
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

 
Podklad č. 12 pro jednání Zastupitelstva města 
Čelákovic č. 29 dne 19. 06. 2014 
 
 

Zpracovatel: Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního prostředí 
Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá, starostka 
 

Informace k měření ovzduší 
Návrh  NRL SZÚ Praha na měření kvality ovzduší ve 
městě Čelákovice 

Přílohy: Návrh měření zpracovaný dr. Kotlíkem z NRL SZÚ Praha 

V pondělí 19. 5. 2014 se sešla 9členná pracovní skupina pro ovzduší a měření jeho 
kvality v Čelákovicích, složená z odborníků, úředníků města, zastupitelů, zástupců 
slévárny TOS- MET i veřejnosti za účelem stanovení rozsahu měření kvality ovzduší 
a jeho cíle. Všichni přítomní se shodli, že základní návrh měření kvality ovzduší 
zpracuje dr. Kotlík, vedoucí Národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní 
ovzduší SZÚ Praha.  

Návrh bude obsahovat základní rozsah měření, tj. prašný spad a kovy, 
suspendované částice  PM10 , PM1,0  a následné analýzy kovů a polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU), meteosituace a na něj navazující možné varianty 
rozšíření sledovaných parametrů látek znečišťujících ovzduší o oxidy dusíku (NO, 
NO2 , a NOx ) a těkavé organické látky (suma xylenů a toluenu), nebo vše – za 
účelem identifikace zdrojů znečišťování ovzduší a jejich potenciálního podílu na 
kvalitě ovzduší v jednotlivých lokalitách města   (velké zdroje – průmysl, mobilní 
zdroje – doprava, malé stacionární zdroje – lokální vytápění). Dále bylo dohodnuto, 
že dr. Kotlík zpracuje orientační cenovou nabídku v několika reálných variantách 
návrhu měření. Součástí základní koncepce měření budou i typy na počet a vhodné 
umístění měřicích bodů. Dále se všichni členové pracovní skupiny shodli, že měření 
kvality ovzduší musí být celoroční, tedy dlouhodobé (má vazbu na platnou legislativu 
z hlediska sledování a vyhodnocování, event. překračování ročních limitů) a musí být 
měřeny parametry s vypovídající hodnotou k našemu městu i ke stávající legislativě. 

V závěru měsíce května město tento návrh obdrželo (v příloze). Rovněž tak jsme od 
dr. Kotlíka obdrželi 5 možných variant cenové nabídky splňujících dohodnuté 
podmínky. Cenové nabídky se pohybují v rozsahu cenové hladiny od 500 po 900 tis. 
Kč za celé měření. Konkrétní výkaz výměr v tento okamžik zastupitelstvu města na 
přání dr. Kotlíka nepředkládáme, neboť bude předmětem zadávacího řízení VZ 
a předkladatel má obavy, že by tyto konkrétní nabídky bylo možné zneužít třetími 
osobami v uvažovaném VŘ. 

Protože jde o velmi odborný materiál, ve kterém je laikovi těžké se dobře orientovat, 
byl dr. Kotlík přizván (společně s dr. Petříkem, předsedou Komise pro životní 
prostředí) do RM konané dne 9. 6. 2014, kde objasnil navrhovaný způsob měření 



a jeho rozsah v několika možných variantách. Nyní zůstává ke zvážení výběr vhodné 
a cenově dostupné varianty měření. Tento návrh Vám nyní předkládáme 
k projednání, bez návrhu na usnesení, neboť předpokládané finanční prostředky 
nejsou zahrnuty v rozpočtu města pro rok 2014. 



Odběr vzorků ovzduší a následné analýzy

Na jednání pracovní skupiny „ovzduší“ v Čelákovicích dne 19. 5. 2014 byly navrženy níže popsané 
odběry vzorků ovzduší a následné analýzy.

Základní rozsah měření:
a) Prašný spad a kovy

Odběr prašného spadu na šesti místech v různé vzdálenosti od hranice závodu TOS-MET. Odběr 
je vždy 30denní. Celkem 72 odběrů za rok.
 První na střeše hasičské zbrojnice
 Dvě odběrová místa na lampách v ulici Prokopa Holého
 Dvě odběrová místa na lampách v ulici na Švihově a Spojovací (nebo jiné dle dohody)
 Poslední odběrové místo v parčíku před MŠ Mateřídouška, těsné blízkosti odběrové stanice 

ovzduší
Analytickou částí navazující na odběr prašného spadu by bylo stanovení tří kovů (As, Fe a Cd) 
v odparku prašného spadu. Počet mineralizací a analýz je 72 za rok.

b) Suspendované částice PM10, PM1,0 a následné analýzy kovů a PAU
Dále byly dohodnuty odběry suspendovaných částic (polétavého prachu) dvou frakcí a to PM10

a PM1,0. Tyto odběry by probíhaly na prostranství před MŠ Mateřídouška. K zajištění těchto 
odběrů bude nutná instalace skříně (případně dvou skříní) s odběrovými přístroji (dále jen 
stanice) na pozemku před MŠ, kde by byla připojena na pouliční lampu. Stanice by mohla stát 
na konstrukci ukotvené zemními vruty, bylo by velmi vhodné její oplocení. Výstupem těchto 
odběrů budou denní koncentrace suspendovaných částic frakcí PM10 a PM1,0 v g/m3. Z 
nabraných částic na filtrech lze dále analyzovat kovy a PAU (polycyklické aromatické 
uhlovodíky).
 Z částic frakce PM10 lze analyzovat PAU
 Z částic frakce PM1,0 lze analyzovat kovy (As, Fe a Cd), nutná mineralizace vzorků
Pro stanovení PAU je nutné použít k odběru PM10  jiné filtry než k odběru PM1,0. Odběr PM10

pro stanovení PAU by byl proveden každý šestý den (je ale možno zvážit i případné sumační 
týdenní vzorky). Počet odběrů a analýz PAU je cca 52-61. Analýzy kovů by byly provedeny z 
14denních směsných vzorků. Počet mineralizací a analýz kovů za rok z jedné frakce je cca 26. 

c) Meteorologické parametry:
Neoddělitelnou součástí každého vzorkování ovzduší je i měření meteoveličin (rychlost a směr 
větru) a klimatických podmínek (teplota, tlak a rel. vlhkost vzduchu). Tyto čidla by mohla být 
umístěna na střeše hasičské zbrojnice.

Možná rozšíření rozsahu měření:
d) Měření oxidů dusíku

Pracovní skupině v Čelákovicích bylo také nabídnuto kontinuální měření NO, NO2 a NOX. Toto 
měření by bylo zajištěno automatickým analyzátorem umístěným ve stanici u MŠ Mateřídouška. 
Tento automatický analyzátor pracuje na principu chemiluminiscence.

e) TOL
Poslední skupinou látek, o které bylo jednáno jsou TOL (těkavé organické látky). Hovořilo se o 
sumě xylenů a toluenu. TOL by byly odebírány na dvou místech pomocí pasivních dozimetrů v 
týdenních intervalech. Vytypovaná místa pro odběry jsou střecha hasičské zbrojnice a stanice u 
MŠ Mateřídouška. Celkový počet analýzy TOL je 104 z obou odběrových míst. 

Hodnocení naměřený hodnot by vycházelo z přílohy č. 1., zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., 
z referenční koncentrací stanovených SZÚ nebo z doporučených hodnot WHO. Toto základní 
zpracování je možno doplnit odhadem zdravotních rizik. 



Cenové nabídky
Byla vypracována cenová nabídka za celý rozsah sledovaných veličin (Čelákovice vše.pdf). Dále 
bylo zpracováno několik modifikací (Čelákovice bez TOL.pdf, Čelákovice bez PAU.pdf, 
Čelákovice bez TOL a PAU.pdf, Čelákovice bez Nox.pdf a Čelákovice bez TOL, PAU a Nox.pdf). 
Nabídky lze dále upravovat ve smyslu kombinací měřených veličin (na požádání bude zpracováno).
Nabídky neobsahují kalkulaci za dopravu, práci, zpracování dílčích zpráv a závěrečnou zprávu. 
Tyto náklady budou upřesněny dle dohodnutého rozsahu odběrů, měření a analýz.

V případě realizace jakéhokoliv rozsahu bude nutná určitá doba na přípravu techniky a 
odběrových míst!!!



Návrh na usnesení k bodu č. 12 Informace k měření ovzduší  
Podklad č. 12.1. na jednání Zastupitelstva Města Čelákovice č. 29/2014 (19. 6. 2014) 
Zpracovali a předkládají: Miroslav Leypold Iglo a RNDr. Petr Petřík, Ph.D., zastupitelé města 
 
V podkladovém materiálu č. 12 zpracovaném vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Z. 
Mutínskou a předkládaném starostkou PhDr. Z. Tichou jsou uvedeny informace k měření ovzduší 
a návrh RNDr. B. Kotlíka, Ph.D. z Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v 
Praze na měření kvality ovzduší ve městě Čelákovice. Návrh je předkládán bez usnesení. 
Navrhujeme tento materiál doplnit o přesné zadání toho, co Město Čelákovice požaduje měřit 
(kdy, kde a proč a jaké jsou očekávané výsledky včetně vzoru závěrečné zprávy jako reference). 
 
Na jednání pracovní skupiny pro měření ovzduší 19.5.2014 předložil vedoucí Laboratoře 
genetické toxikologie Ing. J. Topinka, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd 
ČR, v. v. i. návrh na provedení studie identifikace zdrojů znečištění ovzduší prachovými 
částicemi v Čelákovicích. Dr. Topinka písemnou nabídku zaslal 28.5.2014 starostce s tím, že 
studie bude hrazena ze schváleného vědeckého grantu RNDr. J. Hovorky, Ph.D. (vedoucí 
Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí PřF UK v Praze) bez dalších 
finančních nároků ze strany Města Čelákovice. Studie musí být provedena dle experimentálního 
modelu, který již byl uplatněn v loňském roce pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší jemného 
polétavého prachu v Mladé Boleslavi. Jmenovaní odborníci nabízejí v rámci plánovaného 
semináře jednat o možných detailech, včetně vhodného umístění stanice. Dr. Hovorka vlastní 
certifikát na identifikaci zdrojů znečištění ovzduší a postupuje dle nejmodernějších metod U.S. 
Environmental Protection Agency.  
 
Návrhy na usnesení: 
 

1. ZM ukládá tajemníkovi MěÚ Čelákovice předložit na příštím ZM dnes předkládaný 
podkladový materiál č. 12 upravený tak, aby jej bylo možno použít jako zadávací 
dokumentaci výběrového řízení na měření kvality ovzduší v Čelákovicích. 
Z materiálu musí být jasné, co Město Čelákovice požaduje měřit (tj. kdy, kde, proč a 
očekávané výsledky včetně vzoru závěrečné zprávy). 
 

2. ZM přijímá nabídku zpracování studie identifikace znečištění ovzduší Čelákovic 
prachovými částicemi, která bude plně hrazena z vědeckého grantu RNDr. J. 
Hovorky, Ph.D. z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. 
 

3. ZM pověřuje starostku PhDr. Zdeňku Tichou projednáním podmínek zpracování 
studie identifikace znečištění ovzduší Čelákovic prachovými částicemi a předložením 
písemného návrhu dohody o  zpracování studie identifikace znečištění ovzduší 
Čelákovic prachovými částicemi na příštím ZM. 

 
Příloha:  
Nabídka na zpracování studie identifikace znečištění ovzduší Čelákovic prachovými částicemi 



‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
From: jtopinka@biomed.cas.cz [mailto:jtopinka@biomed.cas.cz] 
Sent: Wednesday, May 28, 2014 12:26 PM 
To: Petr Petrik; "Zdeňka Tichá"; b.kotlik@szu.cz; Miroslav Iglo; 
jtopinka@biomed.cas.cz; "Zuzana Mutínská"; "Luboš"; lubos.rydlo@celakovice.cz; 
Petr Bek; Martin Gorin 
Subject: Re: navrh mereni ovzdusi 
 
Dobrý den všem, 
 
v příloze posílám všem vyžádané stanovisko k plánované studii dr.Kotlíka. 
 
S pozdravem 
 
Jan Topinka 

 
Stanovisko a komentář k návrhu studie měření kvality ovzduší v Čelákovicích vypracovanému dr. 

B. Kotlíkem, SZÚ (květen 2014) 
K návrhu mám tyto komentáře respektive připomínky: 

 Pasivní odběr prašného spadu může zachytit jen hrubé částice větší než 1m , které jsou ze 
zdravotního hlediska nezajímavé, zatímco jemné submikronové částice zachyceny nebudou. Může 
se stát, že výsledky budou fatálně ovlivněny hrubým prachem vířeným auty, který nemá valný 
význam ani z hlediska velikosti ani jako nosič toxických látek. 

 Pasívní odběr praného spadu zároveň zpochybňuje relevanci výsledků stanovení 3 navržených 
kovů v těchto vzorcích. 

 Měření PM10 z legislativního hlediska a PM1 z hlediska zdravotních účinků jistě smysl má. 
 Z literatury je známo (na požádání mohu doložit), že na rozdíl od hrubé frakce částic o průměru 1-

10m je submikronová frakce PM výrazně lepším nosičem karcinogenních PAU. Proto se 
přimlouvám za stanovení PAU na PM1. Vzhledem k riziku průniku této frakce hluboko do plic 
navrhuji i plánované stanovení kovů provést na PM1. 

Závěry:  
 Nedomnívám se, že takto navržená studie povede sama o sobě ke kýženému cíli, tj. jasné 

identifikaci zdrojů zejména jemného prachu v Čelákovicích.  
 Dne 21.5. 2014 jsem se zúčastnil meetingu v Mladé Boleslavi, kde byly všem zájemcům 

předneseny velmi srozumitelným způsobem výsledky excelentní studie identifikace zdrojů 
znečištění ovzduší prachovými částicemi  v Mladé Boleslavi. Dr.Hovorka, z Ústavu životního 
prostředí PřF UK v Praze, který výsledky přednesl, jasně kvantifikoval hlavní zdroje.  

Proto navrhuji: 
Pozvat dr. Hovorku (bez jakýchkoli nákladů) do Čelákovic na společné zasedání KŽP a 
Pracovní skupiny, kde krátce ukáže své výsledky identifikace zdrojů z Mladé Boleslavi. 
Na základě předběžné dohody s dr. Hovorkou provedeme na začátku roku 2015 
obdobnou studii v Čelákovicích. Studie v hodnotě 1,5-2 mil. Kč nebude mít žádné 
náklady na rozpočet města, protože bude součástí schváleného vědeckého grantu. Studie 
dr. Kotlíka by se zohledněním výše uvedených komentářů měla být provedena a 
výsledky obou provedených studií budou při rozumném stupni koordinace prakticky 
nezpochybnitelné. 
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