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Abstrakt 

Přízemní ozón je látka, která se významně podílí na znečištění ovzduší. Jeho koncentrace 

se měřila již ve druhé polovině 19. století na více než 300 místech po celém světě. Téměř vždy 

byla k měření použita Schӧnbeinova metoda, která je založená na reakci jodidu draselného 

s ozónem. Tuto metodu ovlivňuje mnoho faktorů, především relativní vlhkost, kterou je nutno 

zohlednit pro porovnání dříve naměřených hodnot s dnešními. Převod se provádí na základě tzv. 

Linvillova grafu, který znázorňuje závislost koncentrace přízemního ozónu na relativní vlhkosti. 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala převodem hodnot naměřených v letech 1854–1868 

v pražském Klementinu. Z mých výsledků vyplývá, že roční průměrné koncentrace se 

pohybovaly od 4 do 8 ppb a jsou tak mnohdy až čtyřikrát nižší než ty měřené v dnešní době. 

Tyto výsledky podporují současná pozorování, že koncentrace ozónu v přízemní vrstvě 

atmosféry stále stoupá.  

 

Abstract 

Ground level ozone is a substance that significantly accounts for air pollution. The level 

of ozone was measured at more than 300 places worldwide as early as in the second half of the 

19th century. Almost all measurements used Schӧnbein method which is based on a reaction of 

potassium iodide with ozone. This method is, however, influenced by many factors, most 

importantly the relative humidity, that must be taken into account to compare earlier and present-

day values. The conversion is based on so called Linville graph which indicates the dependency 

of concentration of ground level ozone on relative humidity. The thesis is concerned with 

conversion of values of ozone measured in Clementinum in Prague between years 1854–1868. 

The results indicate that average year values ranged from 4 to 8 ppb. The values were thus 

almost four times smaller than the present-day ones. The findings are in accord with the recent 

observations concluding that the level of ozone has been increasing.  
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1. Úvod  

Ozón je tvořen tříatomovou molekulou kyslíku a o jeho přítomnosti v atmosféře se ví 

více než 150 let. Vyskytuje se v různých vrstvách atmosféry, a proto rozlišujeme stratosférický  

a troposférický ozón. Stratosférický ozón nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením. 

Naopak přízemní ozón, který je součástí troposférického ozónu, přispívá ke znečištění ovzduší. 

Zvýšená koncentrace přízemního ozónu má negativní vliv na lidské zdraví i na vegetaci. Ve své 

bakalářské práci se zabývám historií měření koncentrace přízemního ozónu. 

První měření koncentrace přízemního ozónu byla prováděna ve druhé polovině 

19. století, tedy v době před průmyslovou revolucí. Tato měření mají veliký význam pro dnešní 

dobu, neboť nám mohou poskytnout důležitou informaci o tom, jak se měnilo množství 

přízemního ozónu v souvislosti s rozvojem průmyslu. 

Náplní mé bakalářské práce bylo sepsat základní metody a postupy, které se používaly 

pro měření koncentrace přízemního ozónu od druhé poloviny 19. století. Dále popsat místa 

měření a způsoby, jakými lze naměřené hodnoty převést na hodnoty, odpovídající dnešním 

měřením. Tyto výsledky, které jsou pouze přibližné, nám pomáhají porovnávat dané koncentrace 

na různých místech a zároveň i v různých letech. Na základě porovnávání hodnot koncentrací 

přízemního ozónu, naměřených v období před nástupem průmyslové revoluce s dnešními 

hodnotami, předpokládáme, že zvýšení množství přízemního ozónu v atmosféře je způsobeno 

lidskou činností. 

Dalším cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat data, naměřená ve druhé polovině 

19. století v pražském Klementinu. Tato data, získaná z historického archivu knihovny Českého 

hydrometeorologického ústavu, jsem musela nejdříve převést do elektronické podoby, abych  

s nimi mohla dále pracovat. Při převádění dat na hodnoty odpovídající dnešnímu měření jsem 

využívala postupy jiných autorů, uvedené v této práci. Výsledkem převodů je několik grafů, 

které nám znázorňují koncentrace přízemního ozónu v období před nástupem průmyslové 

revoluce a umožňují srovnat data s hodnotami naměřenými dnes. 
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2. Problematika znečištění ovzduší přízemním ozónem      

 Přízemní ozón vzniká těsně nad povrchem země v nejnižší vrstvě atmosféry, kterou 

nazýváme troposféra. Její horní hranice se mění v závislosti na zeměpisné šířce v rozmezí  

8–18 km nad zemským povrchem. V celé troposféře se nachází přibližně 10 % ozónu (Seinfeld, 

Pandis, 2006). Největší množství ozónu je obsaženo v tzv. ozonosféře, která je součástí 

stratosféry. Ve středních zeměpisných šířkách nalézáme nejvyšší koncentrace ozónu ve výšce 

22–25 km nad úrovní moře (Holoubek et al., 2005). Ozón vzniká v atmosféře celou řadou 

komplikovaných fotochemických reakcí, které jsou podrobně popsány v Atmospheric Chemistry 

and Physics (Seinfeld, Pandis, 2006). 

Ozón patří mezi tzv. sekundární škodliviny, které nemají v atmosféře svůj vlastní 

významný zdroj. Jejich vznik je podmíněn přeměnou primárních škodlivin, které svůj emisní 

zdroj mají. Nejvýznamnější prekurzory ozónu jsou oxidy dusíku (dále NOx) a nemetanické 

těkavé organické látky (NMVOC). Nezanedbatelný vliv mají i další látky, například metan 

(CH4) a oxid uhelnatý (CO). Kromě koncentrace prekurzorů se na vzniku ozónu významně 

podílejí i meteorologické podmínky (Colbeck, Mackenzie, 1994). Koncentrace ozónu se zvyšuje 

s rostoucí teplotou a ultrafialovým zářením (dále jen UV) a snižuje s rostoucí relativní vlhkostí 

vzduchu. Ozón je indikátorem fotochemického smogu, který je tvořen směsí plynů  

a aerosolových částic. Fotochemický smog vzniká za přítomnosti slunečního záření zejména 

v letním období roku, v důsledku intenzivního automobilového provozu (Braniš, Hůnová, 2009).  

Ozón je silným oxidačním činidlem a v troposféře setrvává týdny až měsíce. 

Má negativními účinky na lidské zdraví, vegetaci, živočichy i na různé materiály. Proto je 

prakticky na celém světě přiřazován k  nejvíce problematickým znečišťujícím příměsím 

v ovzduší (EEA, 2013). Mezi negativní účinky ozónu na lidské zdraví patří akutní změny 

plicních funkcí, respirační problémy, zvýšení tlaků v dýchacích cestách, zhoršení onemocnění 

dýchacích cest, zápaly plic, změny imunitního systému, dráždění oční sliznice a další (COŽP 

UK, 1998). Tyto projevy jsou individuální a závisí na různých faktorech, jako jsou věk, pohlaví, 

rasa, kouření a fyzická zátěž. Prahové koncentrace ozónu, které jsou rizikové pro ochranu zdraví, 

lidí i vegetace jsou v dnešní době překračovány v mnoha evropských zemích i jinde ve světě 

(Hůnová, Janoušková 2004). 

Ozón se měří v České republice kontinuálně od roku 1993 asi na 50 městských  

i venkovských stanicích (Hůnová et al., 2013). Měří se metodou UV absorbance, která je 

referenční metodou v rámci EU (EC, 2008). Množství ozónu se udává jako koncentrace v μgm
-3

 

nebo jako objemová koncentrace plynu v „parts per billion“ (dále jen ppb). Roční průměrné 
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hodnoty koncentrace přízemního ozónu v České republice se pohybují kolem 23 ppb (Hůnová et 

al., 2012).  

Koncentrace ozónu se během dne mění podle lokality. Obecně klesá v noci, kdy nemohou 

probíhat fotochemické reakce. Na městských stanicích nastává maximální koncentrace ozónu 

mezi 12–15 hodinou odpolední, kdy je intenzita slunečního záření nejvyšší. Vyšší koncentrace 

ozónu najdeme na horách, z důvodu intenzivnějšího slunečního záření. Nejvyšší koncentrace 

přízemního ozónu během roku bývá v období duben–září (Hůnová, Janoušková 2004). 

3. Objevení ozónu 

Ozón se projevuje charakteristickým pachem, kterého si poprvé všiml německý filozof 

Van Marum v roce 1783 při práci s indukční elektřinou. Poznamenal si výsledky svých pokusů, 

ale dále se již nezabýval hledáním zdroje charakteristického pachu, který označil jako „odor of 

electricity“. Ke stejným výsledkům došel i William Cruickshank v roce 1801. S objevením 

ozónu se spojuje až jméno Christiana Friedricha Schönbeina (Obr. 1) (Bojkov, 1986; Rideal, 

1920;  Rubin, 2001). 

V roce 1839 CH. F. Schönbein zjistil, že při rozkladu vody elektrickým proudem vzniká 

zvláštní pach, a po zbytek svého života se zaměřil na výzkum toho, co je jeho příčinou. Byl si 

jist, že je to stejný pach, který popsal již Van Marum (Rideal, 1920;  Rubin, 2001). O rok později 

došel CH. F. Schönbein k závěru, že zdrojem pachu musí být konkrétní chemická látka, kterou 

později pojmenoval ozón podle řeckého slova páchnout „ozein“. Své výsledky ve stejném roce 

přednesl před Bavorskou akademií věd. K rozšíření informací o jeho výzkumu přispěl také dopis 

Faradayovi, který byl přečten před královskou společností a Francouzskou akademií věd. CH. F. 

Schönbein v něm pro novou látku navrhoval název ozón (Rubin, 2001). 

Později CH. F. Schönbein ukázal, že ozón může vznikat i autooxidací, zejména reakcí 

bílého fosforu na vlhkém vzduchu (Rideal, 1920). Při svých pokusech přišel na to, že reakcí 

jodidu draselného s ozónem ve vodném prostředí vzniká elementární jód. Na této reakci byla 

později založena měření koncentrace přízemního ozónu tzv. Schönbeinovou metodou, která byla 

používána po celém světě (Nolle et al., 2005; Rideal, 1920; Rubin, 2001). 

V roce 1852 Hendri Becquerel s Edmondem Fremym potvrdili, že molekula ozónu 

obsahuje pouze kyslík. Nechtěli novou sloučeninu nazývat ozón a pojmenovali ji „elektrický 

kyslík“. Jiný název, který použil pro novou sloučeninu Jean Charles Houzeau, byl „vznikající 

kyslík“. Nakonec ale převládl Schönbeinův název ozón (Bojkov, 1986; Rubin, 2001). 
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 Po Schönbeinově smrti v roce 1868 se stal ozón akceptovanou chemickou sloučeninou. 

V roce 1865 dokázal Jacques-Louis Soret jeho molekulový vzorec a bylo uznáno, že se jedná  

o látku s neobvyklými vlastnostmi, která nebyla dosud izolována v čistém stavu (Rubin, 2002). 

 

 

Obr. 1: Christian Friedrich Schönbein, 1799-1868 (Weidinger et al., 2011) 

4. Měření přízemního ozónu 

Objevení ozónu v polovině 19. století ovlivnilo následná bádání mnoha chemiků, 

meteorologů i fyziků. Po celém světě byla prováděna různá laboratorní měření a jejich výsledky 

byly publikovány v krátkých článcích i odborných knihách. Ozón se stal velmi populárním 

tématem a nejen mezi chemiky se vedlo mnoho vědeckých diskuzí o jeho složení, měření, 

chemických i fyzikálních vlastnostech, účincích na lidský organismus a roli této sloučeniny 

v atmosféře (Bojkov, 1986). 

K bádání přispěli i lékaři, kteří zkoumali účinky ozónu na lidský organismus. Zjistili, že 

ozón má baktericidní vlastnosti, a proto se mylně domnívali, že čím vyšší koncentrace ozónu 

v ovzduší, tím menší riziko přenosu epidemií. To byl jeden z důvodů, proč na konci 19. století 

probíhala měření na tolika místech (Linvill et al., 1980). 

CH. F. Schönbein nejdříve poznával přítomnost ozónu pouze podle charakteristického 

pachu. Během svých výzkumů zavedl metodu měření koncentrace přízemního ozónu v ovzduší 
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tzv. Schönbeinovu metodu („starch-iodid paper“), která byla později používána po celém světě 

až do začátku 20. století (Rubin, 2001). 

Metoda nebyla příliš přesná, protože výsledky testů byly ovlivňovány i jinými faktory, například 

přítomností jiných látek v ovzduší, meteorologickými podmínkami, kvalitou měřících pomůcek a 

dalšími. Z těchto důvodů se CH. F. Schönbein snažil najít přesnější metodu. Použil testovací 

papírky namočené do manganatých solí, které se zbarvily do hněda působením ozónu. Tato ani 

jiné metody, se kterými přišli další vědci, se však neukázaly být přesnější než původní 

Schönbeinova metoda (Rubin, 2001; Anfonssi et al., 1991). 

Jedinou výjimkou byla tzv. Montsourijská série. Měření množství přízemního ozónu 

v Montsourijském parku v Paříži v letech 1876–1910 prováděl Albert Lévy, který použil metodu 

založenou na oxidaci arsenitanu ve vodném prostředí katalyzovanou jódem. K porovnání využil 

současně i původní Schönbeinovu metodu. Tato Mountsourijská série zahrnuje souvislá měření, 

která nám dnes pomáhají převést výsledky měření z druhé poloviny 19. století do hodnot, které 

odpovídají současným měřením (Volz, Kley, 1988). 

4.1. Schönbeinova metoda měření ozónu 

Schönbeinova metoda byla nejvíce používanou metodou pro měření množství přízemního 

ozónu ve druhé polovině 19. století. Je založena na reakci jodidu draselného s ozónem ve vlhkém 

prostředí. Reakce probíhá podle následující rovnice (1): 

 

2KI + O3 + H2O = 2KOH + O2 + I2     (1) 

 

Pro zjištění množství vytvořeného jódu je přidáván do roztoku škrob. Ozón oxiduje 

jodidové anionty, které reagují se škrobem za vzniku modrého komplexu, ten pak zabarví 

testovací papírek. Vzniklé odstíny modré závisí na koncentraci volného jódu, což nám umožňuje 

zjistit množství ozónu v ovzduší (Linvill et al., 1980). 

Nejprve se připraví suspenze kvalitního škrobu v destilované vodě, která se zahřívá, 

dokud škrob neztuhne, poté je do roztoku přidán jodid draselný. Poměr těchto ingrediencí je 

10 dílů škrobu, 200 dílu destilované vody a 1 díl jodidu draselného. Dále jsou nastřihány 

proužky filtračního papíru, jeden a půl cm široké a deset cm dlouhé (Bojkov, 1986). Proužky se 

namáčejí do připraveného roztoku, poté se nechají usušit v troubě a jsou umístěny do uzavřené 

baňky. V té jsou chráněny před použitím proti vlhku. Po Schönbeinově smrti byly používány 

testovací papírky, které dodával chemik ze Sedanu, a proto se jim říkalo sedanské. Tyto testovací 

papírky byly kvalitnější (Bojkov, 1986; Linvill et al., 1980). 
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Vysušené proužky papíru byly vystaveny dvanáctihodinovému působení vzduchu, 

některá literatura uvádí šesti nebo osmi hodinové působení (Linvill et al., 1980; Lisac, Grubišić, 

1990). Bylo důležité, aby nebyly na přímém slunci nebo na dešti, proto se při některých 

měřeních používaly různé zastiňovací pomůcky. Tyto proužky papíru byly nejčastěji umístěny 

několik metrů nad zemí. Odečítání výsledků probíhalo obvykle dvakrát denně, ráno a večer 

(Bojkov, 1986; Linvill et al., 1980; Nolle et al., 2005). 

Po expozici byly papírky namočeny do destilované vody, aby došlo k zvýraznění odstínu 

získané barvy. Ihned po namočení byl barevný odstín proužku porovnán s připravenou stupnicí, 

vytvořenou podle různých odstínů modré barvy. Tmavší zabarvení tedy vyšší číslo na barevné 

stupnici, odpovídalo vyšší koncentraci ozónu v ovzduší (Bojkov, 1986; Linvill et al., 1980). 

Rozmezí původní, nejvíce používané Schönbeinovy stupnice, bylo od 0-10. V rámci 

přípravy vlastních měření na různých místech po světě byly používány i jiné stupnice: Lenderova 

stupnice se škálou 0–14, Salleronova a Berignyho stupnice se škálou 0–21 a Krebsova stupnice 

se škálou 0–16 (Nolle et al., 2005). 

4.1.1. Příčiny nepřesnosti  

Schönbeinova metoda měření nebyla příliš přesná, protože ji ovlivňovaly nejrůznější 

faktory. Měření navíc probíhala na různých místech po celém světě a každý používal své vlastní 

metody a postupy, proto jsou jejich výsledky obtížně srovnatelné.  

 

a) meteorologické faktory 

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím výsledky měření koncentrace přízemního ozónu je 

relativní vlhkost vzduchu. Barva vystaveného proužku papíru je intenzivnější ve vlhkém 

prostředí. Dalšími faktory, které ovlivňují výsledky, jsou teplota během měření, rychlost a směr 

větru. V roce 1873 bylo zjištěno, že vyšší teplota způsobuje výraznější zbarvení proužku papíru, 

a v roce 1986 bylo objeveno, že rychlost větru má pouze malý vliv na měření ozónu, a pro další 

zpracování se považuje za zanedbatelný (Bojkov, 1986; Pavelin et al., 1999). 

 

b) metoda a místo měření 

Další příčinou špatné srovnatelnosti výsledků různých měření Schönbeinovou metodou 

byla nestejně dlouhá doba, po kterou byl papírek vystaven expozici vzduchu nebo různá část 

dne, kdy bylo měření odečítáno. Dalším důvodem nesrovnatelnosti výsledků bylo i různé místo 

měření. Místem je myšlena jak výška měřícího stanoviště nad zemí, tak poloha místa měření, 

například umístění měřícího stanoviště do centra nebo na okraj města, na severozápadní nebo 
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jihovýchodní stranu budovy. V závislosti na státu se metoda mohla lišit i v kvalitě indikačního 

papíru a v koncentraci použitého jodidu draselného (Bojkov, 1986; Pavelin et al., 1999). 

 

c) složení atmosféry 

 Některé látky v ovzduší mohly nadhodnotit změřenou koncentraci ozónu, neboť také 

uvolňují jód z jodidu draselného. Mezi takové látky patří zejména peroxid vodíku, chlór, 

kyselina dusičná a peroxyacetylnitrát. Jiné látky zase vedou k naměření nižších hodnot 

přízemního ozónu, protože působí jako redukční činidla ozónu. Mezi tyto látky patří například 

oxid siřičitý, amoniak, sulfan a formaldehyd (Bojkov, 1986; Pavelin et al., 1999). 

4.2. Montsourijské měření v Paříži 

Montsourijská série zahrnuje měření koncentrace přízemního ozónu v letech 1876–1910. 

Tato souvislá měření prováděl francouzský chemik Albert Lévy v Montsourijské observatoři. 

Souběžně použil i původní Schönbeinovu metodu se škálou 0–21. Montsourijská měření byla 

založena na oxidaci arzenitanu v neutrálním vodném roztoku. Jako katalyzátor byl použit jód 

(Pavelin et al., 1999; Volz, Kley, 1988).  

Reakce probíhala podle následující rovnice (2): 

 

O3 + AsO3
3-

  =  O2 + AsO4
3-

     (2) 

 

Množství ozónu bylo stanoveno na základě titrace zbylého arzenitanu jódem po přidání 

uhličitanu amonného a škrobu, jak ukazuje následující rovnice (3) : 

 

I2 + AsO3
3-

 + 2OH
-
 = 2I

-
 + AsO4

3-
 +H2O    (3) 

 

Nejdříve byla sestrojena aparatura a na ni byl napojen přesně kalibrovaný plynoměr  

a vodní čerpadlo (Obr. 2). Měřený vzduch přicházel do této aparatury platinovou trubicí, dále 

procházel vzestupnými otvory do roztoku 20 cm
3
 arsenitanu draselného smíchaného  

s 5 cm
3
 jodidu draselného a pomocí vodního čerpadla byl odčerpáván z aparatury ven. Nad nimi 

byl roztok 20 cm
3
 arsenitanu draselného o koncentraci 5*10

-4
 M smíchaných s 5 cm

3
 5% jodidu 

draselného (Volz, Kley, 1988). 

Aparatura byla každý den umístěna na balkón ve výšce 5 metrů nad zemí. Vzduch 

protékal přístrojem po dobu 24 hodin. Na konci měření byl zbylý arzenitan titrován jódem, a tím 

bylo stanoveno množství prošlého ozónu (Bojkov, 1986; Volz, Kley, 1988). 
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Obr. 2: Aparatura k měření koncentrace přízemního ozónu (Volz, Kley, 1988) 

5. Převod historických měření 

Na základě dnešních poznatků o vlastnostech ozónu je patrné, že měření Schönbeinovou 

metodou byla zatížena mnoha nepřesnostmi. Důvodem těchto chyb byly různé faktory, uvedené 

v kapitole 4.1.1, o jejichž vlivu na koncentraci přízemního ozónu se v tehdejší době nevědělo. 

Nejvíce nápadné bylo, že během noci byly naměřeny mnohem vyšší hodnoty než v průběhu dne. 

Dnes víme, že nejvyšší koncentrace přízemního ozónu bývají naměřeny během dne, zejména při 

jasném slunném počasí (Bojkov, 1986). 

V historických měřeních byla také objevena souvislost mezi koncentracemi přízemního 

ozónu a srážkami, která mylně ukazovala vyšší hodnoty ozónu v přítomnosti srážek. Naše dnešní 

měření dokazují, že množství přízemního ozónu během deště je minimální až nulové. Největší 

chybu při měření způsobovala relativní vlhkost. Ta byla ve většině případů měřena společně 

s koncentrací přízemního ozónu. Proto bylo nutné najít nějaký způsob, jak relativní vlhkost do 

převodu zahrnout (Bojkov, 1986; Linvill et al., 1980). 

5.1. Převod podle Linvilla 

Dale Edward Linvill se zabýval vztahem mezi koncentrací přízemního ozónu a relativní 

vlhkostí. Připravil Schönbeinovy testovací papírky podle přesného návodu, popsaného v kapitole 

4.1. Proužky papíru umístil do komory společně s UV analyzátorem ozónu (Dasibi). Komorou 

nechal procházet proud vzduchu, který obsahoval různé koncentrace ozónu, a měřil jej oběma 
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metodami současně. Relativní vlhkost v komoře D. E. Linvill měnil umístěním pánví s vroucí 

vodou. Její hodnoty se měnily v rozmezí od 20 % do 100 %. Testovací papírky byly vystaveny  

v komoře po dobu 7 hodin, a po namočení do destilované vody byly porovnány s barevnou 

škálou o rozpětí 0–10 (Linvill et all., 1980). 

D. E. Linvill uskutečnil mnoho měření při různých koncentracích ozónu i hodnotách 

relativní vlhkosti. Z těchto výsledků sestrojil graf (Obr. 3), který ukazuje převod Schönbeinovy 

barevné škály 0-10 na hodnoty koncentrace ozónu v ovzduší, každý graf pro určitou hodnotu 

relativní vlhkosti. Při vyšších hodnotách relativní vlhkosti byly papírky tmavší, ačkoliv komorou 

procházel vzduch, který obsahoval nízké koncentrace ozónu. D. E. Linvill také pozoroval, že 

barvy testovacích papírků se změnily těsně po jejich umístění do komory. Po sedmihodinové 

expozici už byly změny v barvě nepatrné (Bojkov, 1986; Linvil et al., 1980). 

 

 

Obr. 3: Linvillův graf, který ukazuje vztah mezi koncentrací přízemního ozónu a Schönbeinovým   

číslem pomocí funkcí relativní vlhkostí (Linvill et al., 1980). 
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5.2. Bojkovova oprava 

Z výsledků převodu koncentrace přízemního ozónu na hodnoty odpovídající dnešním 

měřením podle D. E. Linvilla vyplývá, že hodnoty naměřené na konci 19. století jsou přibližně 

stejné, jako koncentrace naměřené v současnosti, to je v rozporu s našimi dnešními poznatky, že 

s nástupem průmyslové revoluce stoupalo množství polutantů v ovzduší a tím i koncentrace 

přízemního ozónu (Bojkov, 1986; Pavelin et al., 1999). 

Rumen Bojkov zjistil, že pro hodnoty relativní vlhkosti menší než 75 % jsou odpovídající 

koncentrace ozónu podle Linvillova grafu příliš vysoké a ani při vyšších hodnotách koncentrace 

nesedí přesně. Mohlo to být způsobeno použitím otevřených pánví, které nemohly zaručit úplně 

totožnou hodnotu relativní vlhkosti v celé testové komoře nebo kvalitou testových papírků. 

Nejpravděpodobnější je, že chyba vznikla kombinací těchto dvou faktorů. Nepřesnosti byly 

patrné zejména při převodu naměřených denních hodnot (Bojkov, 1986). 

R. Bojkov použil jako první Montsourijskou sérii k vytvoření lineární regrese (4) 

v závislosti na hodnotě Schönbeinova čísla, jak ukazuje následující rovnice (Lisac, Grubišić, 

1991; Pavelin et al., 1999). 

O3 [ppb] = 3,4 + 4,6Sch.     (4) 

 

Kde Sch. je naměřená hodnota Schönbeinova čísla v originální Schönbeinově stupnici 

s barevnou škálou 0–10.  

 

Tato regrese odpovídá pouze průměrné relativní vlhkosti 78 %, která byla roční 

průměrnou hodnotou relativní vlhkosti ve státě Michigan. Zda se výsledky budou lišit v případě 

odlišných hodnot relativní vlhkosti R. Bojkov neuvedl (Lisac, Grubišić, 1991; Pavelin et al., 

1999). Bojkovův převod také obsahoval chybu, kterou později opravil A. Marenco a vytvořil 

následující regresi (5). 

O3 [ppbv] = 2 + 0,575N     (5) 

 

Kde N je hodnota Schönbeinova čísla v rozmezí 0-21.  

 

I přes tuto opravu však nebylo možné převod aplikovat při různých hodnotách relativní vlhkosti 

(Pavelin et al., 1999). 
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5.3. Anfossiho oprava 

 

Ani jedna z předchozích metod nebyla použitelná pro bezchybný převod denních 

koncentrací a Bojkovova oprava byla navíc použitelná pouze pro místa měření s podobnými 

meteorologickými podmínkami jako ve státě Michigan. D. Anfossi hledal způsob jak převést 

data přesněji a použil proto kombinaci předchozích metod. Nejdříve bylo třeba upravit naměřené 

hodnoty na původní Schönbeinovu stupnici se škálou 0–10. Poté mohly být převedeny podle 

Linvillova grafu na koncentrace v ppb a změněny pomocí následující funkce (6) (Anfossi et al., 

1991): 

O3 [ppb] = 2,9 + 0,008X              (6) 

 

Kde X je koncentrace v ppb, zjištěná z Linvillova grafu. 

 

Funkci D. Anfossi získal použitím Bojkovovy regrese a výsledků převodu 

z Moutsourijské série měření. Pomocí těchto hodnot opravil Linvillův graf (Obr. 4). Následně 

vyjádřil závislost naměřených Schönbeinových hodnot na relativní vlhkosti pomocí funkcí 

koncentrace přízemního ozónu v ppb, jak je ukázáno na obrázku 5 (Anfossi et al., 1991). Při 

tomto převodu je možné použít denní naměřené hodnoty Schönbeinových čísel. Pro měsíční 

průměry naměřených hodnot lze tuto metodu použít jen tehdy, pokud rozdíly mezi jednotlivými 

denními hodnotami relativní vlhkosti nejsou velké. Tento ani jiný převod nemůže odpovídat 

přesným koncentracím, ale měl by poskytnout přibližné výsledky (Pavelin et al., 1999). 
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Obr. 4: Opravený Linvillův graf, který ukazuje závislost koncentrace přízemního ozónu v ppb 

v závislosti na Schönbeinově čísle pomocí funkcí relativních vlhkostí (Pavelin et al., 

1999). 

 

 

Obr. 5: Opravený Linvillův graf ukazuje vzájemný vztah mezi koncentrací přízemního ozónu 

v ppb, Schönbeinovým číslem a relativní vlhkostí (Pavelin et al., 1999). 
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6. Místa měření 

Na konci 19. století probíhala měření koncentrace přízemního ozónu na více než 300 

místech po celém světě (Nolle et al, 2005). Téměř všechna měření byla prováděna výše 

uvedenou Schönbeinovou metodou a probíhala v různých letech a s použitím odlišných stupnic. 

Většina míst, která jsou dále zmíněna v textu, jsou uvedena na obrázku 6. Dále jsou na obrázku  

u některých měst uvedeny převedené roční průměry koncentrací ozónu. Tato místa jsem do práce 

vybrala proto, že s daty zde naměřenými se v nedávné době dále pracovalo a dnes je máme 

k dispozici. Měření na jiných místech ve světě doposud nebyla zpracována, důvodem může být  

i skutečnost, že data byla ztracena. 

 

 

Obr. 6: Místa měření koncentrace přízemního ozónu na konci 19. a na začátku 20. století 

(Weidinger et al., 2011). 

 

6.1. Místa měření mimo Evropu 

6.1.1. Montevideo 

Montevideo je hlavním městem Uruguaye, která se nachází na jihovýchodním pobřeží 

Jižní Ameriky. Meteorologická stanice s názvem Vila Colon leží na předměstí Montevidea 10 

kilometrů od pobřeží Atlantického oceánu a nachází se ve výšce 33 m n.m. V roce 1881 ji 

založili salesiánští misionáři, kteří přišli z italského Turína. Veškerý materiál použitý k měření 
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meteorologických parametrů a koncentrace přízemního ozonu byl přivezen z Itálie. Měření 

prováděl L. Morandi, jenž byl vyškolen v Moncaliery. Klima v Montevideu je mírné, průměrná 

roční teplota byla 17° C, průměrná rychlost větru se pohybovala okolo 2–3 ms
-1

 a průměrná 

hodnota relativní vlhkosti byla mezi 55–80 %. Měření probíhalo v letech 1883–1885 a byla při 

něm použita Schönbeinova metoda se škálou 0–10. Měřilo se dvakrát denně, a to od 09:00 do 

21:00 univerzálního času (dále jen UT) a od 21:00 do 09:00 UT. Poté byly testovací papírky 

namočeny do destilované vody, aby došlo ke zvýraznění získané barvy, a porovnány 

s připravenou barevnou stupnicí (Sandroni et al., 1992). 

 

6.1.2. Cordoba 

Město Cordoba leží ve středu severní Argentiny. Národní meteorologická observatoř byla 

založena v roce 1870 blízko astronomické observatoře, která leží ve středu města Cordoba ve 

výšce 438 m n.m. Tuto observatoř založil také odchovanec z italského Moncaliery, B. A. Gould, 

proto i zde byly používány materiály a metody jako v Itálii. Klima v Cordobě je mírné, 

charakteristické jsou silné srážky v letním období. Podobně jako v Montevideu se průměrná 

rychlost větru pohybuje kolem 2–3 ms
-1

 a hodnota relativní vlhkosti v rozmezí 55–80 %. Měření 

koncentrace přízemního ozonu zde probíhalo v letech 1886–1892. Měřilo se dvakrát denně od 

06:00 do 18:00 UT a od 18:00 do 06:00 UT a byla použita stupnice se škálou 0–10 (Sandroni et 

al, 1992). 

6.1.3. Michigan 

Stát Michigan patří mezi severovýchodní státy Spojených států amerických. Mezi léty 

1870 a 1930 zde bylo prováděno měření koncentrace přízemního ozónu na 39 místech. Měsíční 

průměry těchto měření byly uváděny v The Annual Report of the Secretary of State Board of 

Health. Na 14 místech probíhalo měření souvisle (Tab. 1) (Bojkov, 1986). 

Měření prováděl Dr. Kedzie. Ačkoliv jeho tehdejší vybavení nemůžeme srovnávat 

s dnešními přístroji, kterými se měří ozón, bylo prováděno velmi přesně. Nejdříve Dr. Kedzie 

připravil roztok vody, škrobu a jodidu draselného ve stejném poměru, jak bylo uvedeno 

v kapitole 3.1. Kartáčkem pak roztok nanášel na testovací papírky, které měřily půl palce do 

šířky a čtyři palce do délky. Papírky byly připnuty na obyčejný letní věšák, aby byly ochráněny 

před deštěm a přímým sluncem. Následně byly namočeny do destilované vody pro zvýraznění 

barvy a srovnány s barevnou škálou v rozsahu 10 stupňů. Měření koncentrace přízemního ozónu 

probíhalo dvakrát denně, a to od 07:00 do 14:00 hodin a od 21:00 do 07:00 hodin místního času 

(Bojkov, 1986). 
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Tab. 1: Michiganská města, kde se měřila koncentrace přízemního ozónu (Bojkov, 1986) 

Město období měření 

Alpena 1879–1896 

Ann Arbor 1880–1903 

Battle Creek 1877–1901 

Birmingham 1887–1900 

Harrisville 1881–1903 

Grand Haven 1880–1902 

Kalamazoo 1877–1895 

Lansing 1872–1903 

Marquette 1880–1893 

Marshall 1881–1892 

Port Huron 1881–1900 

Tecumseh 1877–1901 

Thornville 1877–1903 

Traverse City 1882–1902 

 

Další místa, kde se ve světě měřila koncentrace přízemního ozónu, jsou uvedena v tabulce 2. 

Tab. 2: Místa, kde se ve světě měřila koncentrace přízemního ozónu (Pavelin et al., 1999) 

Místo měření Použitá metoda 
Typ 

měření 

Období 

měření 

Použitá 

stupnice 

Adelaide Schönbeinova Měsíčně 1880–1907 0–21 

Hiroshima Schönbeinova Měsíčně 1895–1901 0–21 

Hobart Schönbeinova Denně 1876–1879 0–10 

Hong Kong Schönbeinova Denně 1872–1874 0–10 

Luanda Schönbeinova Denně 1890–1895 0–21 

Manila Schönbeinova – 1879–1882 – 

Mauritius Schönbeinova Denně 1898–1909 0–10 

Nemuro Schönbeinova Měsíčně 1895–1901 0–10 

Oaxaca Schönbeinova – 1892–1899 – 

Rio de Janeiro Schönbeinova – 1882–1885 – 

Tokyo Schönbeinova Měsíčně 1895–1901 0–10 

 

6.2. Místa měření v Evropě 

6.2.1. Moncalieri 

Moncalieri je italské město, které leží nedaleko Turína v severozápadní části Itálie. 

Měření prováděl Francesko Denza, italský teolog a učitel fyziky na Carlo Alberto Royal College 

v Moncalieri. Měření koncentrace přízemního ozónu probíhalo v letech  1868–1893 a byla 

použita Schönbeinova metoda se škálou v rozsahu 0–10. Testovací papírky 3 cm široké a 10 cm 

dlouhé byly připevněny na obyčejném věšáku, který byl otočen vzhůru nohama a přimontován 

zvenku na okno. Takto byly testovací papírky chráněny před přímým slunečním zářením  
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a deštěm. Měření probíhalo dvakrát denně, a to od 09:00 do 21:00 UT a od 21:00 do 09:00 UT. 

Poté byly testovací papírky namočeny do destilované vody, aby došlo ke zvýraznění získané 

barvy, a porovnány s připravenou barevnou stupnicí. Bílý papírek byl přiřazen k hodnotě 0 na 

Schönbeinově stupnici a tmavě fialový k hodnotě 10. Tato originální Schönbeinova stupnice byla 

modifikována použitím desetinných míst mezi celými čísly. Spolu s měřením koncentrace ozonu 

byly měřeny i jiné meteorologické parametry jako teplota, směr a rychlost větru, výška srážek  

a relativní vlhkost. Tyto parametry byly zaznamenávány ve tříhodinových intervalech od 06:00 

do 21:00 UT (Anfossi et al., 1991). 

 

6.2.2. Gozo 

Gozo je jedním z ostrovů ve Středozemním moři patřící do souostroví Malty (Obr. 7). 

Meteorologická stanice na ostrově byla založena pod vedením Francesca Denzy, který založil 

Italskou meteorologickou společnost a podílel se také na měření koncentrace přízemního ozonu 

v italském městě Moncalieri. Meteorologická stanice v Gozo se nachází v  budově katolického 

středoškolského vzdělávacího zařízení sicilských jezuitů v hlavním městě ostrova Victoria. 

Měření na této stanici probíhala v letech 1883–1909. V té době byla Victoria malým městem  

s 5000 obyvateli, na celém ostrově pak žilo asi 17 653 obyvatel. Ve srovnání s dnešní dobou je 

to přibližně dvakrát méně. Měření bylo prováděno na severovýchodním rohu střechy této stanice 

v nadmořské výšce 111 m. K měření byla použita Schönbeinova metoda se stupnicí v rozsahu  

1–14. Testovací papírky byly vyměňovány v 09:00 a v 21:00 hodin místního času, podléhaly tak 

dvanáctihodinové expozici. Společně s měřením koncentrace přízemního ozónu se měřily  

i následující parametry: barometrický tlak, teplota, tlak páry, relativní vlhkost, rychlost a směr 

větru, výška srážek, výška mořské hladiny a rychlost odpařování.  Zaznamenávaly se také 

podrobné informace o výskytu oblačností. Tyto parametry byly měřeny třikrát denně, a to 

v 09:00, 15:00 a 21:00 hodin místního času. Výsledky měření byly předávány na 

meteorologickou stanici v Moncalieri (Nole et al., 2005). 

6.2.3. Záhřeb 

Záhřeb je hlavní město Chorvatska, které se nachází se v podhůří pohoří Medvědica. 

Meteorologická observatoř byla postavena na kopci zvaném Grič, asi 30 metrů nad údolím řeky 

Sávy. Měřící stanoviště zde bylo umístěno na severní straně budovy 6 metrů nad zemí, a měření 

probíhala v letech 1889–1990. V té době měl Záhřeb 48 000 obyvatel a probíhal zde velký 

průmyslový rozvoj.  Nyní má přes 80 000 obyvatel. Vzdálenost meteorologické stanice na Griči 

od zdrojů průmyslového znečištění byla dostatečná pro to, aby měření nebyla ovlivňována těmito 

zdroji. Tato oblast byla velmi řídce obydlena. Z tohoto důvodu byl vliv znečištění z topení 
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v domácnostech nepatrný a uplatňoval se pouze během zimní topné sezóny. K měření 

koncentrace přízemního ozónu byla použita Schönbeinova metoda s originální stupnicí se škálou 

0-10 a probíhalo dvakrát denně, od 09:00–20:00 hodin a od 21:00–08:00 hodin. Současně zde 

byla měřena i relativní vlhkost vzduchu, teplota, tlak a rychlost a směr větru (Lisac, Grubišić, 

1991). 

6.2.4. Praha 

První měření byla prováděna v habsburské monarchii a byla zahájena v letech 1853–

1856. Výsledky těchto měření byly uváděny v ročenkách Centrálního Meteorologického Institutu 

habsburské monarchie ve Vídni. Ročenky obsahují data z 20 meteorologických stanic (Obr. 7) 

(Weidinger et al, 2011).  

Jedním z nejvýznamnějších meteorologických center na území českého státu je pražské 

Klementinum. Stavba Klementinského areálu započala v sedmdesátých letech 16. století, když 

Ferdinand I. povolal do Prahy jezuity, aby zde šířili katolicismus, a uložil jim vybudovat 

rozsáhlý areál sloužící jako centrum kultury a vzdělání. Během staletí prošel areál řadou 

dostaveb a rekonstrukcí, mimo jiné je dodnes sídlem Národní knihovny. V současnosti zaujímá 

plochu dvou hektarů a po Pražském hradě je tak druhým největším historickým komplexem 

budov v Praze (Voit, 1990). 

V letech 1749–1777 byla v Klementinu vybudována hvězdárna. V této době vznikaly 

hvězdárny i v jiných evropských městech například v Paříži, ve Vídni a v Trnavě. O stavbu 

klementinské hvězdárny se zasloužil významný český matematik a fyzik jezuita Josef Stepling, 

který zde od roku 1752 prováděl základní meteorologická měření. Byla to první systematická 

měření v Čechách a Praha se tak stala jedním z prvních míst ve střední Evropě, na nichž se 

měřilo několik meteorologických prvků jako tlak, teplota vzduchu a výška atmosférických 

srážek. Význam Klementinských řad meteorologického pozorování je mimořádný 

v mezinárodním měřítku i vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o kolísání klimatu (Krška, Šamaj, 

2001).  

V roce 1773 byl zrušen řád jezuitů a Klementinskou hvězdárnu převzala Karlova 

univerzita. Po Steplingově smrti v roce 1778 prováděl meteorologická pozorování jeho žák 

Antonín Strnad, který je pokládán za zakladatele české meteorologie. Roku 1775 založil 

podrobné deníky meteorologických údajů. Výsledky svých měření publikoval v učených 

pojednáních Královské české společnosti nauk. V té době započal klimatický výzkum Čech, 

neboť A. Strnad podnítil zřizování meteorologických stanic mimo Prahu a zájemcům zapůjčoval 

přístroje. Po roce 1945 byla observatoř i se záznamy přičleněna k Českému 

hydrometeorologickému ústavu. Dodnes probíhají v pražském Klementinu základní 
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meteorologická měření, která umožnují unikátní srovnání s hodnotami, získávanými ve stejném 

prostředí po dobu 200 let (Krška, Šamaj, 2001; Voit, 1990).   

Během let 1854–1868 byla v pražském Klementinu měřena koncentrace přízemního 

ozónu. V květnu roku 1855 byly vyměněny testovací papírky za papírky o vyšší kvalitě, kterými 

bylo možno přesněji měřit koncentraci. V průběhu roku 1856 byly testovací papírky přesunuty 

do vyšších míst. Měření probíhalo na dvou místech na střeše Klementinské věže, a to na 

jihovýchodním a severozápadním rohu. K měření byla použita Schönbeinova metoda se stupnicí 

0-10. Testovací papírky byly vystaveny 12 hodin na vzduchu a byly chráněny proti přímému 

slunci. Výsledky byly odečítány dvakrát denně a to v 9:00 a 21:00 hodin místního času  

a zapisovány. Současně s měřením koncentrace ozónu byla v Klementinu měřena i relativní 

vlhkost, teplota a tlak. Až v roce 1873 byla všechna naměřená data přepsána do sborníku  

Dr. Augustem Seydlerem, který v této době měření prováděl společně s Josefem Womelou  

a Vincenzem Strouhalem (Anonym, 1873).  

 

 

Obr. 7: Meteorologické stanice v Evropě, kde se během let 1853-1856 měřila koncentrace  

   přízemního ozónu (Weidinger et al., 2011). 
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Další místa, na kterých byla v Evropě měřena koncentrace přízemního ozónu (Tab. 3). 

Tab. 3: Místa měření přízemního ozónu v Evropě (Pavelin et al., 1999) 

Místo měření Použitá metoda Typ měření Období měření Použitá stupnice 

Buda Schönbeinova Denně 1871–1898 0–10 

Coimbra Schönbeinova Denně 1890–1895 0–21 

Mont-Ventoux Schönbeinova Měsíčně 1891–1903 0–21 

Paříž Lévyho Denně 1876–1910 – 

Pic de midi Schönbeinova Denně 1874–1909 – 

Praha Schönbeinova Denně 1854–1868 0–10 

Ó-Gyalla Schönbeinova Denně 1893–1905 0–10 

Szeged Schönbeinova Denně 1853–1856 0–10 

Vídeň Schönbeinova Denně 1891–1895 0–14 

 

6.3. Výsledky měření 

Měření uvedena v této kapitole byla převedena na hodnoty odpovídající dnešnímu měření 

podle oprav uvedených v kapitole 5. Všechny města kromě Záhřebu uvedená v tabulce 4 byly 

převedeny podle Anfossiho grafu (Obr. 5). Záhřeb byl převeden pomocí Bojkovovy opravy a je 

zřejmé, že tyto hodnoty jsou příliš vysoké. 

Tab. 4: Převedené hodnoty schönbeinových čísel na odpovídající dnešní hodnoty v ppb (Anfossi  

et al., 1991; Lisac, Grubišić, 1991; Nole et al., 2005; Sandroni et al, 1992). 

 

 

 

7. Analýza dat z pražského Klementina 

Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo zpracovat data, naměřená ve druhé polovině 19. 

století v pražském Klementinu. Tato data, získaná z historického archivu knihovny ČHMÚ, jsem 

musela nejdříve převést do elektronické podoby, abych s nimi mohla dále pracovat. Při 

převádění dat na hodnoty odpovídající dnešnímu měření jsem využívala postupy jiných autorů, 

uvedené v této práci.  

Místo měření období Měsíční průměry [ppb] 

Cordoba 1886–1892 8–14 

Gozo 1884–1900 7–10 

Moncalieri 1868–1893 5–12 

Montevideo 1883–1885 9–15 

Mountsouris 1876–1886 5–10 

Záhřeb 1893–1900 10–35 
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7.1. Převod 

Nejprve jsem musela vytvořit databázi, do které jsem postupně přepsala denní i noční 

hodnoty Schönbeinových čísel pro léta 1854–1868. Největší chyby při měření ozónu jsou 

způsobeny rozdíly v relativní vlhkosti vzduchu, při převádění hodnot jsem proto zohlednila tento 

parametr. Použila jsem relativní vlhkost měřenou každý den ve 14:00 hod místního času 

v pražském Klementinu. Tato měření jsem vybrala, protože data měřená několikrát během dne 

nejsou kompletní pro celé období (1854–1868). Vycházela jsem pouze  

z denních naměřených hodnot, vzhledem k tomu, že noční měření relativní vlhkosti nejsou 

k dispozici. Pro převod jsem použila průměrné měsíční hodnoty relativní vlhkosti (Obr. 8)  

i Schӧnbeinových čísel. Pouze rok 1862 jsem převáděla po denních naměřených hodnotách. 

Při převádění dat jsem aplikovala vlastní grafickou metodu. Vynášela jsem jednotlivé 

měsíční průměry hodnot relativní vlhkosti a zároveň Schönbeinových čísel a odečítala 

koncentraci přízemního ozónu v ppb z Anffosiho grafu, který znázorňuje obrázek 5. Tuto 

metodu lze pro průměry měsíčních hodnot použít jen tehdy, když jednotlivé hodnoty relativní 

vlhkosti v jednom měsíci nejsou příliš proměnlivé. Anffosiho graf jsem měla několikanásobně 

zvětšený, aby získaná koncentrace byla co nejpřesnější. Stejnou metodu jsem použila i pro rok 

1862, kdy jsem vynášela jednotlivé denní naměřené hodnoty. 

 

Obr. 8:  Průměrné měsíční hodnoty relativní vlhkosti naměřené v letech 1854-1868 (data z 

ČHMU). 
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7.2. Výsledky 

Na obrázku 9 je graf četností výskytu jednotlivých Schönbeinových čísel pro období          

1854–1868 měřené v noci i ve dne v pražském Klementinu. Je zřejmé, že nejčastěji naměřenou 

hodnotou byla 0. Mezi měsíce, ve kterých byla naměřena pouze nulová hodnota Schönbeinova 

čísla, patří denní měření v únoru 1855, denní i noční měření v listopadu 1857, v září 1858, 

v prosinci 1858, v říjnu 1861, v březnu a listopadu 1862 a prosinci 1864. Pro nulové 

Schönbeinovo číslo je odpovídající převedená koncentrace ozónu v rozmezí 2,8–3 ppb, 

v závislosti na relativní vlhkosti (Obr. 5). 

 
Obr. 9: Četnost výskytu jednotlivých Schönbeinových čísel za období 1854–1868 pro den i noc 

dohromady. 

 

Obrázek 10 ukazuje měsíční průměry Schönbeinova čísla v období 1857–1868 měřené 

v pražském Klementinu. Noční měsíční průměry jsou téměř vždy vyšší než denní průměrné 

hodnoty Schönbeinových čísel, to je způsobeno vyšší hodnotou relativní vlhkosti v noci. 

Z měření v letech 1854–1868 je možno pozorovat nárůst hodnot Schönbeinova čísla. 

 

 

Obr. 10: Průměrné měsíční hodnoty Schönbeinových čísel v letech 1854-1868 naměřené 

v pražském Klementinu. 
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Obrázek 11 ukazuje převedené měsíční průměry naměřených koncentrací přízemního 

ozónu v letech 1854–1868 v pražském Klementinu. Nejnižší převedené měsíční průměry se 

pohybují kolem 2,8 ppb a byly naměřeny v listopadu roku 1862. Nejvyšší hodnoty koncentrací 

přízemního ozónu dosahují až 14 ppb a byly naměřeny v červenci roku 1867. 

 

 

Obr. 11: Převedené měsíční koncentrace přízemního ozónu naměřené v letech 1854-1868. 

 

Obrázek 12 ukazuje průměry převedených ročních koncentrací přízemního ozónu v ppb v 

letech 1854–1868 v pražském Klementinu a zároveň průměrné roční koncentrace přízemního 

ozónu naměřené v letech 1997–2012 na stanici ve Veleslavíně. Tuto stanici jsem vybrala, 

protože leží blízko centra Prahy a koncentrace přízemního ozónu se zde měří dlouhou dobu. 

Hodnoty naměřené ve Veleslavíně v letech 1997–2012,  jsou až čtyřikrát vyšší než hodnoty 

naměřené v druhé polovině 19. století. 

 

 
Obr. 12: Roční průměrné koncentrace přízemního ozónu, naměřené v pražském Klementinu 

v letech 1854–1868 a ve Veleslavíně v letech 1997–2012 (data z ČHMU). 
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Obrázek 13 ukazuje průměrné měsíční koncentrace přízemního ozónu v  ppb za období  

1854–1868 naměřené v pražském Klementinu. V těchto letech byla maximální koncentrace 

v letních měsících (červen–srpen), zatímco minimální koncentrace byla zaznamenána 

v podzimních až zimních měsících (říjen–leden). Srovnání těchto měsíčních průměrů, 

naměřených v druhé polovině 19. století, s hodnotami měřenými v dnešní době je ukázáno na 

obrázku 14. Pro porovnání jsem vybrala měsíční průměry koncentrací přízemního ozónu, měřené 

v roce 2012 na stanici ve Veleslavíně. Podle výsledků je zřejmé, že hodnoty naměřené v dnešní 

době jsou mnohonásobně vyšší než hodnoty naměřené v druhé polovině 19. století. Dále 

z obrázku vyplývá, že rozdíl koncentrací přízemního ozónu mezi zimními a letními měsíci je 

v současnosti větší než v minulosti. 

 

 

Obr. 13: Měsíční průměry koncentrací přízemního ozónu za období 1854-1868. 
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Obr. 14: Srovnání průměrných měsíčních koncentrací přízemního ozónu za období 1854–1868 

v pražském Klementinu s koncentracemi naměřenými v roce 2012 ve Veleslavíně 

(data z ČHMU). 

 

Na obrázku 15 je znázorněn průběh koncentrací přízemního ozónu měřený v červenci 

roku 1862, kdy jsem převáděla zvlášť každou denní naměřenou hodnotu. Tento měsíc jsem 

vybrala, protože je na něm dobře vidět, jak se liší jednotlivé koncentrace ozónu v jednotlivých 

dnech. Nejvyšší hodnoty se pohybují kolem 18,5 ppb, nejnižší nedosahují ani 3 ppb. 

 

 

Obr. 15: Denní převedené hodnoty koncentrace přízemního ozónu, naměřené v červenci roku 

1862 v Pražském Klementinu. 
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V Tabulce 5 je znázorněno srovnání denních převedených hodnot zprůměrovaných po 

měsíci (D) a převedených měsíčních průměrů (M). Tato data byla naměřena v roce 1862 

v pražském Klementinu. Roční průměr denních převedených hodnot je 4,5 ppb. Roční průměr 

měsíčních převedených hodnot je 4,6 ppb. 

 

Tab. 5: Srovnání denních převedených hodnot zprůměrovaných po měsících s převedenými 

měsíčními průměry za rok 1862 

 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

D [ppb] 3,6 3,1 2,9 5,4 4,4 6,3 

M [ppb] 3,4 3,2 2,9 5,1 4,5 6 

Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

D [ppb] 7,7 6,8 3,3 4 2,9 3,8 

M [ppb] 8,8 7,2 3,5 3,6 2,8 3,8 

7.3. Diskuze 
 

Je třeba brát v úvahu, že uvedené výsledky vznikaly s mnohými nepřesnostmi. Mezi tyto 

nepřesnosti patří jednak chyby vzniklé při využívání Schönbeinovy metody, které jsem uvedla 

v kapitole 4.1.1., další nepřesnost mohla vzniknout při použití převodu koncentrací přízemního 

ozónu naměřených ve druhé polovině 19. století, který je popsán v kapitole 5. Také musíme brát 

v úvahu nepřesnosti, které vznikly provedením některých zjednodušení, jež jsem v práci použila. 

Mezi ty patří například aplikace vlastní grafické metody, tedy vynášení jednotlivých hodnot do 

Anfossova grafu a následné odečítání. Další odchylky mohly vzniknout díky použití relativní 

vlhkosti, měřené v 14:00 našeho času. Všechny tyto drobné chyby vedou k tomu, že výsledky 

jsou pouze přibližné. I přesto nám však umožňují provést porovnání koncentrací přízemního 

ozónu ve druhé polovině 19. století a v současnosti. 

Pro zjištění přesnosti výsledků jsem převedla hodnoty naměřené v roce 1862 po denních 

naměřených hodnotách. K převedení celého období měření, tedy 1854–1868, po dnech by bylo 

lepší použít program, který by automaticky přiřazoval jednotlivé koncentrace v ppb 

k naměřeným hodnotám Schönbeinova čísla a naměřeným hodnotám relativní vlhkosti. Tento 

program jsem neměla k dispozici, a proto jsem musela aplikovat vlastní grafickou metodu.  

Použití této metody pro celé období měření z časových důvodů nebylo možné. 
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Při převodu jednotlivých dní roku 1862 jsem objevila překvapivé výsledky. Denní 

naměřená koncentrace přízemního ozónu v jednom měsíci byla velmi proměnlivá, jak ukazuje 

obrázek 15. V červenci roku 1862 byly naměřeny hodnoty přesahující 18,5 ppb a zároveň i téměř 

nejnižší hodnoty sledovaného období, které dosahují pouze 2,9 ppb. Mohlo to být způsobeno 

nedostatkem slunečního záření, které je pro vznik ozónu potřebné, nebo výskytem srážek, které 

ozón z ovzduší vymývají. Jednotlivé měsíční průměry denních převedených hodnot naměřených 

v roce 1862 se lišily od převedených měsíčních průměrů. I přes to však roční průměr z denních 

převedených hodnot téměř odpovídal průměru z měsíčních převedených hodnot. 

Bylo by dobré převést všechna tato léta po dnech, abychom zjistili přesnější koncentrace 

přízemního ozónu. Také by bylo dobré převést noční hodnoty, protože z obrázku 10 je zřejmé, že 

jsou téměř vždy vyšší než denní. Tento jev se vyskytuje na všech místech měření, která jsem 

uvedla v této práci, a je způsoben vyšší hodnotou relativní vlhkosti v noci než ve dne. Ačkoliv 

v pražském Klementinu se noční hodnoty relativních vlhkostí neměřily, nebo tato data nejsou  

k dispozici, je pravděpodobné, že noční hodnoty relativní vlhkosti byly měřeny v Praze na jiném 

místě.  

Při porovnání svých výsledku s výsledky ostatních autorů z jiných míst v Evropě i ve 

světě musíme brát v úvahu dobu a místo měření. Ve Vídni probíhalo měření koncentrace 

přízemního ozónu v letech 1891–1895. Měsíční průměrné koncentrace ozónu za celé toto období 

se pohybují od 7 do 14 ppb. Nejvyšších koncentrací bylo dosaženo v dubnu až červenci. 

Koncentrace naměřená ve Vídni je skoro dvakrát vyšší než ta naměřená v Praze, která se 

pohybuje kolem 4–8 ppb. Může to být způsobeno pozdější dobou měření ve Vídni. V Paříži 

měření probíhalo v letech 1876–1910. Když se ale podíváme na prvních deset let,  převedené 

koncentrace se pohybují mezi 5–10 ppb, což jsou jen nepatrně vyšší koncentrace než ty, 

převedené v téhle práci. 

 Většina článků, se kterými jsem pracovala, pochází z devadesátých let minulého století. 

a jejich autoři používali pro porovnání data z druhé poloviny 20. století. Koncentrace přízemního 

ozónu měřená v této době se pohybují kolem 20 ppb. Autoři článků uvádějí, že dochází 

k dvojnásobnému až tronásobnému zvýšení (Anfossi, 1991; Sandroni, 1992; Volz, Kley, 1988). 

Podle výsledků této práce došlo až k čtyřnásobnému zvýšení koncentrace, což je způsobeno tím, 

že srovnáváme jedny z prvních měření s koncentracemi naměřenými v roce 2012 ve Veleslavíně, 

které dosahují až 25 ppb. Z toho plyne že koncentrace přízemního ozónu stále roste. 
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 8. Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala měřením koncentrace přízemního ozónu v polovině 

19. století. Převáděla jsem data naměřená v letech 1854–1868 v pražském Klementinum na 

hodnoty odpovídající dnešnímu měření. Pro převod jsem použila měsíční průměry relativní 

vlhkosti a Schönbeinova čísla, které jsem vynášela do Anfossiho grafu. Z něho jsem pak 

odečítala koncentraci ozónu v ppb. Ačkoliv při vyhodnocování výzkumu musíme brát v úvahu 

zmíněné odchylky, které vznikaly během měření i převodů, došla jsem k následujícím 

výsledkům: 

 Převedené hodnoty jsou velmi nízké ve srovnání s dnešními naměřenými koncentracemi. 

Roční průměrné koncentrace přízemního ozónu naměřené v pražském Klementinu v letech 

1854–1868 se pohybují od 4 do 8 ppb. Dnes se roční průměrné koncentrace pohybují od 20 do 

25 ppb, tedy jsou až čtyřikrát vyšší. V převedených datech se dá pozorovat sezónní chod ozónu, 

jeho koncentrace narůstá v letních měsících. Výsledky výzkumu jsou v souladu s výsledky 

jiných autorů. 

V své práci také popisuji postupy měření a metody převodu historických dat, což může 

být výchozím bodem pro další zpracování dat. Dle použité literatury se koncentrace přízemního 

ozónu ve druhé polovině 19. století měřila i na jiných místech v Čechách než v pražském 

Klementinu, a to v Čáslavi a Brně. 
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