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1 Úvod 

Na území Jihomoravského kraje jsou pravidelně vymezovány oblasti s překročenými imisními 
limity, a to pro škodliviny PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a v dopravou nejzatíženějších lokalitách 
(Brno) i NO2. V posledních letech je z hlediska vymezení oblastí s překročenými imisními limity 
v Jihomoravském kraji zásadní zejména benzo[a]pyren, jehož majoritním zdrojem v ČR jsou 
lokální topeniště.1 Přestože je Jihomoravský kraj z velké většiny (93,5 %) plynofikován, některé 
obce jsou stále odkázány pouze na pevná paliva či elektřinu2. Navíc ve spoustě zejména malých 
obcí i přes plynofikaci stále dochází k topení pevnými palivy, a co je horší, také 
ke spoluspalování odpadu.  

Kromě lokálních topenišť je významným zdrojem znečištění v Jihomoravském kraji i doprava. 
Ta je soustředěna zejména do Brna, kde dopravní lokality dosahují pravidelně nejvyšších 
koncentrací suspendovaných částic PM10, PM2,5, a oxidů dusíku. Jihomoravský kraj protínají 
dálnice a rychlostní silnice, v jejichž blízkosti se nachází obce, které mohou být škodlivinami 
z dopravy rovněž ovlivněny. 

Z těchto důvodů byly vybrány 2 lokality na území kraje, které reprezentují malé obce s výše 
uvedenými problémy. V obci Babice u Rosic (736 obyvatel) je již plyn zaveden, v obci je dle 
společnosti GasNet3 52 přípojek, z nichž 15 (29 %) je neaktivních. Mimo to je v obci 83 kotlů 
na tuhá paliva (dle podkladů MŽP pro kotlíkové dotace). Obec Jinačovice (686 obyvatel) je 
rovněž plynofikovaná, v obci je dle společnosti GasNet3 194 přípojek, z nichž 49 (25 %) je 
neaktivních. Mimo to je v obci dle podkladů MŽP pro kotlíkové dotace 56 kotlů na tuhá paliva. 
Vybrané lokality jsou uvedeny na přehledové mapce na Obr. 1. Počty jednotlivých způsobů 
vytápění (dle paliv) v obcích měřicí kampaně pak uvádí Tab. 1. 

Tab. 1 – Typy vytápění v obcích měřicí kampaně. Zdroj: ČHMÚ, REZZO 3 a SLDB (2011) 
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Babice u Rosic 2 48 33 0 40 0 3 81 18 

Jinačovice 3 21 35 0 0 98 3 41 18 

 

Projekt navazuje na pilotní studii, kdy byly obdobně proměřeny lokality Prace, Chudčice 
a Velké Pavlovice. Cílem projektu je objektivně poskytovat veřejnosti informace o kvalitě 
ovzduší mimo státní síť imisního monitoringu. Vzhledem ke skutečnosti, že je dlouhodobě 
sledovaná kvalita ovzduší nejhorší v zimním období, tedy v období topné sezony, která je navíc 
charakteristická zhoršenými rozptylovými podmínkami, proběhla kampaň měření kvality 
ovzduší právě během topné sezóny koncem roku 2016 (7. 10. 2016 – 6. 11. 2016). 

Naměřená data jsou doplněna daty státní sítě imisního monitoringu, díky čemuž je možné 
nejen srovnat jednotlivé lokality této kampaně s dlouhodobým měřením na stanicích imisního 

                                                      
1 Znečištění ovzduší na území ČR, ČHMÚ Praha (www.chmi.cz)  
2 Program zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, 2012 
3 https://www.gasnet.cz/cs/index/ 

http://www.chmi.cz/
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monitoringu, ale rovněž je možné je na tato měření navázat a odhadnout tak vztah k imisním 
limitům stanoveným v legislativě.4 

Výsledky získané v rámci této měřicí kampaně je pak možné využít jako podkladový materiál 
pro tvorbu strategických dokumentů kraje. Jedná se zejména o podporu kotlíkových dotací, 
zásady územního rozvoje atp. Dále mohou výsledky sloužit jako podpůrný argument 
pro zakoupení a provozování měřicí techniky na lokalitách, kde neměří státní síť imisního 
monitoringu, jako jsou právě malá neplynofikovaná sídla. 

 
Obr. 1 – Přehled lokalit měření – Babice u Rosic (1) a Jinačovice (2) 

 

 

                                                      
4 Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
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2 Charakteristika měřicí kampaně 

2.1 Lokality měření 

2.1.1 Babice u Rosic 
Obec Babice u Rosic leží zhruba 15 km západně od Brna. Rozprostírá se na ploše 5,7 km2. 
Zástavba obce se v současnosti skládá ze čtyř urbanisticky nesouvisejících částí, jimiž jsou 
původní vesnice, blízký areál bývalého JZD, dále budovy areálu dolu Ferdinand a nakonec 
nejnovější a nejsevernější zástavba, která urbanisticky souvisí se zástavbou sousední obce 
Zastávky. Měření probíhalo v původní obci na návsi. Ta leží v údolí (dolině), chráněné 
od západu a severu lesem a vyvýšenou tratí Padělky. Později stavěná část obce vybíhá ze svého 
středu do svahu směrem ke Zbýšovu a Kratochvilce. 

V těsné blízkosti měřicí lokality jsou rodinné domky, obecní úřad a kulturní dům. Jako hlavní 
zdroj ovlivňující kvalitu v této oblasti jsou lokální topeniště. V obci není žádný významnější 
průmyslový zdroj znečišťování ovzduší. Obec leží v drobném dolíku, provětrávaná je však 
dostatečně. 

Samotné měření probíhalo od 7. 10. do 21. 10. 2016 na návsi před obecním úřadem (Obr. 2 
a Obr. 3). 

GPS údaje měření: 49.1737053N, 16.3584650E. Nadmořská výška: 370 m.n.m. 

 
Obr. 2 – Umístění měření v lokalitě Babice u Rosic 
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Obr. 3 – Lokalita Babice u Rosic, měřicí vůz a odběrová zařízení, měřicí kampaň 2016 
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2.1.2 Jinačovice 
Obec Jinačovice leží necelých 5 km severně od Brna – Bystrce a Brněnské přehrady. Rozkládá 
se na ploše 6,3 km2. Obec leží v nadmořské výšce 303,44 m v tzv. Jinačovickém prolomu a je 
ze dvou stran lemována zalesněným táhlým kopcovitým terénem, kde nejvyšší kopec 
na západní straně je "Trnůvka", vysoký 441 m n. m. a na východní straně je to Velká Baba 
s výškou 446 m. n. m. 

Obec je rozložena kolem krajské silnice III/3846 spojující severozápadní okraj Brna, konkrétně 
čtvrti Bystrc a Kníničky, kde se nachází Brněnská přehrada a zoologická zahrada s městem 
Kuřim. Žádné jiné silniční spojení neprochází obcí ani jejím katastrem.5 

V těsné blízkosti měřicí lokality jsou rodinné domky, měřicí vůz stál na malé návsi. Jako hlavní 
zdroj ovlivňující kvalitu ovzduší v této oblasti jsou lokální topeniště, nárazově může jít také 
o vliv dopravy – obcí prochází komunikace spojující Brno – Kníničky a Kuřim. Od místa měření 
je vzdálena cca 120 m. V obci není žádný významnější průmyslový zdroj znečišťování ovzduší. 
Obec leží v údolí ohraničeném z východu a západu kopci, může být hůře provětrávaná. 

Samotné měření probíhalo od 21. 10. do 6. 11. 2016 na pozemku v jižní části obce (Obr. 4 
a Obr. 5). 

GPS údaje měření: 49.2649631N, 16.5289731E. Nadmořská výška: 300 m.n.m. 

 
Obr. 4 – Umístění měření v lokalitě Jinačovice 

 

                                                      
5 Web obce Jinačovice - http://www.jinacovice.eu/  

http://www.jinacovice.eu/
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Obr. 5 - Lokalita Jinačovice, odběrová zařízení, měřicí kampaň 2016 
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2.2 Měřené škodliviny, imisní limity 

2.2.1 Suspendované částice PM10 a PM2,5 
Suspendované částice PM10 jsou částice s maximální velikostí aerodynamického průměru 
10 µm, částice PM2,5 pak mají aerodynamický průměr maximálně 2,5 µm. Tyto částice pronikají 
do dolních partií dýchacích cest (thorakální částice). O jaké částice se velikostně jedná, ukazuje 
následující Obr. 6.  

 
Obr. 6 – Srovnání velikostí částic PM10 a PM2,5 s zrnky písku či lidským vlasem 

Částice o větší velikosti se zachycují v horních cestách dýchacích, do plic nepronikají a jejich 
koncentrace se proto neměří. Pozornost se naopak zaměřuje k čím dál menším částicím, 
protože platí, že čím menší průměr částice, tím dále se v lidském těle dostane a tím je 
pro člověka nebezpečnější. Negativní zdravotní účinky PM10 a PM2,5 se projevují již při velmi 
nízkých koncentracích bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. Zdravotní rizika 
částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Mohou se podílet 
na snížení imunity, mohou způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně a oxidativní stres 
organismu. Při chronickém působení mohou způsobovat respirační onemocnění a snižovat 
funkci plic. 

Suspendované částice jsou emitovány jak přírodními (např. sopky či prašné bouře), tak 
i antropogenními (např. elektrárny a průmyslové technologické procesy, doprava, spalování 
uhlí v domácnostech, spalování odpadu) zdroji. Většina těchto antropogenních emisních 
zdrojů je soustředěna v urbanizovaných oblastech, tj. v oblastech, ve kterých žije velká část 
populace. 

Hlavními zdrojem tuhých znečišťujících látek v Jihomoravském kraji jsou doprava a malé zdroje 
(lokální topeniště). Pokud se podíváme na emise jednotlivých frakcí PM10 a PM2,5, pak je 
zřetelné, že zhruba tři čtvrtiny těchto suspendovaných částic produkuje doprava (REZZO 4), 
a zhruba 20 % lokální topeniště (Obr. 7). Emise z dopravy jsou soustředěny především 
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do větších měst a podél významných dopravních tahů. V obcích jako Babice u Rosic či 
Jinačovice budou rozhodující lokální topeniště.   

 
Obr. 7 – Bilance emisí PM10 (vlevo) a PM2,5 (vpravo) v Jihomoravském kraji 6 

 

2.2.2 Benzo[a]pyren 
Benzo[a]pyren (BaP, Obr. 8) je legislativním zástupcem polyaromatických uhlovodíků. Přírodní 
hladina pozadí benzo[a]pyrenu muže být s výjimkou výskytu lesních požárů téměř nulová. 
Jeho antropogenním zdrojem, stejně jako ostatních polycyklických aromatických uhlovodíku 
(PAH), je jednak nedokonalé spalovaní fosilních paliv, jak ve stacionárních (domácí topeniště) 
tak i v mobilních zdrojích (motory spalující naftu), ale také výroba koksu, železa a obalovny 
živičných směsí. Benzo[a]pyren, stejně jako další PAH s 5 a více aromatickými jádry, je navázán 
především na částice menší než 2,5 μm. 

 
Obr. 8 – Strukturní vzorec benzo[a]pyrenu 

U benzo[a]pyrenu, stejně jako u některých dalších PAH, jsou prokázány karcinogenní účinky 
na lidský organismus7. 

Hlavním zdrojem benzo[a]pyrenu v zimním období jsou v České republice lokální topeniště 
(Obr. 9). Obdobná situace bude i v Jihomoravském kraji. Odlišný podíl lokálních topenišť 
na znečištění BaP je v aglomeraci Brno, kde je jednak centrální zásobování teplem a zároveň 
vysoký podíl dopravy. I tak jsou pro emise benzo[a]pyrenu rozhodující lokální topeniště (61 %), 
svůj vliv však má i doprava (39 %). V obcích, jako jsou Babice u Rosic a Jinačovice, bude vliv 
lokálních topenišť zcela rozhodující. 

                                                      
6 Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod (MŽP, 2015) 
7 ČHMÚ, „Znečištění ovzduší na území České Republiky,“ 2015. [Online]. Available: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html. 
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Obr. 9 - Emise benzo[a]pyrenu v České Republice dle kategorií zdrojů NFR (2014)8 

 

 
Obr. 10 - Emise benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji9 

 

2.2.3 Oxid dusičitý 
Expozice zvýšeným koncentracím oxidu dusičitého ovlivňuje plicní funkce a způsobuje snížení 
imunity. Více než 90 % z celkových oxidů dusíku ve venkovním ovzduší je emitováno ve formě 
NO. NO2 vzniká relativně rychle reakcí NO s přízemním ozonem nebo s radikály typu HO2, popř. 
RO2. Řadou chemických reakcí se část NOx přemění na HNO3/NO3

-, které jsou z atmosféry 
odstraňovány suchou a mokrou atmosférickou depozicí. Pozornost je věnována NO2 z důvodu 

                                                      
8 Grafické ročenky. Portál ČHMÚ. [online]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html  
9 Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod (MŽP, 2015) 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
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jeho negativního vlivu na lidské zdraví. Hraje také klíčovou roli při tvorbě fotochemických 
oxidantů.  

V Evropě vznikají emise oxidů dusíku (NOx) převážně z antropogenních spalovacích procesů, 
kde NO vzniká reakcí mezi dusíkem a kyslíkem ve spalovaném vzduchu a částečně i oxidací 
dusíku z paliva. Hlavní antropogenní zdroje představuje především silniční doprava (významný 
podíl má ovšem i doprava letecká a vodní) a dále spalovací procesy ve stacionárních zdrojích10. 

K překročení ročního imisního limitu NO2 dochází pouze na omezeném počtu stanic, a to 
na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. Lze předpokládat, že 
k překročení imisních limitů může docházet i na dalších dopravně exponovaných místech, kde 
není prováděno měření. 

Majoritním zdrojem emisí NOX v Jihomoravském kraji je doprava (mobilní zdroje znečišťování 
– REZZO 4). Zhruba 25 % oxidů dusíků produkují zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1), lokální 
topeniště produkují pouze cca 5 % (REZZO 3) všech oxidů dusíku v Jihomoravském kraji (Obr. 
11). 

 

 
Obr. 11 - Bilance emisí NOx v Jihomoravském kraji (2014)11 

 

2.3 Metody měření, zajištění kvality dat (QA/QC) 

Imisnímu monitoringu (IM) ČHMÚ bylo v roce 2005 ČIA uděleno Osvědčení o akreditaci 
pro zkušební laboratoř č. 1460 akreditovanou ČIA pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze 
Osvědčení o akreditaci (viz www.cai.cz v sekci Seznam akreditovaných subjektů). Předmětem 
akreditace je monitoring imisí (venkovního ovzduší) a atmosférických srážek, včetně 
vzorkování. Příručka kvality a veškerá ostatní dokumentace IM byly vypracovány v souladu 

                                                      
10 ČHMÚ, „Znečištění ovzduší na území České Republiky,“ 2015. [Online]. Available: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html. 
11 Emisní bilance. Portál ČHMÚ. [online]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html  

REZZO 1
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5%
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69%

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html
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s normou ČSN/EN/ISO 17025, podle níž je imisní monitoring ČHMÚ akreditován.  Dle této 
normy jsou akreditovány odběry i zkoušky pro všechny škodliviny hodnocené v rámci tohoto 
posudku. 

V případě automatického měření je zajištěna metrologická návaznost na kalibrační laboratoř. 
Kontinuálně měřící automatické analyzátory sítě AIM plynných znečišťujících látek jsou 
vybaveny systémem kontroly rozsahu a nuly (zero - span check) a provádí se vždy po 23 
hodinách. Dvakrát ročně jsou tyto kontinuální analyzátory kontrolovány pětibodovou kalibrací 
pomocí přenosného kalibrátoru HORIBA ASGU 364 kalibrovaného v KLI (Kalibrační laboratoř 
imisí ČHMÚ), která má funkci akreditované laboratoře pro měření imisí a je referenčním 
pracovištěm imisního monitoringu. Radiometrická měřidla pro stanovení koncentrací PM jsou 
na referenční metodu navázána s využitím testu ekvivalence. 

V případě laboratorních analýz BaP a dalších PAH je kromě návaznosti na certifikovaný 
referenční materiál zajištěna QA/QC mimo jiné i mezilaboratorním porovnáním. Celý proces 
od vzorkování přes zpracování a vlastní stanovení je sledován jak z pohledu výtěžnosti, tak 
i kvality. Jsou sledovány skladovací i přepravní podmínky.  Metoda a její parametry jsou 
každoročně verifikovány. 

Odběr vzorků PM10 a PM2,5 a gravimetrické stanovení jsou prováděny dle požadavků ČSN EN 
12341 a splňují i kvalitativní požadavky této normy. Nejistoty a mez detekce metody jsou 
každoročně verifikovány (Tab. 2 - Tab. 4).  Informace o rozsahu akreditace ČHMÚ je možné 
najít na stránkách Českého Institutu pro Akreditaci (www.cai.cz). 

 

Tab. 2 – Meze detekce a nejistoty měření pro kontinuální měření  

Škodlivina Mez detekce (µg*m-3) Nejistota (%) 

PM10 (radiometrie) 2 20 

NO 1,5 8 

NO2 a NOx 2 10 

 

Tab. 3 - Detekční limity a vyjádření nejistoty – suspendované částice PM10 a PM2,5 (gravimetrie) 

 
Tab. 4 - Detekční limity a vyjádření nejistoty – benzo[a]pyren 

Škodlivina Mez detekce 
(ng*m-3) 

Kombinovaná rozšíř. nejistota 
včetně odběru (%) 

Benzo[a]pyren (GC-MS) 0,016 17,6 

 

 

http://www.cai.cz/
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2.3.1 Suspendované částice PM10 a PM2,5 
Stanovení koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5 probíhá dle ČSN EN 12341. 
Referenční gravimetrická metoda byla použita pro stanovení hmotnostní koncentrace 
jemnější frakce PM2,5. Odběr PM byl prováděn na sekvenčním vzorkovači Leckel 47/50 SEQ.  

Automatická radiometrická metoda (použitá pro kontinuální měření PM10 v měřicím voze) je 
metodou ekvivalentní, pomocí testu ekvivalence je zajištěna návaznost na referenční metodu 
gravimetrickou. V měřicím voze ČHMÚ se používá analyzátor FH62IR Thermo ESM Andersen. 

 

2.3.2 Benzo[a]pyren 
Odběr vzorku se provádí na quartzový filtr pomocí vzorkovače FH-95 KF. Koncentrace 
benzo[a]pyrenu v [ng.m−3] a dalších polyaromatických látek je stanovována plynovou 
chromatografií s hmotnostní detekcí po předchozí extrakci vzorku, jeho vyčistění 
a zakoncentrování. Stanovení probíhá dle ČSN EN 15549 – Kvalita ovzduší – Normovaná 
metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší 

 

2.3.3 Oxid dusičitý 
Chemiluminiscenční metoda, použitá v měřicím voze ke stanovení koncentrací oxidů dusíku, 
je metodou referenční. V měřicím voze ČHMÚ byl použt analyzátor Thermo Enviromental 
Instruments 42 C. Stanovení probíhá dle ČSN EN 14211 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda 
stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí. 

 

2.3.4 Meteorologické prvky 
Měřicí vůz měřil kromě škodlivin i meteorologické prvky jako doprovodné měření k měření 
škodlivin v ovzduší. Pro potřeby byla využita následující měření: 

 Rychlost a směr větru v 10m nad terénem 

 Teplota vzduchu 

 

  



15 
 

3 Meteorologické podmínky během měřicí kampaně 

Začátkem měřicí kampaně ovlivňovala počasí tlaková níže nad Slovenskem, která později 
postoupila nad Ukrajinu. Kolem tlakové níže nad Polskem a Pobaltím proudil do střední Evropy 
studený a vlhký vzduch od severovýchodu až severu. Začátkem druhé říjnové dekády začala 
počasí ve střední Evropě ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry se středem nad 
severním Jadranem a Chorvatskem, která postupovala zvolna k východu. Do střední Evropy se 
od severu rozšiřoval výběžek tlakové výše se středem nad Skandinávií. V polovině října k nám 
pak mezi tlakovou výší zasahující ze Skandinávie nad Balkán a tlakovou níží nad jihozápadní 
Evropou přechodně proniknul teplý vzduch od jihu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. 
Od 19. 10. postupovala nad severní Německo od severozápadu tlaková níže. S ní spojená 
studená/okluzní fronta přecházela přes naše území k východu.         I nadále pak počasí u nás 
ovlivňovala tlaková níže se středem nad Německem. Od 23. 10. k nám kolem tlakové níže se 
středem západně od Španělska začal ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplejší vzduch od 
jihu. V úterý 25. 10. pak před studenou frontou, která postupovala od severozápadu, vrcholil 
příliv teplého vzduchu od jihozápadu. Následující den k nám po přední straně hřebene vyššího 
tlaku vzduchu přechodně proudil trochu chladnější vzduch od severozápadu. 28. 10. 
postupoval kolem mohutné tlakové výše nad západní Evropou přes střední Evropu 
k jihovýchodu frontální systém. Jeho studená fronta se večer začala nad naším územím vlnit. 
Za studenou frontou, mezi tlakovou výší nad západní Evropou a tlakovou níží 
nad severovýchodní Evropou, k nám proudil chladnější vzduch od severozápadu. V poslední 
říjnový den ovlivňovala počasí u nás tlaková výše. Slábnoucí tlaková výše ustupovala ze střední 
Evropy k jihovýchodu. Před studenou frontou, která během dne postoupila od severozápadu 
nad Německo, k nám přechodně pronikl teplejší vzduch od západu. 2. 11. k nám kolem tlakové 
níže nad Baltským mořem za studenou frontou začal proudit studený vzduch od severozápadu. 
Od 4. 11. oblast vyššího tlaku vzduchu postupovala ze střední nad východní Evropu a na její 
zadní straně k nám začal, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry, proudit teplejší vzduch 
od jihozápadu až jihu. Dne 6. 11. přes naše území postupovala k východu zvlněná studená 
fronta a za ní k nám začal proudit studený vzduch od severu až severozápadu. 

Na následujících grafech Obr. 15 jsou zobrazeny meteorologické podmínky měřených 
na meteorologických stanicích ČHMÚ v blízkosti obcí, kde probíhala měřicí kampaň.  Jednalo 
se o stanice Troubsko (teplota a rychlost větru pro lokalitu Babice u Rosic), Zastávka (srážky 
pro lokalitu Babice u Rosic) a Brno-Žabovřesky (všechny meteorologické prvky pro lokalitu 
Jinačovice a rovněž sluneční svit pro lokalitu Babice u Rosic). 

První graf pro každou lokalitu je vždy pro teplotu (průměrná, maximální a minimální). Druhý 
graf zobrazuje úhrn srážek za den (SRA) a hodiny slunečního svitu (SSV). Poslední graf pak 
zobrazuje průměrnou a maximální rychlost proudění větru. 

Tato měření charakterizují vývoj jednotlivých meteorologických prvků v oblasti měření 
na základě dat z profesionální meteorologické sítě. V místě měření v Babicích u Rosic 
i Jinačovicích pak probíhala doprovodná meteorologická měření na měřicím voze, sloužící 
zejména k posouzení lokálních meteorologických vlivů (rychlost a směr proudění větru) 
na aktuální koncentrace škodlivin. 
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Obr. 12 – Meteorologické charakteristiky v lokalitě Troubsko, Zastávka a Brno-Žabovřesky po čas měřicí kampaně v lokalitě 
Babice u Rosic 

 

Z grafů na Obr. 12 je patrné, že po čas měření v Babicích u Rosic nepanovala dlouhá 
bezesrážková epizoda. Dny se srážkami se střídaly s dny beze srážek. Rychlosti proudění větru 
byly mírné okolo 2 m.s-1. Pouze 14. 10. panovaly větrnější podmínky, které s sebou přinesly i 
teplejší vzduch a oteplení ve dnech 15. a 16. 10.  

Během měřicí kampaně v Jinačovicích bylo srážek podstatně méně, první byly naměřeny až 8. 
den kampaně. Zato bylo podstatně více dnů se slunečním svitem. Průměrné rychlosti proudění 
větru byly podobné jako v Babicích u Rosic. Teploty byly ovlivňovány délkou slunečního svitu 
Obr. 13. 
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Obr. 13 - Meteorologické charakteristiky v lokalitě Brno-Žabovřesky po čas měřicí kampaně v lokalitě Jinačovice 
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4 Vyhodnocení kvality ovzduší 

4.1 Suspendované částice PM10 a PM2,5 

Jak již bylo uvedeno dříve, koncentrace suspendovaných částic PM10 se měřily v obou 
lokalitách kontinuálně (měřicí vůz). Díky tomu je možné provést hodnocení i na úrovni 
hodinových koncentrací a srovnat je např. s aktuálními meteorologickými podmínkami. 
V případě suspendovaných částic PM2,5 jsou z důvodu použité metody měření dostupné pouze 
průměrné denní koncentrace. 

První grafy jsou tedy věnovány hodinovým koncentracím PM10 v obou lokalitách. Data jsou 
doplněna o meteorologické prvky ovlivňující aktuální koncentrace suspendovaných částic 
(teplota a rychlost proudění větru). Z hodinových hodnot byla rovněž konstruována větrná 
růžice a koncentrační růžice pro PM10. 

 
Obr. 14 - Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na teplotě vzduchu, lokalita Babice u Rosic 

Z grafu na Obr. 14 je patrné, že teploty až na jedinou výjimku neklesaly pod 0 °C, naopak se 
držely téměř neustále nad 5 °C a v nejteplejších hodinách se blížily i 20 °C. Koncentrace PM10 
nebyly teplotou příliš ovlivněny. Podstatně více byly koncentrace PM10 závislé na rychlosti 
a směru větru. Z grafu na Obr. 15 je patrné, že s klesajícími rychlostmi větru rostou 
koncentrace PM10 kvůli snížené možnosti rozptylu. Velmi dobře je patrné, že mezi 10. a 15. 
říjnem byly rychlosti proudění větru vyšší a koncentrace PM10 velmi nízké. A naopak 
v případech, kdy rychlost větru poklesla pod 1 m.s–1, koncentrace PM10 prudce vzrostly. Velmi 
dobře patrné je to 16. 10. 2016, kdy kolem poledne byly jednak vysoké teploty 
(18 – 19°C) a zároveň byly vyšší rychlosti proudění větru. Koncentrace PM10 se pohybovaly 
v jednotkách µg∙m–3. Poté došlo k poklesu rychlosti větru až na hodnoty okolo 0,5 m.s–1, 
ochladilo se, a lidé večer zatopili v lokálních topeništích – kombinací těchto faktorů narostly 
koncentrace 16. 10. 2016 v 21:00 až na 104 µg∙m–3 (Obr. 16). Z větrné růžice vyplývá, 
že převládalo severní a jihovýchodní proudění, přičemž při jihovýchodním proudění byly 
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zaznamenány vyšší rychlosti proudění větru. Bezvětří panovalo v cca 6 % času kampaně 
(Obr. 17).  

 
Obr. 15 - Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na rychlosti proudění větru, lokalita Babice u Rosic 

 

 
Obr. 16 - Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na rychlosti proudění větru, lokalita Babice u Rosic, 16. 10. 
2016 
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Obr. 17 – Větrná růžice, lokalita Babice u Rosic 

A právě během bezvětří či nízkých rychlostí větru byly měřeny nejvyšší koncentrace PM10, což 
poukazuje zejména na lokální ovlivnění. Při vyšších rychlostech větru byly měřeny vyšší 
koncentrace pouze z jižních až jihovýchodních směrů, při vyšších rychlostech větru 
ze severních směrů byly koncentrace PM10 nízké. Rozložení koncentrací v závislosti 
na rychlosti a směru proudění větru zobrazuje koncentrační růžice na Obr. 18. Rozložení 
koncentrací velmi dobře reflektuje vliv lokálních topenišť v obci na koncentrace PM10 
vzhledem k umístění měření (Obr. 2). 

 
Obr. 18 – Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro PM10, lokalita Babice u Rosic 

Z vážené koncentrační růžice pak vyplývá, že nejvíce se na měřených koncentracích PM 
v lokalitě Babice podílí nízké rychlosti proudění větru, a to zejména při severním či 
jihovýchodním proudění větru. V jihovýchodním proudění jsou patrná vyšší zastoupení i při 
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vyšších rychlostech větru – tedy i z větší vzdálenosti. Nejvyšší dosažené rychlosti větru se však 
na koncentracích PM10 podílejí pouze minimálně. 

Obdobně byla hodnocena i lokalita Jinačovice. I během této kampaně poklesly teploty pod 0 °C 
jen výjimečně (Obr. 19), přesto se nejnižší teploty spolu s rychlostí proudění větru mohly 
podílet na nárůstu koncentrací PM10.  

 
Obr. 19 - Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na teplotě vzduchu, lokalita Jinačovice 

Rychlost proudění větru má přesto významnější vliv na koncentrace PM10 – prakticky u všech 
vysokých hodnot hodinových koncentrací PM10 lze zaznamenat rovněž nízké rychlosti větru. A 
naopak při vyšších rychlostech větru koncentrace částic klesaly (Obr. 20). 

 
Obr. 20 - Průměrné hodinové koncentrace PM10 v závislosti na rychlosti proudění větru, lokalita Jinačovice 



22 
 

 
Obr. 21 – Větrná růžice, lokalita Jinačovice 

Větrná růžice v Jinačovicích velmi dobře respektuje orografii terénu – severo – jižní údolí, 
ohraničené kopci Velká Baba z východu a Trnůvka ze západu. Převládá tak jižní a severní 
proudění doplněné o severozápadní, přičemž nejvyšší podíl proudění nad 2,5 m.s–1 bylo 
zaznamenáno právě ze severozápadu. Podíl bezvětří byl podobný jako v případě lokality 
Babice u Rosic – 6,4 % času kampaně. 

 
Obr. 22 - Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro PM10, lokalita Jinačovice 

Nejvyšší koncentrace PM10 dle koncentrační růžice (Obr. 22) opět panovaly při bezvětří 
a nízkých rychlostech větru, což poukazuje zejména na lokální ovlivnění. Při vyšších 
rychlostech větru byly měřeny vyšší koncentrace pouze z jižních směrů, které se významně 
projevily i ve vážené koncentrační růžici. Při vyšších rychlostech větru ze severních resp. 
severozápadních směrů byly koncentrace PM10 nízké. Rozložení koncentrací opět velmi dobře 
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reflektuje vliv lokálních topenišť v obci na koncentrace PM10 vzhledem k umístění měření (Obr. 
4). 

Z vážené koncentrační růžice pak vyplývá, že nejvíce se na měřených koncentracích PM 
v lokalitě Babice podílí nízké rychlosti proudění větru, a to zejména při severním či jižním 
proudění větru. V jižním proudění jsou patrné vyšší zastoupení i při vyšších rychlostech větru. 
Západní a severozápadní proudění se na koncentracích PM10 podílí pouze minimálně. Přestože 
bylo měření umístěno v jižní části obce, je dle vážené koncentrační růžice patrné, že jižní směry 
přispívají k celkovým koncentracím PM10 obdobným množstvím, jako severní směry, což 
poukazuje na to, že i menší část obce může významně přispívat k měřeným koncentracím 
PM10. 

Graf na Obr. 23 zobrazuje zprůměrovaný denní chod hodinových koncentrací PM10 po čas 
kampaně v jednotlivých hodinách. V obou lokalitách je zřetelný největší narůst koncentrací 
mezi 15:00 a 21:00 – v době, kdy se lidé vrací z práce a zatápějí. Naopak minimální koncentrace 
jsou patrné okolo poledne. Kromě lokálních topenišť vstupují do hodnot koncentrací i 
meteorologické podmínky, zejména pak rychlost a směr větru, přesto je vliv lokálních topenišť 
patrný zejména ve srovnání s dalšími lokalitami (Obr. 24). Zatímco v dopoledních hodinách 
není mezi jednotlivými lokalitami příliš velký rozdíl, v odpoledních hodinách je zřetelný prudký 
nárůst koncentrací právě v lokalitách Babice u Rosic a Jinačovice jako důsledek zatápění 
v lokálních topeništích. V ostatních lokalitách není nárůst patrný, nebo je pouze mírný a 
spojený i s odpolední dopravní špičkou. 

Z Obr. 23 je patrné, že koncentrace v Jinačovicích byly mírně vyšší, než v Babicích u Rosic. 
Avšak v době kampaně v Jinačovicích (kampaně neprobíhaly ve stejnou dobu) byly měřeny 
plošně vyšší koncentrace škodlivin a z tohoto grafu tudíž nelze vyvozovat závěr, že 
v Jinačovicích je horší ovzduší než v Babicích u Rosic. Vhodnější je hodnotit lokality ve vztahu 
k měření ve státní síti imisního monitoringu (viz. dále). 

 
Obr. 23 – Průměrný denní chod hodinových koncentrací PM10 po čas měřicí kampaně, lokality Babice u Rosic a Jinačovice 
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Obr. 24 - Průměrný denní chod hodinových koncentrací PM10 po čas měřicí kampaně, lokality Babice u Rosic a Jinačovice 
ve srovnání s dalšími lokalitami státní sítě imisního monitoringu 

 

Z hlediska 24hodinových koncentrací PM10 byla v rámci zasazení měřicí kampaně do kontextu 
měření škodlivin v regionu využita i data ze stanic státní sítě imisního monitoringu. Do 
hodnocení tak vstoupily údaje ze stanice Brno-Tuřany (předměstská pozaďová lokalita, 
charakteristická pro pozadí města Brna a jeho blízké okolí), Brno-Dětská nemocnice (městská 
pozaďová lokalita charakterizující koncentrace v centru Brna), 
Brno–Lány (předměstská pozaďová lokalita v západní části Brna), Brno-Svatoplukova (městská 
dopravní lokalita charakterizující dopravou nejzatíženější lokality v Brně) a Mikulov-Sedlec 
(regionální pozaďová lokalita umístěná mimo obec a bez dopravního ovlivnění, reprezentující 
neovlivněné pozaďové koncentrace Jihomoravského kraje). 

Následující Obr. 25 zobrazuje vývoj průměrných denních koncentrací PM10 během obou 
kampaní na výše zmíněných lokalitách. Z grafu na Obr. 25 je patrné, že všechny lokality sledují 
obdobný trend, který je závislý zejména na meteorologických podmínkách a nadregionálních 
vlivech. Minimální koncentrace byly dlouhodobě měřeny v lokalitě Mikulov-Sedlec, tuto 
stanici lze považovat za regionální pozadí Jihomoravského kraje (lokalita je téměř bez 
lokálního ovlivnění). V lokalitě Babice u Rosic byly měřeny jedny z nejvyšších koncentrací PM10, 
podobných jako v lokalitě Brno – Lány či Brno – Svatoplukova. V případě Jinačovic byly 
koncentrace ve vztahu k ostatním lokalitám mírně nižší, zhruba na úrovni koncentrací lokality 
Brno – Dětská nemocnice, umístěné v centru Brna. 

Zvýšené koncentrace v lokalitách Babice u Rosic a Jinačovice, pohybující se na úrovni 
koncentrací v centru Brna, naznačují lokální ovlivnění, s největší pravděpodobností pak jde 
o vliv lokálních topenišť. Hodnoty průměrných denních koncentrací zobrazuje Tab. 5.   
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Obr. 25 – Srovnání průměrných denních koncentrací PM10 na měřicích lokalitách kampaně a vybraných lokalitách státní sítě imisního monitoringu 
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Tab. 5 - Srovnání průměrných denních koncentrací PM10 (µg∙m–3) na měřicích lokalitách kampaně a vybraných lokalitách 
státní sítě imisního monitoringu 

Datum Babice Jinačovice Brno-
Tuřany 

Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

6. 10. 2016 12,7 
 

9,3 13,2 9,0 15,9 8,7 

7. 10. 2016 36,8 
 

23,0 24,7 24,1 26,3 23,9 

8. 10. 2016 21,7 
 

24,5 27,0 27,1 32,6 17,3 

9. 10. 2016 22,0 
 

13,0 16,2 15,3 21,0 10,3 

10. 10. 2016 23,0 
 

13,7 19,8 19,2 24,6 11,0 

11. 10. 2016 15,4 
 

9,8 12,9 12,5 15,9 
 

12. 10. 2016 8,2 
 

9,0 8,5 9,6 11,1 8,2 

13. 10. 2016 20,8 
 

16,5 22,1 18,0 24,3 14,6 

14. 10. 2016 19,2 
 

13,4 18,7 14,8 22,2 13,2 

15. 10. 2016 39,4 
 

34,9 42,7 36,0 43,5 34,2 

16. 10. 2016 39,1 
 

33,6 36,5 29,7 37,6 22,5 

17. 10. 2016 29,8 
 

26,9 33,2 27,8 32,0 23,2 

18. 10. 2016 31,0 
 

20,4 36,0 25,7 34,0 20,7 

19. 10. 2016 21,8 
 

31,1 34,8 32,1 35,2 33,9 

20. 10. 2016 21,8 
 

11,0 20,0 14,8 20,2 9,9 

21. 10. 2016 
 

19,7 15,9 35,4 
 

30,4 11,5 

22. 10. 2016 
 

25,2 21,1 34,7 
 

31,3 17,6 

23. 10. 2016 
 

27,9 25,6 32,4 
 

31,6 30,3 

24. 10. 2016 
 

39,6 35,9 40,5 40,7 45,4 36,7 

25. 10. 2016 
 

23,6 24,7 28,4 27,9 32,1 22,8 

26. 10. 2016 
 

25,7 24,5 27,5 22,8 32,7 23,4 

27. 10. 2016 
 

45,2 36,8 43,1 40,4 41,1 32,5 

28. 10. 2016 
 

32,0 39,3 44,6 48,9 52,0 36,3 

29. 10. 2016 
 

15,6 11,6 15,1 12,5 17,2 10,0 

30. 10. 2016 
 

28,6 13,2 17,3 15,5 20,2 13,8 

31. 10. 2016 
 

35,0 27,1 30,5 29,3 37,8 22,7 

1. 11. 2016 
 

24,6 22,7 32,3 34,3 40,3 17,2 

2. 11. 2016 
 

11,9 11,4 9,8 11,8 20,4 9,1 

3. 11. 2016 
 

28,9 17,5 27,1 19,2 23,9 10,2 

4. 11. 2016 
 

28,2 23,2 31,8 30,0 38,1 21,6 

5. 11. 2016 
 

36,6 32,5 
 

37,0 43,4 32,3 

6. 11. 2016 
 

23,5 17,1 20,8 18,4 22,4 16,3 

7. 11. 2016 
 

23,0 25,5 26,6 30,8 33,0 16,2 

 

Následující Tab. 6 zobrazuje průměrné koncentrace PM10 naměřené během kampaní 
na jednotlivých lokalitách. Z tabulky je patrné, že přestože byla v Jinačovicích naměřena vyšší 
průměrná koncentrace PM10, tak ve srovnání s lokalitami státní sítě imisního monitoringu je 
na tom lépe než lokalita Babice u Rosic. 
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Tab. 6 – Průměrné koncentrace PM10 (µg∙m–3) během jednotlivých kampaní na jednotlivých lokalitách 

 Babice Jinačovice 
Brno-

Tuřany 
Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň Babice 24,2 -- 19,3 24,4 21,0 26,4 18,0 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 27,5 23,6 29,3 28,0 33,0 21,1 

 

Přesný vztah obou lokalit k lokalitám státní sítě imisního monitoringu během jednotlivých 
kampaní vyjadřuje Tab. 7. Z relativního posouzení koncentrací pak vyplývá, že lokalita Babice 
u Rosic se koncentračně pohybuje na úrovni lokality Brno-Lány. Vyšších koncentrací v daném 
období dosáhla pouze dopravou silně ovlivněná lokalita Brno-Svatoplukova, a to cca o 10 %. 
Nižší koncentrace byly naměřeny v centru Brna (dopravou neovlivněná lokalita Brno – Dětská 
nemocnice), o 20 % nižších hodnot bylo dosaženo v pozaďové lokalitě Brno-Tuřany (obdobné 
koncentrace měřila i stanice Brno-Líšeň – rezidenční část Brna). Regionální pozaďová stanice 
Mikulov-Sedlec pak v průměru dosáhla pouze 75% procent hodnot měřených v Babicích 
u Rosic. 

Tab. 7 – Relativní vyjádření průměrných koncentrací v lokalitách měřicí kampaně proti lokalitám státní sítě imisního 
monitoringu 

 
Babice Jinačovice Brno-

Tuřany 
Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň Babice 100% -- 80,0% 101,0% 87,1% 109,4% 74,4% 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 100% 86,0% 106,6% 101,8% 119,9% 76,9% 

 

V případě kampaně v Jinačovicích byly na všech lokalitách měřeny vyšší koncentrace PM10. Ve 
vztahu k regionální pozaďové lokalitě v Mikulově – Sedleci bylo dosaženo podobné hodnoty 
jako v případě Babic. Ve srovnání s pozaďovými koncentracemi v Brně však vychází lokalita 
Jinačovice lépe než Babice u Rosic. Ve srovnání s lokalitou Brno – Tuřany jsou koncentrace 
zhruba o 15 % vyšší, téměř totožné jaké jsou měřeny v dopravou neovlivněném centru Brna. 
Lokalita Brno-Lány měří oproti Jinačovicím mírně zvýšené koncentrace, dopravou zatížená 
lokalita Brno – Svatoplukova měřila již zhruba o 20 % vyšší koncentrace PM10. 

Lze tedy konstatovat, že lokalita Jinačovice se koncentračně rovnala centru města Brna, 
nezatíženém dopravou. Situace v Babicích u Rosic byla relativně mírně horší, avšak ne tolik 
jako dopravou silně ovlivněné lokality v Brně. Obě lokality pak naměřily zhoršené koncentrace 
proti rezidenční části Brna, napojené na centrální zásobování teplem. Vztah k regionálnímu 
pozadí Jihomoravského kraje je pak v obou lokalitách obdobný, mírně lepší v Jinačovicích. 

 

Obdobně jako byly hodnoceny průměrné denní koncentrace PM10 lze vyhodnotit i průměrné 
denní koncentrace PM2,5. Kromě hodnot naměřených v obou lokalitách kampaně byly opět 
požity hodnoty koncentrací měřených ve státní síti imisního monitoringu. 
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Obr. 26 - Srovnání průměrných denních koncentrací PM2,5 na měřicích lokalitách kampaně a vybraných lokalitách státní sítě imisního monitoringu 
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Z grafu na Obr. 26 je patrný obdobný vývoj koncentrací jako v případě PM10. Koncentrace 
PM2,5 v Babicích u Rosic i Jinačovicích patří k nejvyšším. Hodnoty průměrných denních 
koncentrací PM2,5 jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

Tab. 8 - Srovnání průměrných denních koncentrací PM2,5 (µg∙m–3) na měřicích lokalitách kampaně a vybraných lokalitách 
státní sítě imisního monitoringu 

Datum Babice Jinačovice Brno-
Tuřany 

Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

6.10.2016 
  

10,4 11,8 9 13,6 9,6 

7.10.2016 28,8 
 

21,8 22,8 19,4 22,6 19,8 

8.10.2016 15,8 
 

22,5 24,4 20,7 27,7 15,8 

9.10.2016 16,8 
 

11,8 15,2 12,3 18,4 9,7 

10.10.2016 18,8 
  

17,4 15,5 19,6 11,2 

11.10.2016 8,6 
  

12 10,4 14 
 

12.10.2016 5,8 
  

7,8 6,9 9,3 7,1 

13.10.2016 17,1 
 

17,4 18,9 13,5 19,5 13 

14.10.2016 15,8 
 

11 15 12,1 15 13,1 

15.10.2016 33,6 
 

30,8 35 28,2 32,8 26,6 

16.10.2016 27,7 
 

30,9 32,4 26,5 33,4 21,8 

17.10.2016 20,0 
 

22,5 27,1 20 26,5 17,2 

18.10.2016 21,3 
 

18 29,2 20 28,5 18 

19.10.2016 18,5 
 

27,9 29,1 25,1 30,2 28,1 

20.10.2016 18,3 
 

7,8 16,8 11,3 16,7 7,5 

21.10.2016 
 

15,68 15,2 27,7 
 

23,3 10,9 

22.10.2016 
 

18,64 19,7 31,2 
 

25,9 16 

23.10.2016 
 

21,69 25 29,2 
 

26,7 30,6 

24.10.2016 
 

32,98 33,1 33,6 30,5 35,1 29,1 

25.10.2016 
 

13,49 23,3 22,8 17,8 24,8 20 

26.10.2016 
 

18,51 22,5 23,3 17,7 24,9 23,6 

27.10.2016 
 

37,83 34,1 36,6 30,3 33,4 30,4 

28.10.2016 
 

26,81 36,2 37,3 38,6 43,1 28,4 

29.10.2016 
 

13,49 8,4 11,1 5,1 12,9 7,1 

30.10.2016 
 

20,66 11,3 13,8 8,4 16,4 8,6 

31.10.2016 
 

23,97 18,8 25,3 19,5 29,8 12 

1.11.2016 
 

17,29 17,9 25,2 18 29,3 16,3 

2.11.2016 
 

10,27 9,3 8,4 10,3 16,1 7,3 

3.11.2016 
 

24,74 15,9 24,1 16,3 20,4 10,3 

4.11.2016 
 

24,82 18,9 26,4 22,2 26,3 17,3 

5.11.2016 
 

29,63 29,2 
 

27,1 33,1 29,1 

6.11.2016 
 

18,53 15,7 20,1 16 20,8 16,9 

7.11.2016 
 

18,63 16,1 23,5 29,6 24,8 14,4 
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Obdobně jako v případě PM10 byla i pro PM2,5 připravena Tab. 9, která zobrazuje průměrné 
koncentrace PM2,5 v jednotlivých kampaních na jednotlivých lokalitách. Z tabulky je patrné, že 
nejvyšší koncentrace byly měřeny v dopravou zatížené lokalitě Brno-Svatoplukova, naopak 
koncentrace v lokalitě Mikulov-Sedlec byly nejnižší. Lokality Babice u Rosic i Jinačovice se 
koncentračně pohybují na úrovni dopravou nezatíženého centra Brna a rezidenční části Brna.  
V případě koncentrací PM2,5 v lokalitě Brno-Tuřany během kampaně v Babicích u Rosic je 
nutné brát v potaz to, že automatický analyzátor MP101M měřící PM2,5 měl 3 dny v kuse 
poruchu, a průměrná hodnota je tak významně ovlivněna. 

Tab. 9 - Průměrné koncentrace PM2,5 (µg∙m–3) během jednotlivých kampaní na jednotlivých lokalitách 
 

Babice Jinačovice Brno-
Tuřany 

Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň Babice 21,1 -- 20,2 21,7 17,3 22,4 16,1 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 22,6 20,6 24,7 20,5 26,0 18,2 

 

V následující Tab. 10 jsou vyjádřeny koncentrace v lokalitách měřicí kampaně relativně proti 
hodnotám státní sítě imisního monitoringu. Z uvedených dat vyplývá, že koncentrace PM2,5 
byly v Babicích u Rosic zhruba o 25 % horší než koncentrace měřené regionální pozaďovou 
lokalitou Mikulov-Sedlec. Koncentrace v centru Brna již byly o 18 % nižší, koncentrace 
v rezidenční části Brna (Brno-Tuřany a Brno-Lány) byly obdobné jako v Babicích (měření 
v lokalitě Brno-Tuřany ovlivněno třídenním výpadkem). Dopravou zatížené lokalita 
Brno-Svatoplukova pak měřila zhruba o 6 % vyšší koncentrace 

Lokalita Jinačovice naměřila velmi podobné relativní výsledky, koncentrace byly srovnatelné 
s těmi v centru Brna či v jeho rezidenčních částech. Oproti regionálnímu pozadí 
v Mikulově – Sedlci byly koncentrace zhruba o 20 % vyšší, avšak stále o cca 15 % nižší než 
v případě dopravou zatížené lokality Brno-Svatoplukova. Koncentrace se pohybovaly 
v rozmezí hodnot centra Brna a rezidenční části Brna. 

Tab. 10 - Relativní vyjádření průměrných koncentrací v lokalitách měřicí kampaně proti lokalitám státní sítě imisního 
monitoringu 

 
Babice Jinačovice Brno-

Tuřany 
Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň Babice 100% -- 96% 102% 82% 106% 76% 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 100% 91% 109% 91% 115% 81% 

 

V případě jemnější frakce PM2,5 již do hodnocení více vstupují vzdálenější zdroje a převládající 
proudění větru. Tyto částice mohou být větrem unášeny na delší vzdálenosti a dálkový 
transport tak může více ovlivnit výsledné koncentrace.  

Lze tedy konstatovat, že během měřicí kampaně se lokality Babice u Rosic i Jinačovice chovaly 
koncentračně podobně, jako centrum Brna nezatížené dopravou popř. rezidenční část Brna. 
Svou roli mohl sehrát i dálkový transport, který koncentrace jemnější frakce PM2,5 ovlivňuje 
významněji než v případě PM10. 
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Zastoupení jemnější frakce PM2,5 v hrubší frakci PM10 se na jednotlivých lokalitách mírně lišilo, 
jak ukazují data v Tab. 11. Nejvyšší zastoupení jemnější frakce PM2,5 v PM10 měřily 
předměstské pozaďové lokality Brno-Lány a Brno-Tuřany a také regionální pozaďová lokalita 
Mikulov-Sedlec. Zastoupení v Babicích u Rosic a Jinačovicích se těmto lokalitám blížilo 
s hodnotami mírně nad 80 %. Nejnižší zastoupení PM2,5 v PM10 bylo měřené v centru Brna 
a také v dopravou zatížené lokalitě Brno-Svatoplukova. 

Tab. 11 – Průměrné zastoupení PM2,5 v PM10 během jednotlivých kampaní na měřicích lokalitách 
 

Babice Jinačovice Brno-
Tuřany 

Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň Babice 84% -- -- 89% 82% 85% 89% 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 82% 87% 84% 73% 79% 86% 

 

Vztah k imisním limitům lze na základě 14-ti denního měření jen velmi těžko odhadnout. Mimo 
topnou sezónu nebudou koncentrace PM stejné nebo horší než v centru Brna, pravděpodobně 
budou nižší. Pro lepší odhad by bylo vhodné provést orientační měření více krát ročně 
v různých ročních obdobích. Přesto alespoň přibližný odhad je možný. 

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 by s největší pravděpodobností nebyl 
překročen na žádné z lokalit. Podobná situace by mohla nastat i v případě imisního limitu pro 
průměrné denní koncentrace PM10. Lokality se podílely na úrovní koncentrací v centru Brna, 
nutno však poznamenat, že se jedná o topnou sezónu. Mimo topnou sezónu budou 
koncentrace nižší a k překračování hodnoty imisního limitu pravděpodobně nedojde. 
I centrum Brna, které není zatížené dopravou, tento limit v posledních letech nepřekračuje. 
Pokud by však během topné sezóně došlo k více epizodám se zvýšenými koncentracemi PM10 
vlivem špatných rozptylových podmínek, mohlo by k překročení imisního limitu 
pro průměrnou denní koncentraci PM10 dojít i v lokalitách Babice u Rosic a Jinačovice. 

V případě imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 je situace složitější. Jednak 
je ve státní síti imisního monitoringu méně dostupných měření s delší časovou řadou, a navíc 
se lokality pohybují v blízkosti imisního limitu. Opět platí, že koncentrace mimo topnou sezónu 
by byly podstatně nižší a odhad jen na základě topné sezóny bude nadhodnocený. Pokud by 
data byla vztažena k lokalitě Brno – Tuřany, kde je nejdelší řada měření PM2,5 v Jihomoravském 
kraji, pak by imisní limit v lokalitách Babice u Rosic a Jinačovice překročen nebyl. Podobně jako 
v případě PM10, pokud by došlo během topné sezóny k delším epizodám se zhoršenými 
rozptylovými podmínkami, doprovázených vysokými koncentracemi PM, pak by i tento limit 
mohl být v lokalitách Babice u Rosic a Jinačovice překročen. O překročení či nepřekročení 
imisního limitu nelze rozhodnout bez dalšího dlouhodobějšího měření. 
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4.2 Benzo[a]pyren 

Benzo[a]pyren byl odebírán vždy 4x na každé lokalitě a vždy v den, kdy probíhal odběr 
i ve státní síti imisního monitoringu tak, aby data mohla být srovnána. Koncentrace 
benzo[a]pyrenu v ovzduší uvádí Tab. 12 a graf na Obr. 27. 

Tab. 12 – Koncentrace benzo[a]pyrenu (ng.m-3) v jednotlivých lokalitách 

Datum Babice u Rosic Jinačovice Brno-Líšeň 

7.10.2016 3,80 
 

0,60 

10.10.2016 2,33 
 

0,57 

13.10.2016 1,25 
 

0,78 

16.10.2016 2,04 
 

1,93 

19.10.2016 
  

0,30 

22.10.2016 
 

0,87 0,39 

25.10.2016 
  

0,41 

28.10.2016 
 

0,94 0,76 

31.10.2016 
 

2,73 0,49 

3.11.2016 
 

4,59 0,44 

 

 
Obr. 27 - Koncentrace benzo[a]pyrenu (ng.m-3) v jednotlivých lokalitách 

 

Z uvedeného vyplývá, že koncentrace benzo[a]pyrenu jsou ve srovnání s městskou pozaďovou 
lokalitou Brno – Líšeň vyšší. Hlavním zdrojem koncentrací benzo[a]pyrenu v Babicích u Rosic i 
Jinačovicích jsou lokální topeniště, čímž se významně liší od lokality Brno – Líšeň, ležící v sídlišti 
napojeném na centrální zásobování teplem. Vysokým koncentracím pak nahrává terén a mírně 
horší provětrávatelnost obou lokalit v malých sídlech. Na absolutní hodnotu koncentrací pak 
měly významný vliv meteorologické podmínky. 
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Koncentrace benzo[a]pyrenu v Babicích u Rosic dosáhly ze začátku kampaně na čtyřnásobek 
až šestinásobek koncentrací měřených ve stejné dny v Brně - Líšni. V druhé polovině kampaně 
se koncentrace srovnávaly. Mírně se zhoršovaly rozptylové podmínky, což se odrazilo 
v nárůstu koncentrací v Brně-Líšni. Dne 16. 10. 2016 byly koncentrace v obou lokalitách téměř 
totožné. Tento den byl nejteplejší z celé kampaně, což mohlo přispět k snížení intenzity 
vytápění v Babicích u Rosic a tím i ke snížení koncentrací benzo[a]pyrenu na úroveň lokality 
Brno-Líšeň. 

V případě lokality Jinačovice byl vývoj koncentrací benzo[a]pyrenu opačný, což opět souviselo 
zejména s meteorologickými podmínkami v době měření. Ze začátku kampaně byly 
koncentrace benzo[a]pyrenu zhruba dvojnásobné proti koncentracím měřeným 
v Brně – Líšni. Na přelomu října a listopadu však došlo k významnějšímu ochlazení, zejména 
z 3. na 4. listopadu klesly teploty v noci pod bod mrazu. Nízké teploty se odrazily ve zvýšené 
intenzitě topení a nárůstu koncentrací benzo[a]pyrenu. Podobně vzrostly i hodinové 
koncentrace PM10 (Obr. 19). Koncentrace se oproti lokalitě Brno – Líšeň zvýšily na pětinásobek 
(31. 10. 2016) a následně až na desetinásobek (3. 11. 2016). 

Naměřené výsledky potvrzují významný vliv lokálních topenišť na koncentrace 
benzo[a]pyrenu v ovzduší. Koncentrace v Brně-Líšni jsou jimi ovlivněny málo, pouze 
z dálkového přenosu, jelikož sídliště v Líšni je napojeno na CZT. Naproti tomu je zastoupení 
vytápění CZT resp. plynem v obcích Babice u Rosic a Jinačovice podstatně nižší. A zejména při 
nižších teplotách a horších rozptylových podmínkách mohou být koncentrace PAH vysoké. 

Obě lokality pak potvrdily i důležitost vlivu meteorologických podmínek, ať už z hlediska 
dostatečnosti rozptylu škodlivin v ovzduší, či z hlediska nutnosti více či méně topit v závislosti 
na teplotě. Při vhodných podmínkách se mohou koncentrace benzo[a]pyrenu v těchto obcích 
přiblížit na úroveň koncentrací měřených v rezidenční části města Brna. Avšak pokud nejsou 
tak příznivé podmínky, mohou se koncentrace dostat na více než šesti násobek koncentrací 
v Brně. 

Tato situace pochopitelně neplatí pouze pro lokality Babice u Rosic či Jinačovice. Měření 
v topné sezóně roku 2015 poukázalo na podobné chování i v dalších obcích, kdy při výrazně 
zhoršených rozptylových podmínkách dosáhly koncentrace až 13-ti násobku koncentrací 
v Brně-Líšni. Podobné koncentrace lze tedy očekávat i v dalších malých obcích Jihomoravského 
kraje, kde převažuje vytápění tuhými palivy ve starších kotlích. Státní síť imisního monitoringu 
bohužel pokrývá pouze málo lokalit ČR stacionárním měřením polycyklických aromatických 
uhlovodíků kvůli náročnosti jejich stanovení. Navíc je naprostá většina měření umístěná 
v hustěji zalidněných oblastech – především v městech či aglomeracích. Proto je velmi vhodné 
doplnit síť kampaňovými měřeními i v malých sídlech, kde dle naměřených výsledků může být 
kvalita ovzduší podstatně horší, než v městech napojených na CZT. 
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4.3 Oxid dusičitý 

Oxidy dusíku (oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO2 a celkové oxidy dusíku NOx) byly měřeny 
v obou lokalitách kontinuálně z důvodu posouzení možného vlivu dopravy. Pro obě lokality 
jsou tedy dostupná i hodinová data.  

První grafy jsou tedy věnovány hodinovým koncentracím NO2. Data jsou doplněna 
o meteorologické prvky ovlivňující aktuální koncentrace oxidu dusičitého – teplota a rychlost 
proudění větru. Z hodinových hodnot byly konstruovány větrná a koncentrační růžice pro NO2. 

Z grafů je patrné, že v obou lokalitách byly koncentrace oxidu dusičitého hodně závislé 
na rychlostech proudění větru – při poklesu rychlosti větru vždy rostou koncentrace NO2.  

Teplota a sluneční svit rovněž promlouvají do koncentrací NO2 – jednotlivé oxidy dusíku 
vznikají při každém hoření (vzduch obsahuje 78 % dusíku a hoření je oxidace, při které vzniká 
zejména NO, který je pak dále oxidován na NO2). Proto při nižších teplotách, kdy bylo potřeba 
více topit, vzniká více oxidů dusíku. Dále jsou koncentrace vyšší, pokud je lokalita výrazněji 
ovlivněna dopravou. 

 

 
Obr. 28 - Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na teplotě vzduchu, lokalita Babice u Rosic 
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Obr. 29 - Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na rychlosti proudění větru, lokalita Babice u Rosic 

 

 
Obr. 30 - Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na teplotě vzduchu, lokalita Jinačovice 
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Obr. 31 - Průměrné hodinové koncentrace NO2 v závislosti na rychlosti proudění větru, lokalita Jinačovice 

 

Na následujících Obr. 32 a Obr. 33 jsou zobrazeny koncentrační růžice v obou lokalitách. 
V lokalitě Babice u Rosic převládá jižní, jihovýchodní a severozápadní proudění (Obr. 17). 
Z hlediska koncentrací NO2 pak bylo v průměru dosahováno nejvyšších koncentrací 
při bezvětří a velmi nízkých rychlostech větru a dále pak při jižním proudění. Z vážené 
koncentrační růžice pak vyplývá, že na koncentracích se nejvíce podílí bezvětří a nízké rychlosti 
větru ze severu a dále jižní a jihovýchodní směry. To opět naznačuje převážně vliv lokálních 
topenišť, čemuž odpovídají i měřené nízké koncentrace. 

 

 
Obr. 32 - Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro NO2, lokalita Babice u Rosic 
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V případě lokality Jinačovice převládají severní a jižní směry proudění větru doplněné 
o severozápadní směry (Obr. 21). Z koncentrační růžice i vážené koncentrační růžice 
na Obr. 33 vyplývá, že převážná část koncentrací je měřena při proudění z jižních 
a jihovýchodních směrů. To poukazuje na vliv lokálních topenišť zejména z jižních směrů, 
celkově jsou koncentrace na úrovni městských pozaďových koncentrací bez ovlivnění 
dopravou. Ze západních či severozápadních směrů, odkud lze očekávat vliv komunikace 
vedoucí Jinačovicemi, jsou koncentrace NO2 pouze minimální. 

 
Obr. 33 - Koncentrační růžice (vlevo) a vážená koncentrační růžice (vpravo) pro NO2, lokalita Jinačovice 

 

 
Obr. 34 - Průměrné koncentrace NO2 v jednotlivou denní dobu po čas měřicí kampaně, lokality Babice u Rosic a Jinačovice 

 

Graf na Obr. 34 zobrazuje zprůměrovaný denní chod hodinových koncentrací po čas kampaně. 
V obou lokalitách je zřetelný obdobný trend. Od 6. do 8. hodiny ranní je patrná mírná dopravní 
špička, nejvyšší nárůst koncentrací je však patrný zhruba od 15. hodiny s kulminací mezi 17. a 
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20. hodinou – zřejmě vliv zatápění a provozu lokálních topenišť. Výrazněji se tento nárůst 
projevuje v Jinačovicích. 

Obdobně jako v případě PM10 nelze obě lokality hodnotit mezi sebou ani z hlediska denního 
chodu koncentrací NO2 (Obr. 34), jelikož kampaně neprobíhaly ve stejnou dobu. Ke srovnání 
je vhodnější srovnání s měřením ve státní síti imisního monitoringu.  

Pokud se srovná denní chod i s lokalitami státní sítě imisního monitoringu, je patrné, že 
koncentrace v Babicích u Rosic i Jinačovicích se pohybují mezi hodnotami měřenými regionální 
pozaďovou lokalitou v Mikulově – Sedleci a předměstskou pozaďovou lokalitou Brno – Tuřany, 
reprezentující i rezidenční pozadí města Brna, nezatížené dopravou. Koncentrace jsou tedy 
velmi nízké, zejména ve srovnání s dopravou nejzatíženější lokalitou Brno-Svatoplukova. 
Z hlediska denního chodu pak není ani tolik patrná ranní dopravní špička, která je podstatně 
lépe vidět na brněnských stanicích. Odpolední nárůst koncentrací je již patrnější, zde však do 
hry vstupují i lokální topeniště (Obr. 35). 

 
Obr. 35 - Průměrné koncentrace NO2 v jednotlivou denní dobu po čas měřicí kampaně, lokality Babice u Rosic a Jinačovice 
ve vztahu k lokalitám státní sítě imisního monitoringu 

Pro zasazení měření do kontextu státní sítě imisního monitoringu byla pro další hodnocení 
koncentrací NO2 opět využita i data ze stanic ČHMÚ. Z grafu na Obr. 36 je patrné, že všechny 
lokality sledují obdobný trend, který je závislý zejména na meteorologických podmínkách 
a nadregionálních vlivech. Absolutní koncentrace se pak odvíjí od míry zatížení lokality 
dopravou. Minimální koncentrace byly dlouhodobě měřeny v lokalitě Mikulov-Sedlec, tuto 
stanici lze považovat za regionální pozadí Jihomoravského kraje (lokalita je téměř bez 
lokálního a dopravního ovlivnění). Jen mírně vyšší koncentrace měří lokality Babice u Rosic, 
Jinačovice a Brno-Tuřany, u těchto lokalit lze ovlivnění dopravou rovněž vyloučit. Vyšší 
koncentrace byly měřeny v lokalitě Brno-Dětská nemocnice, ležící v centru Brna a Brno-Lány. 
Nejvyšší koncentrace pak v lokalitě Brno-Svatoplukova. Tato lokalita je nejvíce ovlivněna 
dopravou. Hodnoty průměrných denních koncentrací NO2 zobrazuje Tab. 13. 
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Obr. 36 - Srovnání průměrných denních koncentrací NO2 na měřicích lokalitách kampaně a vybraných lokalitách státní sítě imisního monitoringu 



40 
 

Tab. 13 - Srovnání průměrných denních koncentrací NO2 na měřicích lokalitách kampaně a vybraných lokalitách státní sítě 
imisního monitoringu 

Datum Babice Jinačovice Brno-
Tuřany 

Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

6.10.2016 11,04 
 

15,3 16,2 15,6 28,3 10 

7.10.2016 12,93 
 

14,9 25,6 24 42,5 12,2 

8.10.2016 9,42 
 

19,4 23,8 22,7 31,2 7,9 

9.10.2016 9,36 
 

15,4 16,6 17,9 31 6 

10.10.2016 14,56 
 

15,5 22,9 23,9 41,5 7,1 

11.10.2016 10,58 
 

14,4 15 19,3 40 
 

12.10.2016 8,05 
 

10,6 12,3 15,7 30,1 7,9 

13.10.2016 13,97 
 

13,3 19,9 25,8 50,4 9,5 

14.10.2016 7,88 
 

5,4 17,1 11,4 45,6 6,9 

15.10.2016 10,39 
 

12,2 21,4 20,2 39,9 8,5 

16.10.2016 13,47 
 

15,2 16,6 16,8 31,8 11,7 

17.10.2016 13,27 
 

13,9 22,9 17,3 45,9 11,8 

18.10.2016 10,40 
 

11 28,2 20,5 48,6 10,8 

19.10.2016 11,47 
 

12,4 25,4 22,6 44,5 9,7 

20.10.2016 12,28 
 

9,6 27,6 24,1 54,5 10,8 

21.10.2016 
 

16,26 16,4 23,7 
 

48,3 10,7 

22.10.2016 
 

14,26 11,2 27 
 

40 9,3 

23.10.2016 
 

11,65 7 18 
 

45,5 7,3 

24.10.2016 
 

14,56 13,7 28,3 22,2 58,1 9,9 

25.10.2016 
 

14,27 18,9 22 
 

45,9 14,1 

26.10.2016 
 

10,46 17,2 25,3 27,3 53,3 9 

27.10.2016 
 

16,82 30 36,1 32,6 45,6 13,2 

28.10.2016 
 

13,91 18 29,5 31,6 42,1 14,7 

29.10.2016 
 

7,06 8,3 10 10,9 19,3 6 

30.10.2016 
 

8,61 16,8 17,2 18,9 27,9 5 

31.10.2016 
 

15,05 28,3 34,6 34,2 46,5 8,9 

1.11.2016 
 

20,59 16,3 36,3 34,7 55,2 10,4 

2.11.2016 
 

8,82 14,9 19,9 14,7 40,4 7 

3.11.2016 
 

13,52 23,9 32,8 27,7 38,1 9,3 

4.11.2016 
 

19,34 12,8 34,6 25,6 58,6 11,2 

5.11.2016 
 

14,85 11,8 22,3 16,7 43 10,8 

6.11.2016 
 

10,23 15,4 14 16,9 28,5 8 

7.11.2016 
 

11,44 28,5 34,6 29,4 44,8 9,8 
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Tab. 14 – Průměrné koncentrace NO2 během jednotlivých kampaní na jednotlivých lokalitách 
 

Babice Jinačovice Brno-
Tuřany 

Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň 
Babice 

11,3 -- 13,2 20,8 19,9 40,4 9,3 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 13,4 17,2 25,9 24,5 43,4 9,7 

 

Tab. 14 zobrazuje průměrné koncentrace NO2 za jednotlivé kampaně na jednotlivých 
lokalitách. Z tabulky je patrné, že suverénně nejvyšší koncentrace byly měřeny v dopravou 
nejzatíženější lokalitě Brno-Svatoplukova. Lokality Brno-Lány a Brno-Dětská nemocnice měří 
zhruba poloviční koncentrace. Svou polohou v centru Brna resp. ve velkém sídlišti jsou jistou 
měrou zatíženy vlivem dopravy, avšak nejedná se o dopravní lokality. Naopak nejnižší 
koncentrace – regionální pozadí Jihomoravského kraje – měří lokalita Mikulov-Sedlec. 
V následující Tab. 15 jsou pak vyjádřeny koncentrace v lokalitách měřicí kampaně relativně 
proti hodnotám měřených na stanicích státní sítě imisního monitoringu. Z dat je patrné, že se 
lokality měřicí kampaně pohybují mezi lokalitou Mikulov-Sedlec a Brno-Tuřany. Oproti lokalitě 
Mikulov-Sedlec jsou měřené koncentrace během kampaně o 15 – 30 % vyšší, naproti tomu 
lokalita Brno-Tuřany je zhruba o 20 % koncentračně výš než lokalita Babice u Rosic 
a o 30 % výše než Jinačovice. Koncentrace v centru Brna a bohunickém sídlišti jsou zhruba 
2x vyšší, koncentrace na dopravou nejzatíženější lokalitě Brno-Svatoplukova 3 – 4 krát vyšší. 

Tab. 15 – Relativní vyjádření průměrných koncentrací v lokalitách měřicí kampaně proti lokalitám státní sítě imisního 
monitoringu 

 
Babice Jinačovice Brno-

Tuřany 
Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň 
Babice 

100% -- 117% 184% 176% 358% 83% 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 100% 128% 193% 183% 323% 72% 

 

Míru zatížení lokality dopravou lze charakterizovat poměrem koncentrací NO / NO2. Doprava 
primárně emituje oxid dusnatý (NO), který je následně v atmosféře oxidován na oxid dusičitý 
(NO2). Pokud je však lokalita významně zatížena dopravou, zůstává v atmosféře rovněž určité 
množství NO. Čím více je tedy dosud neoxidovaného NO vůči již zoxidované formě NO2, tím 
více je lokalita zatížena dopravou. Následující Tab. 16 zobrazuje právě tento poměr 
v jednotlivých lokalitách během měřicích kampaní. 

Tab. 16 – Poměr koncentrací NO / NO2 během jednotlivých kampaní na jednotlivých lokalitách 
 

Babice Jinačovice Brno-
Tuřany 

Brno-
Lány 

Brno-
Dětská 

nemocnice 

Brno-
Svatoplukova 

Mikulov-
Sedlec 

Kampaň Babice 0,20 -- 0,27 0,50 0,41 1,60 0,14 

Kampaň 
Jinačovice 

-- 0,16 0,33 0,99 0,60 1,36 0,13 
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Z Tab. 16 je patrné, nejméně zatíženou lokalitou je regionální pozaďová lokalita 
Mikulov-Sedlec. Lokality Babice u Rosic a Jinačovice se jí však blíží, a lze tedy konstatovat, 
že kvalita ovzduší v obou obcích je jen velmi málo ovlivněna dopravou. Brněnské lokality již 
mají poměr NO / NO2 vyšší, nejvyšší poměr je pak v lokalitě Brno-Svatoplukova, kde je 
v ovzduší více NO než NO2. 

Lze tedy konstatovat, že koncentrace NO2 v obou lokalitách měřicí kampaně jsou velmi nízké 
a příliš se neliší od koncentrací regionální pozaďové lokality Mikulov-Sedlec, a to i přes to, 
že skrz obě obce vede místní komunikace. Ty však mají na kvalitu ovzduší pouze minimální vliv, 
což potvrzuje i analýza pomocí poměru koncentrací NO / NO2. 

Z hlediska vztahu k imisním limitům vyplývá, že v žádné z obou proměřovaných lokalit by 
nedošlo k překročení imisního limitu, a to ani pro průměrnou roční koncentraci, ani 
pro hodinovou koncentraci. 
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5 Závěr 

 V rámci měřicí kampaně proběhlo v obcích Babice u Rosic a Jinačovice měření kvality 
ovzduší v délce 14 dní. Byly sledovány škodliviny PM10, PM2,5, NO2 a benzo[a]pyren.  

 Měření probíhalo v topné sezóně v malých obcích, které nejsou napojeny na centrální 
zásobování teplem. Obce jsou plynofikované, avšak část přípojek je úplně mrtvých, 
v obcích je hojně využíváno topení na tuhá paliva. 

 Během měření nedošlo k žádné výjimečné situaci z hlediska rozptylových podmínek či 
naměřených koncentrací.  

 Výsledky z lokalit měřicí kampaně byly srovnány a hodnoceny s lokalitami státní sítě 
imisního monitoringu v Jihomoravském kraji. 

 Z hlediska koncentrací PM10 lze konstatovat, že lokalita Jinačovice se koncentračně 
rovnala centru města Brna, nezatíženém dopravou. Situace v Babicích u Rosic byla 
relativně mírně horší, avšak ne tolik jako dopravou silně ovlivněné lokality v Brně. Obě 
lokality pak naměřily vyšší koncentrace ve srovnání s rezidenční částí Brna, napojené 
na centrální zásobování teplem. Vztah k regionálnímu pozadí Jihomoravského kraje je 
pak v obou lokalitách obdobný, mírně lepší v Jinačovicích. Imisní limit pro průměrnou 
denní koncentraci PM10 by v obcích mohl být překročen v období topné sezóny během 
delší epizody s nepříznivými rozptylovými podmínkami (inverze).  

 Obdobná situace panuje i v případě koncentrací PM2,5. Během měřicí kampaně se 
lokality Babice u Rosic i Jinačovice chovaly koncentračně podobně, jako centrum Brna 
nezatížené dopravou popř. rezidenční část Brna. Svou roli mohl sehrát i dálkový 
transport, který koncentrace jemnější frakce PM2,5 ovlivňuje významněji než v případě 
PM10. PM2,5 nemá na rozdíl od PM10 imisní limit pro průměrnou denní koncentraci, 
imisní limit pro průměrnou roční koncentraci by pravděpodobně překročen nebyl. 

 Benzo[a]pyren byl odebírán vždy 4x na každé lokalitě v souladu s odběrovým 
kalendářem ČHMÚ. V obou lokalitách byly měřeny vyšší koncentrace, než měřila 
stanice státního imisního monitoringu v Brně. Ve srovnání s lokalitou Brno-Líšeň 
dosahovala lokalita Babice u Rosic až šestinásobně vyšších koncentrací, lokalita 
Jinačovice dosahovala při nízkých teplotách a zhoršených rozptylových podmínkách až 
desetinásobných koncentrací benzo[a]pyrenu proti lokalitě Brno-Líšeň. Koncentrace 
byly rovněž závislé na meteorologických podmínkách – v teplý den, kdy nebylo třeba 
tolik topit se koncentrace v Babicích u Rosic přiblížily těm měřeným v Brně – Líšni. 
Z výsledků vyplývá, že koncentrace benzo[a]pyrenu jsou velmi ovlivněny lokálními 
topeništi a typem paliva. 

 Koncentrace oxidu dusičitého byly na obou proměřovaných lokalitách nízké. 
Koncentračně se pohybovaly mezi regionální pozaďovou lokalitou v Mikulově Sedlci 
a předměstskou lokalitou Brno-Tuřany. Vliv místních komunikací na koncentrace NO2 
se neprojevil. V denním chodu se však na obou lokalitách projevily mírně zvýšené 
koncentrace po čas ranní dopravní špičky, odpolední již byla spojena i se zatápěním 
a významnějším nárůstem koncentrací. Z hlediska vztahu k imisním limitům vyplývá, že 
v žádné z obou proměřovaných lokalit by nedošlo k překročení imisního limitu, a to pro 
průměrnou roční ani hodinovou koncentraci. 
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