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1 Úvod
Stanice m ící imisní zatí ení pr myslové zóny Jihlava (Automotive Lighting) le í v areálu firmy
Automotive Lighting nedaleko k ení dálnice D1 a silnice první t ídy I/38. Pro ú ely tohoto
vyhodnocení byla data srovnána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM)
v Jihlav a v Ko eticích. Stanice AIM Jihlava le í v areálu Z Demlova a jedná se o m stskou
poza ovou stanici reprezentující pozadí m sta Jihlavy. Regionální poza ová stanice v Ko eticích m í
pozadí kraje Vyso ina s minimálním ovlivn ním antropogenními zdroji. Zatímco stanice AIM Jihlava
i Ko etice jsou charakterizovány jako poza ové, stanici Automotive Lighting lze ozna it jako dopravou
zatí enou stanici, p esto e se nejedná p ímo o dopravní stanici. V t chto lokalitách byly m eny
ástice PM10 a PM2,5 a oxidy dusíku (NO, NO2 a NOx).
V následujícím textu budou srovnána pr
rná data z uvedených stanic, je v ak t eba brát z etel
na to, e vzhledem k termínu odevzdání zprávy budou prosincová data z AIM Jihlava a Ko etice
k dispozici pouze v operativní form , verifikovaná data budou nahrána do databáze a v druhé
polovin ledna. Dále pak bude probíhat kontrola nepravd podobných hodnot nad databází ISKO
za celý rok 2016 a budou probíhat p ípadné opravy, a to a do vydání tabelární ro enky HMÚ za rok
2016. Do té doby mohou nastat drobné zm ny v datech a pr
rných hodnotách.
Data budou rovn

srovnána s platnými imisními limity uvedenými v následující Tab. 1.

Tab. 1 Platné imisní limity [1]

Horní mez Dolní mez
pro
pro
posuzování posuzování

Doba
pr
rování

Imisní
limit

Pra ný aerosol PM10

24 hodin

50 µg*m

-3

30 µg*m

-3

20 µg*m

-3

Pra ný aerosol PM10

1 kalendá ní
rok

40 µg*m

-3

14 µg*m

-3

10 µg*m

-3

Pra ný aerosol PM2,5

1 kalendá ní
rok

25 µg*m-3

Oxid dusi itý NO2

1 hodina

Oxid dusi itý NO2

1 kalendá ní
rok

Zne

ující látka

200 µg*m-3 140 µg*m-3

100 µg*m-3

40 µg*m-3

26 µg*m-3

2

32 µg*m-3

ípustná
etnost
ekro ení
za
kalendá ní
rok
35

18

2

vod zne

ní

Tato kapitola je v nována emisím tuhých zne ujících látek a oxid dusíku do ovzdu í. Zdrojem dat
je databáze REZZO (registr emisí a zdroj zne ování ovzdu í) spravované HMÚ. Krom zdroj
uvedených v databázi (antropogenních) v ak v této kapitole budou diskutovány také neantropogenní
zdroje, které se také podílí na zne ování ovzdu í.

2.1 Emise tuhých látek
Tuhé zne ující látky (TZL) nemají ur en emisní strop, p esto se jedná o d le itou kodlivinu
vzhledem k m ení PM10 v ovzdu í a návaznosti na legislativu [1]. V dal ím období ji nebudou
sledovány tuhé zne ující látky jako celek, ale pouze velikostní frakce PM2,5 (suspendované ástice,
jejich aerodynamický pr
r nep esahuje 2,5 µm). Tato velikostní frakce ji bude mít sv j emisní
strop, který se bude muset v následujícím období splnit. I proto je d le ité ji nyní p ijímat opat ení
ke sní ení emisí tuhých látek jako celku.
Podíl jednotlivých zdroj zne
ní ovzdu í na celkových emisích tuhých zne
Vyso ina v roce 2014 uvádí Obr. 1.

ujících látek v kraji

Obr. 1 - Podíl jednotlivých kategorií zdroj na emisích TZL, Vyso ina, 2014

Z grafu vyplývá, e majoritním zdrojem zne
ní tuhými látkami v kraji Vyso ina jsou malé zdroje
(REZZO 3), p edev ím lokální topeni
pro vytáp ní domácností. Následují zvlá
velké a velké
zdroje (REZZO 1) a dále mobilní zdroje (REZZO 4), do kterých se krom emisí z exhalací zapo ítávají
i ot ry (vozovky, pneumatik) a také re-emise (op tovný vznos ji jednou sedimentovaných ástic
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vlivem ví ení vzduchu zp sobeného pohybem mobilních zdroj ). Z podrobných analýz [2] pak
vyplývá, e v n kterých ORP jsou majoritním zdrojem práv lokální topeni .

2.2 Emise oxid dusíku (NOx)
Oxidy dusíku (NOx) m ly ur en emisní strop pro rok 2010, jeho hodnota inila 13,1 kt/rok. Mno ství
emitovaných oxid dusíku v roce 2010 bylo cca 12,4 kt/rok co znamená, e emisní stropu byl v roce
2010 dodr en. V roce 2011 pokra oval sestupný trend emisí oxid dusíku. V sou asnosti jsou
ipravovány nové emisní stropy v rámci Národního programu sni ování emisí (NPSE).
Podíl jednotlivých zdroj zne
2014 uvádí Obr. 2.

ní ovzdu í na celkových emisích oxid dusíku v kraji Vyso ina v roce

Obr. 2 - Podíl jednotlivých kategorií zdroj na emisích NOx, Vyso ina, 2014

Z grafu vyplývá, e majoritním zdrojem zne
ní oxidy dusíku v kraji Vyso ina jsou mobilní zdroje
(REZZO 4). Zvlá
velké a velké zdroje (REZZO 1) produkují zhruba 20 % v ech emisí NOx v kraji
Vyso ina.
Z podrobn í analýzy [2] vyplývá, e ve v in ORP jsou majoritním zdrojem emisí NOx mobilní
zdroje REZZO4. V ORP, kterými prochází dopravní tepna D1 se hodnota emisí z REZZO4 blí í k 100 %
ech emisí NOx. Majoritními nejsou mobilní zdroje pouze v ORP Jihlava, ár nad Sázavou a Pacov
jsou významn ji zastoupeny stacionární zdroje, p edev ím REZZO1.
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3 Vyhodnocení kvality ovzdu í v pr myslové zón Jihlava
V následujících kapitolách bude hodnocena kvalita ovzdu í v pr myslové zón m sta Jihlavy
na základ dat nam ených stanicí Automotive Lighting v letech 2010 a 2016. Tato data budou
srovnána s m ením HMÚ na stanicích AIM Jihlava (le í v areálu Z Demlova, m í pozadí m sta
Jihlavy) a AIM Ko etice (regionální poza ová lokalita, reprezentuje poza ové koncentrace kraje
Vyso ina a celé R). Data budou dále srovnána s imisními limity, budou konfrontována
s meteorologickými údaji za ú elem definovat vliv po así na kvalitu ovzdu í v pr myslové zón m sta
Jihlava, v Jihlav a kraji Vyso ina.

3.1

ástice PM10 a PM2,5

Pro ástice PM10 stanovuje platná legislativa dva imisní limity, a to pro pr
rnou ro ní koncentraci
a pro pr
rnou 24hodinovou koncentraci. Jemn í ástice PM2,5 mají pouze jeden imisní limit
pro pr
rnou ro ní koncentraci [1].

3.1.1 Pr

rné ro ní koncentrace

ení v lokalit Automotive Lighting poskytuje sedm hodnot ro ního pr
ru v této lokalit za roky
2010 a 2016, a to jak pro PM10, tak pro PM2,5. Srovnání nam ených koncentrací v lokalit
Automotive Lighting s lokalitami státní sít imisního monitoringu R v Jihlav a Ko eticích zobrazují
Obr. 3 a Obr. 4.
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Obr. 3 - Pr

rné ro ní koncentrace PM10 v letech 2010 2016

Obr. 4 - Pr

rné ro ní koncentrace PM2,5 v letech 2010 2016
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Z Obr. 3 je patrné, e imisní limit pro pr
rnou ro ní koncentraci PM10 (40 µg·m 3) nebyl na ádné
z lokalit v letech 2010
2016 p ekro en. V lokalit Automotive Lighting jsou m eny vy í
koncentrace tak ka v ech kodlivin projevuje se zde vliv dopravy (dálnice D1 + logistika firmy),
a dále se pak na vy ích koncentracích m e podílet pr myslová zóna a jednotlivé innosti v ní
provád né. Nezanedbatelnou roli pak hrají i rozptylové podmínky, jak bude uvedeno dále. Z grafu je
ak rovn patrné, e poza ová lokalita v Jihlav (AIM Jihlava v areálu Z Demlova) se svými
koncentracemi p íli neli í od regionální poza ové lokality v Ko eticích.
Dále je z grafu na Obr. 3 patrné, e rok 2016 byl z hlediska pr
rných ro ních koncentrací ástic
PM10 podobný jako rok 2013 a 2014, koncentrace byly jen o n co vy í ne v roce 2015 a 2012.
Ko etice mají pom rn vyrovnaný trend koncentrací ve v ech letech, rovn lokalita AIM Jihlava má
v posledních létech velmi podobné koncentrace. V lokalit Automotive lighting závisí na daném roku
více, p esto jsou v posledních letech koncentrace nízké.
Koncentrace PM2,5 jsou v lokalit Automotive Lighting op t nejvy í a podobn jako v p ípad PM10
mají na území Jihlavy v roce 2015 svá minima. Rok 2016 je co se tý e pr
rných ro ních koncentrací
PM2,5 spolu s rokem 2012 jen mírn hor í. V p ípad Ko etic nejde na rozdíl od Jihlavy o trvale
klesající trend. Koncentrace jsou zde pom rn vyrovnané.
Z Obr. 4 vyplývá, e k p ekro ení imisního limitu pro PM2,5 by v p ípad jeho platnosti do lo pouze
v lokalit Automotive Lighting v letech 2010 a 2011. V roce 2012 a 2016 by ji k p ekro ení nedo lo.
Zbylé dv poza ové lokality se v celém sledovaném období pohybují hluboko pod imisním limitem
pro PM2,5.
Doprava tedy významn ovliv uje ob frakce PM. V dopravní lokalit Automotive Lighting byly
v roce 2016 o 10,7 µg*m-3 vy í koncentrace PM10 ne je m stské pozadí Jihlavy m ené v lokalit
AIM Jihlava. Koncentrace PM2,5 nebyly pro ni í po et dat v lokalit AIM Jihlava hodnocen.
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3.1.2 Pr

rné 24hodinové koncentrace

Trend pr
rných 24hodinových a m sí ních koncentrací PM10 a PM2,5 ve v ech t ech lokalitách
zobrazují následující Obr. 6 - Obr. 11. Z graf je patrné, e trendy jsou na v ech lokalitách obdobné,
nejvy í koncentrace jsou dosahovány v zimním období, nejni í koncentrace jsou pak v lét .
Koncentra ní maxima v roce 2016 se vyskytovala pouze ojedin le. V lokalit Automotive Lighting byly
nejvy í koncentrace nam eny b hem ledna 2016. Hned po Novém roce (5. a 6. 1.) byly vlivem
zhor ených rozptylových podmínek m eny vysoké koncentrace PM10 prakticky v celé R (Obr. 5).
V t chto obdobích byly koncentrace PM na v ech lokalitách tak ka shodné viz. Obr. 6 a Obr. 9.
esto e Vyso ina pat ila k nejlep ím oblastem R, i zde byly m eny nadlimitní koncentrace pro
pr
rnou denní koncentraci PM10, tento den byl jediným, kdy do lo k p ekro ení hodnoty imisního
limitu i v lokalit Ko etice. Nejvy í pr
rná denní koncentrace PM10 v lokalit Automotive Lighting
byla nam ena dne 19. 1. 2016 (102,5 µg·m 3).

Obr. 5 - Situace se zhor enou kvalitou ovzdu í 6. 1. 2016 model operativních dat

Z obrázku je patrné, e zhor ené rozptylové podmínky m ly nadregionální charakter a zasáhly
v podstat celé území R v etn venkovských a regionálních poza ových lokalit jako jsou t eba
Ko etice.
Z Obr. 6 a Obr. 9 zobrazující trendy pr
rných 24hodinových koncentrací PM je patrné, e
koncentrace m ené v lokalitách AIM Jihlava a Ko etice jsou velmi podobné a e tedy v residen ní
poza ové ásti m sta Jihlava jsou z hlediska kvality ovzdu í velmi dobré podmínky srovnatelné
s regionálním pozadím. V pr myslové lokalit poblí dálnice D1 jsou koncentrace znateln vy í,
av ak ani zde se koncentrace neblí í dopravním lokalitám ve velkých aglomeracích, jako jsou Praha
nebo Brno. Rovn je z pr
rných m sí ních koncentrací patrné, e nejv í rozdíl mezi lokalitou
Automotive Lighting a zbylými dv ma lokalitami je v topné sezón . Z toho lze usuzovat i na ovlivn ní
lokálními topeni ti.
8

Obr. 6 - Trendy pr

rných 24hodinových koncentrací PM10, lokality Automotive Lighting, AIM Jihlava a AIM Ko etice, 2014 2016
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Obr. 7 Srovnání pr

rných 24hodinových koncentrací PM10 nam ených v lokalit Automotive Lighting, AIM Jihlava a Ko etice, rok 2016
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Obr. 8 - Pr

rné m sí ní koncentrace PM10 na stanicích AIM Jihlava, Automotive Lighting a Ko etice, rok 2016
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Obr. 9 - Trendy pr

rných 24hodinových koncentrací PM2,5, lokality Automotive Lighting, AIM Jihlava a AIM Ko etice, 2014 2016
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Obr. 10 - Srovnání pr

rných 24hodinových koncentrací PM2,5 nam ených v lokalit Automotive Lighting, AIM Jihlava a Ko etice, rok 2016
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Obr. 11 -Pr

rné m sí ní koncentrace PM2,5 na stanicích AIM Jihlava, Automotive Lighting a Ko etice, rok 2016
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Z hlediska pr
rných 24hodinových koncentrací legislativa povoluje 35x za 1 kalendá ní rok
ekro it koncentraci 50 µg·m 3, ili se sleduje po et p ekro ení této koncentrace nebo se vyhodnotí
36. nejvy í 24hodinová koncentrace, která pokud je vy í ne 50 µg·m 3, tak byl p ekro en imisní
limit. Na Obr. 12 je zobrazen po et p ekro ení na jednotlivých lokalitách v letech 2010 2016. V roce
2011 p ekro ila lokalita Automotive Lighting práv 35x koncentraci 50 µg·m 3, k p ekro ení imisního
limitu tedy nedo lo. V roce 2012 pak do lo pouze k 22 p ekro ením, imisní limit tedy nebyl p ekro en
se zna nou rezervou. V roce 2013 pak do lo k mírnému zhor ení a rok 2014 se vrátil na úrove roku
2012 pouze 22 p ekro ení. V roce 2015 do lo k dramatickému poklesu po tu p ekro ení na v ech
lokalitách díky velmi p íznivým rozptylovým podmínkám b hem celého roku. Do lo pouze k 9
ekro ením, v p ípad AIM Jihlava do lo k 5 p ekro ením a lokalita Ko etice pouze jednou p ekro ila
hodnotu 50 µg.m-3. V roce 2016 do lo v lokalit Automotive Lighting ke zhor ení na úrove roku 2014
a 2012, co potvrzuje výjime nost roku 2015. V p ípad lokality AIM Jihlava do lo k mírnému poklesu
po tu dní s koncentracemi PM10 > 50 µg·m 3, lokalita Ko etice z stala v roce 2016 na jediném
ekro ení jako v roce 2015.

Obr. 12 - Po et dní s koncentracemi PM10 > 50 µg·m 3 v letech 2010 2016

Vy í po et p ekro ení v lokalit Automotive Lighting je nutné p íst zejména vlivu dopravy jednak
z logistiky pr myslové zóny a také z dálnice D1. V roce 2010 byla rovn stanice asto ovlivn na
stojícími kamiony v blízkosti stanice s nastartovanými dieselovými motory, které v trendu koncentrací
ud laly mnoho pi ek a zvý ily po ty p ekro ení v roce 2010. Toto ovlivn ní se ukázalo zejména
v letních m sících, kdy byly m eny vy í koncentrace. Pro vy í reprezentativnost byla stanice trochu
posunuta mimo vliv stojících kamion , co se projevilo zejména tím, e nedocházelo k p ekra ování
v letních m sících (viz. Obr. 13). Vliv dopravy oproti lokalit AIM Jihlava je v ak stále znatelný, proto
stále v této lokalit dochází k nejvíce p ekro ením. Av ak v letech 2011 - 2016 je ji patrná návaznost
na poza ové koncentrace
pokud jsou tyto zvý ené, snáze pak p ísp vek z dopravy pom e
3
ekro it hranici 50 µg·m . Zvý ené poza ové koncentrace jsou v chladné ásti roku, v t chto
15

sících p ekra ují i poza ové lokality nebo se blí í ke koncentraci 50 µg·m 3, co v p ípad dopravní
stanice Automotive Lighting asto znamená p ekro ení. Av ak stejn jako poza ových stanic v Jihlav
i Ko eticích docházelo k p ekra ování pouze v zimním období b hem topné sezóny a patných
rozptylových podmínek ( íjen b ezen). V letních m sících k p ekra ování nedocházelo, jak ukazuje
Tab. 2 a Obr. 13.
Tab. 2 Po et dní s koncentracemi PM10 > 50 µg·m 3 v jednotlivých m sících, 2010 2016

síc
leden
únor
ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec

2010
1
0
0
11
7
3
4
1
2
5
8
13

2011
5
12
3
0
0
0
0
0
0
2
13
0

2012
6
10
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3

2013
8
7
1
0
1
0
0
0
2
0
3
5

2014
7
3
3
1
2
0
0
0
0
1
0
5

2015
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0

Obr. 13 - Po et dní s koncentracemi PM10 > 50 µg·m 3 v jednotlivých m sících, 2010 2016
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2016
4
0
2
0
0
1
1
0
0
2
4
8

Obr. 14 - Po et p ekro ení PM10 v jednotlivých lokalitách a m sících roku 2016

Z Obr. 14 je patrné, e nejhor ím m sícem byl v lokalit Automotive Lighting prosinec. Dále
následovaly leden a listopad. V lednu do lo i k 2 p ekro ením v lokalit AIM Jihlava a jedinému
ekro ení v lokalit Ko etice.

3.1.3 Vliv meteorologických podmínek na koncentrace ástic
Jak ji bylo uvedeno vý e a je patrné z grafu na Obr. 14, k p ekra ování dochází na poza ových
lokalitách pouze a na dopravních p evá
v chladné ásti roku (leden-b ezen, íjen-prosinec), kdy
zvý ené koncentrace zp sobují 2 faktory meteorologické podmínky.
Meteorologické podmínky v zim vlivem ast ích a p edev ím siln ích teplotních inverzí
napomáhají hor ím rozptylovým podmínkám b hem teplotní inverze se v atmosfé e vytvo í vrstva
ipomínající pokli ku, pod kterou je stabilní atmosféra tzn., e je tém bezv í nebo pouze nízké
rychlosti v tru a nedochází tedy k dostate nému rozptylu kodlivin. kodliviny se pak pod touto
vrstvou kumulují a jejich koncentrace roste.
Významným faktorem, ovliv ujícím koncentrace a distribuci velikostních frakcí je teplota vzduchu.
V dlouhodobém trendu platí, e s klesající teplotou rostou koncentrace ástic v ovzdu í (Obr. 16),
em je více zastoupená jemn í frakce (Obr. 17) a naopak s rostoucí teplotou koncentrace klesají
a je výrazn ji zastoupená hrub í frakce ástic. Teplota v ak spolu se slune ním zá ením má vliv
i na tvorbu ástic z plynných prekurzor tzv. nukleací.
Jak je patrné z Obr. 16, nejvy ích hodnot koncentrací PM je dosahováno v zimních m sících
s nejni ími teplotami. Hodn závisí také na tom, jestli je inverzní charakter po así s nízkými
rychlostmi proud ní v tru, to jsou pak koncentrace zpravidla je
vy í. Zárove je také z grafu
17

na Obr. 17 patrné, e práv v t chto m sících je zastoupení jemn í frakce PM2,5 v PM10
nejvy í iní a 81 % v m sí ním pr
ru, ve vybraných dnech se tém blí í 100 %, co znamená,
e tém ve kerá PM10 je slo ena z PM2,5. Toto je významné p edev ím ze zdravotního hlediska,
jeliko ím je ástice jemn í, tím hloub ji do organismu se doká e dostat a znamená tak pro lidské
zdraví v í riziko. Názorn to zobrazuje Obr. 15
ástice s pr
rem v ím ne 10 µm jsou
zpravidla zachyceny ji v ústní dutin i v nose a jsou zp tn vyka lány ven. Tyto ástice jsou
pro lov ka minimáln nebezpe né, proto jsou v rámci imisního monitoringu sledovány ástice
s ni ím pr
rem. Frakce s pr
rem ástic od 2,5 µm do 10 µm se ji usazují v lidském t le, a to
zpravidla v hltanu (1), hrtanu (2), pr du nici (3) a pr du kách (4). Jemn í frakce do 2,5 µm pr
ru
pak sedimentují a pr du inkách (5) i plicních sklípcích (6), skrz které mohou ty nejjemn í ástice
(pr
r men í ne 1 µm) prostupovat do krevního ob hu.

Obr. 15 - Prostupnost jednotlivých frakcí ástic dýchacím traktem lov ka

Dal ím významným faktorem, ovliv ujícím koncentrace ástic v ovzdu í je p ítomnost/nep ítomnost
srá ek. Srá ky mají na ástice dvojí ú inek jednak pro ují atmosféru tím, e strhávají ástice
k zemi, a jednak zvlh ením povrchu a ástic na n m dochází v mnohem men í mí e k re-emisi. Bylo
zji no, e p i bezesrá kových epizodách (alespo 5 dní bez srá ek), jsou koncentrace PM10
v pr
ru o 6 µg·m 3 vy í. Velmi dob e je patrný vliv nedostatku srá ek v b eznu 2015 i lednu 2016,
kdy bylo v m sí ním úhrnu pouze minimum srá ek a koncentrace PM vzrostly (Obr. 18). V posledních
letech se srá ky, resp. jejich nedostatek, nejvíce projevil v listopadu roku 2011. Nedostatek srá ek
zde souvisel s dlouhotrvající teplotní inverzí, kterou nerozru ila ádná fronta, a proto byly
koncentrace v listopadu 2011 obzvlá
vysoké, p esto e teploty je
p íli nízké nebyly. I z tohoto
vodu je vhodné kropit a smétat vozovky nedochází tolik k resuspenzi a koncentrace PM v ovzdu í
klesá.
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Obr. 16 - Korelace koncentrací PM s teplotou, lokalita Automotive Lighting, 2013 2016
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Obr. 17 - Korelace relativního zastoupení PM2,5 v PM10 s teplotou, lokalita Automotive Lighting, 2013 2016
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Obr. 18 - Korelace pr

rných m sí ních koncentrací PM s m sí ním úhrnem srá ek, lokalita Automotive Lighting, 2013 2016

21

3.2 Oxidy dusíku NO, NO2 a NOx
3.2.1 Pr

rné ro ní koncentrace

Na následujících Obr. 19, Obr. 20 a Obr. 21 jsou zobrazeny pr
rné ro ní koncentrace NO, NO2 a
NOx v lokalitách Automotive Lighting, AIM Jihlava a Ko etice. Z obrázk je patrné, e nejvy í
koncentrace jsou m eny v lokalit Automotive Lighting a nejni í v Ko eticích. D vodem je výrazné
ovlivn ní lokality Automotive Lighting mobilními zdroji, které jsou majoritním zdrojem oxid dusíku
(viz. Obr. 2), konkrétn pak NO. Proto je nejvýrazn í rozdíl v nam ených koncentracích mezi
jednotlivými lokalitami práv v p ípad NO (Obr. 19). Vliv dopravy se pak projevuje rovn
v koncentracích NOx (Obr. 21), co je vlastn sou et NO a NO2. NO je pak v atmosfé e postupn
oxidován na NO2, proto jsou nejvy í koncentrace NO m eny v dopravou zatí ených lokalitách,
ve v í vzdálenosti od dopravního zdroje se m í ni í koncentrace NO. Míru zatí ení lokality
dopravou tak lze vyjád it pom rem koncentrací [NO] / [NO2]. ím vy í má tento pom r hodnotu, tím
více je lokalita zatí ena dopravou (Obr. 22). Obrázek dokladuje, e lokalitu Automotive Lighting lze
pova ovat za dopravní, AIM Jihlava a Ko etice jsou lokality poza ové, p em AIM Jihlava je více
ovlivn na dopravou.
Koncentrace NO2 pak charakterizují oblast z hlediska spalovacích proces . NO2 vzniká p i jakémkoli
ho ení (oxidaci), kde je p ítomný vzduch (zastoupení dusíku ve vzduchu iní zhruba 78%, p i oxidaci
reakci s kyslíkem
vzniká NO a dále NO2). Z hlediska koncentrací NO2 je patrné, e lokality
Automotive Lighting a AIM Jihlava jsou na tom velmi podobn a koncentrace jsou vy í ne
v Ko eticích. P esto le í pr
rné ro ní koncentrace NO2 v obou letech na v ech lokalitách pod dolní
mezí pro posuzování a situace v Jihlav je tedy z hlediska koncentrací NO2 velmi dobrá.
V roce 2016 do lo k poklesu pr
rných ro ních koncentrací v ech oxid dusík na v ech
lokalitách proti roku 2015. P i srovnání dvou Jihlavských lokalit je patrný zejména rozdíl
v koncentracích NO. Na úrovni pr
rných ro ních koncentrací v roce 2016 byly koncentrace NO
v lokalit Automotive Lighting o 6,3 µg·m 3 (286 %) vy í ne v p ípad lokality AIM Jihlava v areálu
Demlova. Naproti tomu v p ípad pr
rných ro ních koncentrací NO2 jsou koncentrace
v lokalit Automotive Lighting vy í pouze o 4,7 µg.m-3 (135 %). Toto srovnání významn poukazuje
na ovlivn ní lokality Automotive Lighting mobilními zdroji.
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Obr. 19 - Pr

rné ro ní koncentrace NO v letech 2010 2016

Obr. 20 - Pr

rné ro ní koncentrace NO2 v letech 2010 2016
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Obr. 21 - Pr

rné ro ní koncentrace NOx v letech 2010 2016

Obr. 22 - Pom r koncentrací NO / NO2 v letech 2010 2016
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3.2.2 Pr

rné 24 hodinové koncentrace oxid dusíku

Pr
rné 24hodinové koncentrace nemají v legislativ ukotven imisní limit, slou í spí
pro charakterizaci trend . Z grafu na Obr. 23 jsou patrné píky vysokých koncentrací NO odpovídající
vy ímu zatí ení ze strany dopravy v lokalit Automotive Lighting
jednak mohlo docházet
k déletrvajícímu proud ní od dálnice D1, nebo v areálu pr myslové zóny docházelo k v ímu pohybu
logistiky. V p ípad NO2 na Obr. 25 je vid t vyrovnaný trend na v ech lokalitách ovlivn ný zejména
ro ní dobou a meteorologickými podmínkami. V p ípad NOx jde op t o sou et NO + NO2 a tudí jsou
na Obr. 27 patrné charakteristické píky vysokých koncentrací NO.
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Obr. 23 - Trendy pr

rných 24hodinových koncentrací NO, lokality Automotive Lighting, AIM Jihlava a AIM Ko etice, 2014 2016
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Obr. 24 - Srovnání pr

rných 24hodinových koncentrací NO nam ených v lokalit Automotive Lighting, AIM Jihlava a Ko etice, rok 2016
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Obr. 25 - Trendy pr

rných 24hodinových koncentrací NO2, lokality Automotive Lighting, AIM Jihlava a AIM Ko etice, 2014 2016
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Obr. 26 - Srovnání pr

rných 24hodinových koncentrací NO2 nam ených v lokalit Automotive Lighting, AIM Jihlava a Ko etice, rok 2016
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Obr. 27 - Trendy pr

rných 24hodinových koncentrací NOx, lokality Automotive Lighting, AIM Jihlava a AIM Ko etice, 2014 2016
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Obr. 28 - Srovnání pr

rných 24hodinových koncentrací NOx nam ených v lokalit Automotive Lighting, AIM Jihlava a Ko etice, rok 2016
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3.2.3 Hodinové koncentrace NO2
Pro NO2 platí imisní limit i pro hodinové koncentrace. Jeho hodnota je 200 µg·m 3 a m e být
za kalendá ní rok 18x p ekro en, tudí se vyhodnocuje 19. nejvy í 1h koncentrace NO2 a je-li vy í
ne 200 µg·m 3, tak byl p ekro en imisní limit.
Vy í koncentrace jsou pravideln m eny v lokalit Automotive Lighting, naopak nízké jsou
v Ko eticích. V roce 2013 jsou v Ko eticích zvý ené koncentrace pravd podobn z d vodu výstavby
meteorologického sto áru v t sné blízkosti observato e. V roce 2014 ji op t poklesly na p vodní
nízké koncentrace. V roce 2016 do lo k poklesu této charakteristiky na v ech lokalitách.

Obr. 29 - 19. nejvy í hodinová koncentrace NO2, 2010 2016

3.2.4 Vliv meteorologických podmínek
Vliv meteorologických podmínek se odrá í zejména v koncentracích NO2. Koncentrace NO jsou
zejména odvislé od aktuálního zatí ení dopravou. Z grafu na Obr. 30 a Obr. 31 je patrné, e jistou
korelaci lze najít mezi teplotou a koncentracemi NO2
s rostoucí teplotou koncentrace NO2
klesá zejména díky fotochemickým reakcím, kdy za p íznivých podmínek a slune ního svitu reaguje
NO2 spolu s VOC na troposférický ozón. Srá ky se na ovlivn ní koncentrací p íli nepodílí.
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Obr. 30 - Korelace koncentrací NO a NO2 s teplotou
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Obr. 31 - Korelace koncentrací NO a NO2 s úhrnem srá ek
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4 Záv r
Záv rem lze tedy konstatovat, e imisní limit pro pr
rnou ro ní koncentraci PM10 nebyl ani
na jedné z lokalit p ekro en. V p ípad imisního limitu pro pr
rnou 24hodinovou koncentraci PM10
rovn nedo lo na ádné lokalit k p ekro ení imisního limitu, nicmén v roce 2010 limit p ekro en
byl a v roce 2011 se po et p ekro ení zastavil t sn pod hranicí pro p ekro ení imisního limitu. Proti
roku 2015 do lo z hlediska po tu dn s koncentracemi PM10 > 50 µg·m 3 v roce 2016 ke zhor ení,
po et je shodný jako v roce 2014. Hlavním d vodem byly velmi p íznivé rozptylové podmínky v roce
2015. P esto byly koncentrace PM v lokalit Automotive Lighting vy í, ne v ostatních lokalitách.
Hlavní podíl na vy ích koncentracích PM10 v lokalit Automotive Lighting lze p ítat zatí ení emisemi
z dopravy (z blízkých dopravních tepen zejména dálnice D1 - i z logistiky pr myslové zóny). Zna né
ovlivn ní dopravou potvrzuje i analýza pom ru koncentrací NO / NO2.
Ov em je t eba vzít v úvahu i fakt, e se v roce 2011 - 2016 tém ve kerá p ekro ení na v ech
lokalitách vyskytují pouze v zimním období ( íjen-b ezen), kdy jsou v provozu tzv. malé
zdroje vytáp ní domácností. Ty zvednou plo
zatí ení celého regionu, a to i na poza ových
lokalitách, jako jsou nap . Ko etice, tak e i zde dochází k p ekro ením koncentrace 50 µg·m 3. Tím,
e se zvednou poza ové koncentrace celého regionu, pak pochopiteln nejvíce trpí dopravní lokality,
kde je významný i p ísp vek emisí z mobilních zdroj a dochází tak ast ji k p ekro ení koncentrace
50 µg·m 3 ne v poza ových lokalitách (viz. srovnání Automotive Lighting a AIM Jihlava).
Doprava tedy významn ovliv uje ob frakce PM. V dopravní lokalit Automotive Lighting byly
v roce 2016 o cca 10 µg·m 3 vy í koncentrace PM10 ne je m stské pozadí Jihlavy m ené v lokalit
AIM Jihlava. Koncentrace PM2,5 byly vy í o cca 6,5 µg·m 3.
Velmi d le itým faktorem jsou pak rozptylové podmínky v chladné ásti roku. Velmi dob e je to
patrné z konce roku 2015 a za átku roku 2016 zatímco v listopadu byly dlouhé epizody s inverzním
charakterem po así, v prosinci se inverze tém nevyskytovaly, atmosféra byla dob e prov trávána.
Naopak za átkem ledna op t panovaly zhor ené rozptylové podmínky zp sobené teplotními
inverzemi. To se odrazilo jak v koncentracích PM, tak v po tech p ekro ení PM10 v listopadu jich
bylo 6, v prosinci ádné. V lednu 2016 pak op t 4. Rok 2016 byl dobrý z hlediska nep íznivých
rozptylových podmínek, i kdy ne tak dobrý, jako rok 2015. Koncentrace PM10 nedosahovaly vysokých
hodnot (nejvy í koncentrace 102,5 µg·m 3 nam ena 19. 1. 2016). K p ekro ení limitní hodnoty
docházelo zejména v prosinci (8) a lednu (4).
Vliv dopravy se projevil rovn v koncentracích NO, které byly v pr
ru více ne 3x vy í
ne v lokalit AIM Jihlava. Koncentrace NO2 byly v obou lokalitách srovnatelné, k p ekro ení imisních
limit pro NO2 nedo lo ani na jedné ze stanic naopak koncentrace se pohybují pod dolní mezí
pro posuzování.
Z uvedených dat vyplývá, e v reziden ních ástech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzdu í, blí ící se
regionálním poza ovým hodnotám. V oblasti pr myslové zóny sousedící s dálnicí D1 je ovzdu í hor í,
ale zdaleka ne tolik, jako nap íklad v dopravních lokalitách v ích aglomerací (Praha, Brno).
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