení četnosti hodinových koncentrací pro pasivní dozimetry. Tato metoda 

je velmi citlivá na hodnoty vstupních dat. Výsledné hodnoty expozičního indexu 

AOT40F jsou nejpřesnější pro lokality pasivní dosimetrie, jejichž průměrné 14ti-denní 

koncentrace se blíží vstupním hodnotám průměrných koncentrací naměřených 

kontinuálním měřením. Absolutní hodnota relativní chyby pro model Weibullova 

rozdělení byla rovna 42 %. 

Relativní chyby pro všechny metody byly kladné, tzn. indexy AOT40F počítané 

pro pasivní dozimetry jsou nadhodnocené.   

 Kritická hodnota pro ochranu lesů AOT40F 10 000 μg.m-3.h-1 za vegetační 

sezónu 2006 na zkoumaném území CHKO Jizerské hory byla překročena na všech 

lokalitách pro všechny metody. 

Metody A a C (rozdělení průměrných 14ti-denních koncentrací do skupiny 
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o určitém intervalu a model Weibullova rozdělení) nevynesly přesné výsledky. Přesto, 

pokud při dalším použití metody A bude k dispozici dostatečné množství hodinových 

koncentrací ze zkoumané lokality, může tato metoda vynést kvalitní výsledky. Pokud do 

metody C budou vstupovat kompletní data hodinových koncentrací, která obsáhnou 

všechny 14ti-denní průměrné koncentrace pasivních dozimetrů, tento model bude přesný. 

Na základě nejpřesnějších výsledků dosažených metodou B, regrese, a její 

nenáročnosti na vstupní data, ji lze pro naše podmínky považovat za nejvhodnější nástroj 

odhadu expozičního indexu AOT40F pro lesy.  
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8. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 8.1: Hodnoty parametru shape (tvar) β Weibullova rozdělení z dat pasivních dozimetrů.  
Parametr shape β 1.-15.6. 15.-29.6. 29.6.-13.7. 13.-27.7. 27.7.-12.8. 12.- 24.8.  24.8.-7.9. 7.-23.9. 23.9.-5.10. 6.-19.10. 19.-31.10. 

Šámalova Chata 4.0199 3.7091 4.0507 3.9927 3.4944 2.9963 3.1763 4.1422 3.0612 2.7089 2.8507 

Prameny Černé Nisy 4.1545 4.1708 4.0471 1.0967 3.6564 2.7218 2.7838 4.1747 2.8292 2.7083 2.7078 

Pod Smědavskou horou I 2.5142 2.2234 1.7917 -8.4598 3.8965 3.3389 3.1985 0.8457 4.1284 3.9107 4.1068 

Pod Smědavskou horou II 0.9140 2.8457 2.9391 -9.5287 4.0817 3.5963 3.0846 1.5714 3.9312 3.8482 3.9107 

Knajpa -4.3899 3.0338 3.0843 -4.2674 4.1694 3.2543 2.7085 1.2270 3.8832 3.2340 2.7169 

Předěl 4.1513 4.1177 4.0981 2.5263 4.1384 3.3316 2.7085 4.1557 3.1909 2.7183 2.7319 

U Jizerské cesty 3.6271 3.7752 3.7157 4.0919 3.9325 2.7489 2.8796 4.0865 2.8051 2.7898 2.9229 

Rybí Loučky 3.6271 3.7336 3.9401 4.1682 3.8273 2.7713 3.0488 3.6662 2.7254 3.2971 2.9971 

Lasičí 4.1670 4.1692 3.9544 0.8189 4.1010 2.7985 2.7689 4.1510 3.8399 2.7713 2.7145 

Pod Jizerou (Mýtina) 3.8742 3.5179 3.6116 -2.9220 4.1431 2.9132 2.7085 2.7917 4.0424 2.9746 2.7094 

Pod Jizerou (u porostu) 4.1466 4.1620 4.1540 3.8431 4.1640 2.8373 2.7274 4.1295 3.5616 2.8028 2.8227 

Souš 3.9747 4.0739 4.0815 2.7630 3.9392 2.8473 3.3334 3.5087 2.7154 2.8564 3.3624 

Malá Strana (Horní Maxov) 3.9510 3.8261 3.9881 4.1612 2.9094 2.9534 2.7086 3.8145 3.2736 2.7471 3.1409 
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Příloha č. 8.2: Hodnoty parametru scale (měřítko) α Weibullova rozdělení z dat pasivních dozimetrů.  

Parametr scale α 1.-15.6. 15.-29.6. 29.6.-13.7. 13.-27.7. 27.7.-12.8. 12.- 24.8.  24.8.-7.9. 7.-23.9. 23.9.-5.10. 6.-19.10. 19.-31.10. 

Šámalova Chata 96.93 89.93 97.85 113.58 85.94 53.54 50.65 101.53 77.71 65.03 56.68 

Prameny Černé Nisy 102.32 103.89 112.27 138.22 88.93 66.82 58.72 105.82 71.86 64.83 64.43 

Pod Smědavskou horou I 129.57 131.57 134.29 173.76 93.82 83.11 80.48 139.53 100.80 94.15 99.84 

Pod Smědavskou horou II 139.18 127.07 126.31 176.88 98.88 87.80 78.21 135.59 94.63 92.76 94.15 

Knajpa 160.86 125.51 125.07 160.43 106.83 81.54 63.79 137.52 93.52 81.16 66.34 

Předěl 102.09 110.01 110.74 129.49 101.32 82.97 63.79 108.07 80.33 66.48 67.61 

U Jizerské cesty 88.38 91.24 90.06 110.94 94.66 60.18 55.95 99.06 71.04 58.50 54.98 

Rybí Loučky 88.38 90.41 94.84 106.98 92.31 59.19 52.62 89.11 61.61 49.03 53.52 

Lasičí 107.11 106.85 114.39 139.67 99.61 70.80 69.60 108.37 92.58 69.71 62.64 

Pod Jizerou (Mýtina) 115.87 120.75 119.64 155.64 101.58 74.28 63.79 127.50 97.59 75.79 63.51 

Pod Jizerou (u porostu) 108.64 107.58 108.18 116.39 103.09 72.12 61.45 109.50 87.17 70.95 57.45 

Souš 95.70 98.61 98.88 127.72 94.82 72.43 48.58 86.20 66.16 56.53 48.23 

Malá Strana (Horní Maxov) 95.11 92.29 96.05 107.65 74.18 54.36 63.73 92.04 81.90 60.27 51.17 
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Příloha č. 8.3: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě rozřazení 14ti-denních průměrných koncentrací do skupin o 8 

μg.m-3 intervalu pro všechny lokality pasivní dosimetrie. 

Lokalita 
AOT40 [μg.m-3.hod-1]  

1.-15.6. 15.-29.6. 29.6.-13.7. 13.-27.7. 27.7.-12.8. 12.- 24.8.  24.8.-7.9. 7.-23.9. 23.9.-5.10. 6.-19.10. 19.-31.10. 1.6.-31.10. 

Šámalova Chata 5465 5248 5465 7395 4442 875 566 5465 2834 1513 875 40143 

Prameny Černé Nisy 5465 5465 7395 9965 5248 1513 875 7395 2834 1513 1513 49181 

Pod Smědavskou horou I 9059 9059 9059 12320 5248 4442 4442 9965 5465 5248 5465 79772 

Pod Smědavskou horou II 9965 9059 9059 14488 5465 4442 2834 9965 5248 5248 5248 81020 

Knajpa 12320 9059 9059 12320 7395 4442 1513 9965 5248 4442 1513 77275 

Předěl 5465 7395 7395 9059 5465 4442 1513 7395 4442 1513 1513 55598 

U Jizerské cesty 5248 5248 5248 7395 5248 875 875 5465 1513 875 875 38863 

Rybí Loučky 5248 5248 5248 7395 5248 875 566 5248 875 566 875 37390 

Lasičí 7395 7395 7572 9965 5465 1513 1513 7395 5248 1513 1513 56488 

Pod Jizerou (Mýtina) 7572 7572 7572 10744 5465 2834 1513 9059 5465 2834 1513 62143 

Pod Jizerou (u porostu) 7395 7395 7395 7572 5465 2834 875 7395 4442 1513 875 53156 

Souš 5248 5465 5465 9059 5248 2834 566 4442 1513 875 566 41281 

Malá Strana (Horní Maxov) 5248 5248 5248 7395 2834 875 1513 5248 4442 875 566 39490 
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Příloha č. 8.4: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě rozřazení 14ti-denních průměrných koncentrací do skupin o 

12 μg.m-3 intervalu pro všechny lokality pasivní dosimetrie. 

Lokalita 
AOT40 [μg.m-3.hod-1]  

1.-15.6. 15.-29.6. 29.6.-13.7. 13.-27.7. 27.7.-12.8. 12.- 24.8.  24.8.-7.9. 7.-23.9. 23.9.-5.10. 6.-19.10. 19.-31.10. 1.6.-31.10. 

Šámalova Chata 5645 4494 5645 7142 4494 1121 522 5645 2235 1121 1121 39184 

Prameny Černé Nisy 5645 5645 7142 9944 4494 1121 1121 7142 2235 1121 1121 46731 

Pod Smědavskou horou I 8797 8797 8797 11682 5645 4494 4494 9944 5645 5645 5645 79586 

Pod Smědavskou horou II 9944 8797 8797 14488 5645 4494 2235 9944 5645 5645 5645 81280 

Knajpa 11682 8797 8797 11682 7142 4494 1121 9944 5645 4494 1121 74920 

Předěl 5645 7142 7142 8797 5645 4494 1121 7142 4494 1121 2235 54978 

U Jizerské cesty 4494 4494 4494 7142 5645 1121 1121 5645 2235 1121 1121 38632 

Rybí Loučky 4494 4494 5645 7142 4494 1121 522 4494 1121 522 1121 35168 

Lasičí 7142 7142 7142 9944 5645 2235 2235 7142 5645 2235 1121 57628 

Pod Jizerou (Mýtina) 7142 8797 8797 11682 5645 2235 1121 8797 5645 2235 1121 63218 

Pod Jizerou (u porostu) 7142 7142 7142 7142 5645 2235 1121 7142 4494 2235 1121 52561 

Souš 5645 5645 5645 8797 5645 2235 522 4494 1121 1121 522 41391 

Malá Strana (Horní Maxov) 5645 4494 5645 7142 2235 1121 1121 4494 4494 1121 522 38033 
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Příloha č. 8.5: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě regresní analýzy pro všechny lokality pasivní dosimetrie. 

Lokalita 
AOT40 [μg.m-3.hod-1]  

1.-15.6. 15.-29.6. 29.6.-13.7. 13.-27.7. 27.7.-12.8. 12.- 24.8.  24.8.-7.9. 7.-23.9. 23.9.-5.10. 6.-19.10. 19.-31.10. 1.6.-31.10. 

Šámalova Chata 3592 2648 3725 6249 2168 43 -10 4276 1333 452 122 24607 

Prameny Černé Nisy 4398 4644 6024 10659 2523 547 186 4952 865 441 422 35661 

Pod Smědavskou horou I 9088 9451 9945 16966 3157 1857 1590 10897 4165 3201 4020 74338 

Pod Smědavskou horou II 10833 8635 8498 17498 3877 2386 1377 10181 3267 3013 3201 72768 

Knajpa 14723 8354 8275 14649 5116 1695 391 10531 3116 1657 520 69028 

Předěl 4363 5642 5764 9073 4244 1843 391 5319 1576 528 592 39334 

U Jizerské cesty 2456 2814 2664 5799 3272 238 102 3903 809 179 76 22310 

Rybí Loučky 2456 2708 3297 5140 2954 202 24 2545 294 -32 43 19664 

Lasičí 5161 5119 6388 10922 3985 792 714 5369 2989 720 338 42498 

Pod Jizerou (Mýtina) 6644 7503 7306 13799 4284 1046 391 8713 3687 1167 378 54917 

Pod Jizerou (u porostu) 5414 5239 5338 6735 4519 884 288 5557 2311 803 145 37231 

Souš 3418 3836 3876 8753 3294 906 -37 2198 511 118 -41 26910 

Malá Strana (Horní Maxov) 3334 2951 3467 5250 1038 61 388 2919 1732 242 -2 21382 
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Příloha č. 8.6: Hodnoty expozičního indexu AOT40F pro lesy spočítané na základě aplikace Weibullova rozdělení pro všechny lokality pasivní 

dosimetrie. 

Lokalita 
AOT40 [μg.m-3.hod-1]  

1.-15.6. 15.-29.6. 29.6.-13.7. 13.-27.7. 27.7.-12.8. 12.- 24.8.  24.8.-7.9. 7.-23.9. 23.9.-5.10. 6.-19.10. 19.-31.10. 1.6.-31.10. 

Šámalova Chata 4704 3720 4712 8777 3468 34 39 5220 2125 820 209 33829 

Prameny Černé Nisy 5786 5942 8394 24021 3286 826 296 7114 1388 978 639 58672 

Pod Smědavskou horou I 13439 13979 16091 102473 3957 2573 1876 32341 5140 3987 6057 201913 

Pod Smědavskou horou II 27859 13518 12778 103906 5317 3393 1897 16367 4489 4361 4209 198093 

Knajpa 93596 11966 13107 73473 7456 2398 856 20730 4032 2190 980 230785 

Předěl 6115 7499 8502 13785 6176 2413 728 7637 2358 765 900 56878 

U Jizerské cesty 2990 4027 3396 8618 4641 413 105 5761 1297 331 142 31721 

Rybí Loučky 3157 3955 4838 6808 3864 428 77 2832 520 9 129 26619 

Lasičí 6697 7068 10150 30269 5426 1320 1046 7773 3682 893 492 74816 

Pod Jizerou (Mýtina) 9936 11611 10193 71494 6242 1411 821 14005 4836 1804 564 132918 

Pod Jizerou (u porostu) 6969 7188 7758 9374 5589 1651 548 8508 3080 1084 258 52008 

Souš 4286 5023 5041 13878 3809 1579 4 2794 1007 105 0 37527 

Malá Strana (Horní Maxov) 4483 3872 4424 7802 1542 109 542 4321 2432 197 50 29775 
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