
 

            

 

Zpracování dat naměřených senzory kvality 

ovzduší na území obce Čelákovice 

Zpracoval: Ing. Petra Bauerová, PhD., ČHMÚ - Observatoř Tušimice, email: 

petra.bauerova@chmi.cz 

 

 

Obec Čelákovice pořídila a instalovala 2 kusy senzorů od firmy Agdata (AgdataCity AIR senzory 

pro monitoring koncentrací PM1, PM2.5, PM4, PM10, NO2 a O3; více viz [1]) na lokality Masarykova 

(křižovatka; dopravní zatížení) a Hasičárna (u provozu slévárny; industriální zatížení).  

Pro zpracování a vyhodnocení byla předána data ze senzorů ve formě denních a hodinových 

průměrů z období 1. 6. 2021 až 31. 5. 2022.  

Senzory se před nasazením na měření v obci ověřovaly neuvedenou metodikou u výrobce. ČHMÚ není 

objednatelem ani vlastníkem senzorického měření a nemůže se vyjadřovat ke kvalitě měření a 

věrohodnosti dat v případě senzorů. Zpráva obsahuje pouze zpracování a vizualizaci dodaných dat 

včetně doplnění dat z referenční manuální stanice ČHMÚ pro PM10 v obci Čelákovice (denní data) 

nebo dat z nejbližších referenčních měření automatických stanic ČHMÚ v okolí Čelákovic 

(hodinová data).    

 

Parametry senzorické stanice AgdataCity AIR [1]: 

Měření koncentrací aerosolových částic: 



 

            

 

Měření plynů:  

 

 

Umístění senzorických stanic: 

 

Obr. 1. Lokalita „Masarykova“ – křižovatka (dopravní zatížení, GPS: 50.1608497N, 14.7542000E). 

 



 

            

 

 

Obr. 2. Lokalita „hasičárna“ – poblíž slévárny TOS-MET (GPS: 50.1612656N, 14.7405717E). 

 

 

Obr. 3. Vzájemná pozice 2 senzorických stanic v Čelákovicích a vzdálenost mezi nimi.  

 

Nejbližší referenční stanice imisního monitoringu ČHMÚ ke zpětnému 

orientačnímu porovnání:  

1) Stanice Čelákovice – manuální měřicí program pro odběry PM10 (dále měření těžkých kovů v PM10 

+ PAH); klasifikace městská pozaďová obytná stanice; v provozu od 1. 1. 2020; interval měření 1 den 

[2] 

2) Praha 10 - Průmyslová (cca 18 km jihozápadně od Čelákovic) – automatizovaný měřicí program 

pro monitoring NO, NO2, NOx, PM10; klasifikace městská dopravní a průmyslová stanice; v provozu od 

20. 1. 2005; interval měření 1 hodina [3] 



 

            

3) Ondřejov (cca 27,5 km daleko, jižně od Čelákovic) – automatizovaný měřicí program pro monitoring  

O3 a meteorologických prvků (teplota, relativní vlhkost, směr a rychlost větru, intenzita slun. Záření); 

klasifikace venkovská pozaďová stanice; interval měření 10 min nebo 1 hodina [4] 

4) Kolín SAZ (cca 37,5 km jihovýchodně od Čelákovic; vlastník ZÚ) – automatizovaný měřicí program 

pro monitoring PM1, PM2.5, PM10, SO2 a meteorologických prvků; klasifikace městská pozaďová obytná 

stanice; v provozu od 1. 1. 2016; interval měření 1 hodina [5] 

 

Doplňkové informace k celému měřícímu období:  

Hasičárna: 

- Od 06/2021 do 01/2022 provoz TOS-MET pouze v ranních směnách 

- 8. 10. – 15. 12. 2021 probíhala rekonstrukce střechy hasičárny => možnost ovlivnění 

měření senzoru na lokalitě hasičárna (zkusit odfiltrovat data z datasetu) 

- 21. 12. 2021 – 1. 1. 2022 TOS-MET odstávka provozu 

- Od 30. 1. 2022 TOS-MET úprava směn (2 výrobní střediska ranní, 1 středisko noc) 

Masarykova: 

- 14. 2. 2022 až 16. 5. 2022 rekonstrukce Vašátkovy ulice => možnost ovlivnění měření 

senzoru na lokalitě Masarykova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Statistické zpracování a vizualizace denních průměrných koncentrací 

(aerosolové částice) 

Předané denní průměry koncentrací PM10 ze senzorických stanic byly zpětně porovnávány s denními 

průměrnými koncentracemi naměřenými na manuální referenční stanici Čelákovice (kód stanice: 

SCEXM). Denní koncentrace menších frakcí prachu PM1, PM2.5 a PM4 byly porovnávány pouze mezi 

senzorickými stanicemi navzájem (referenční měření k těmto frakcím není k dispozici).  

 

Celé měřící období včetně období rekonstrukce střechy hasičárny 

 

 

Obr. 4. Denní koncentrace PM10, PM4, PM2.5 a PM1 (µg/m3) naměřené senzory v lokalitě hasičárna 

a Masarykova. Doplněno o denní koncentrace PM10 (µg/m3) naměřené referenční manuální stanicí 

Čelákovice (SCEXM). Zobrazeno celé měřící období včetně období rekonstrukce střechy 

hasičárny.  

 

Tab. 1. Popisná statistika denních koncentrací aerosolů za celé měřicí období 1. 6. 2021 až 31. 5. 2022, 

včetně období rekonstrukce střechy hasičárny (tj. včetně 8. 10. – 15. 12. 2021)  

Proměnná 

% plat. 
pozor. 

Průměr Medián Minimum Maximum Sm.odch. Směrod. 
(Chyba) 

PM1_hasicarna 99 48.73 12.90 0.10 609.50 85.96 4.53 

PM1_Masarykova 100 8.44 6.10 0.10 44.10 7.46 0.39 

PM2.5_hasicarna 99 53.94 14.90 0.20 679.80 92.48 4.87 

PM2.5_Masarykova 100 11.44 8.10 1.10 67.30 9.88 0.52 

PM4_hasicarna 99 55.29 15.35 0.20 679.90 93.49 4.93 

PM4_Masarykova 100 11.91 8.20 1.10 76.80 10.54 0.55 

PM10_hasicarna 99 68.70 16.40 1.00 680.10 117.94 6.22 

PM10_Masarykova 100 12.53 8.70 1.20 81.10 10.87 0.57 

PM10_SCEXM 99 21.82 19.00 5.00 77.00 12.50 0.66 

 



 

            

 

 

Obr. 5. Denní koncentrace PM10 naměřené senzory (hasičárna a Masarykova) a manuální referenční 

stanicí Čelákovice (SCEXM). V grafu nahoře jsou znázorněny průměrné denní koncentrace PM10 

v jednotlivých měsících za celé měřící období (tj. včetně období přestavby střechy hasičárny). 

V grafu dole jsou znázorněny maximální denní koncentrace PM10 v jednotlivých měsících za celé 

měřící období.  

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Celé měřící období bez období rekonstrukce střechy hasičárny 

 

Obr. 6. Denní koncentrace PM10, PM4, PM2.5 a PM1 (µg/m3) naměřené senzory v lokalitě hasičárna 

a Masarykova. Doplněno o denní koncentrace PM10 (µg/m3) naměřené referenční manuální stanicí 

Čelákovice (SCEXM). Zobrazeno celé měřící období bez období rekonstrukce střechy hasičárny.  

 

 

Tab. 2. Popisná statistika denních koncentrací aerosolů za celé měřicí období 1. 6. 2021 až 31. 5. 2022, 

bez období rekonstrukce střechy hasičárny (tj. bez 8. 10. – 15. 12. 2021)  

Proměnná 

% plat. 
pozor. 

Průměr Medián Minimum Maximum Sm.odch. Směrod. 
(Chyba) 

PM1_hasicarna 99 17.27 9.20 0.50 165.70 20.67 1.21 

PM1_Masarykova 100 7.03 5.10 0.10 35.20 6.00 0.35 

PM2.5_hasicarna 99 20.13 11.30 1.20 179.50 22.96 1.34 

PM2.5_Masarykova 100 9.48 7.00 1.10 44.90 7.57 0.44 

PM4_hasicarna 99 20.63 11.75 1.20 179.80 23.21 1.36 

PM4_Masarykova 100 9.81 7.10 1.10 46.50 7.89 0.46 

PM10_hasicarna 99 21.34 12.55 1.50 180.30 23.30 1.36 

PM10_Masarykova 100 10.38 7.70 1.20 47.70 8.10 0.47 

PM10_SCEXM 99 20.86 18.00 5.00 77.00 12.18 0.71 

 



 

            

 

 

Obr. 7. Denní koncentrace PM10 naměřené senzory (hasičárna a Masarykova) a manuální referenční 

stanicí Čelákovice (SCEXM). V grafu nahoře jsou znázorněny průměrné denní koncentrace PM10 

v jednotlivých měsících za celé měřicí období bez období rekonstrukce střechy hasičárny. V grafu 

dole jsou znázorněny maximální denní koncentrace PM10 v jednotlivých měsících za celé měřící 

období (opět bez období rekonstrukce střechy).  

 

 

 



 

            

 

Obr. 8. Porovnání denních koncentrací PM10 (µg/m3) naměřených senzorem na lokalitě hasičárna a 

referenční stanicí Čelákovice (SCEXM). Použito celé měřící období bez období rekonstrukce střechy 

hasičárny. 

 

 

Obr. 9. Porovnání denních koncentrací PM10 (µg/m3) naměřených senzorem na lokalitě Masarykova 

a referenční stanicí Čelákovice (SCEXM). Použito celé měřící období bez období rekonstrukce 

střechy hasičárny. 

 

 

 

 



 

            

Statistické zpracování a vizualizace hodinových průměrných koncentrací 

(aerosolové částice + plyny) 

Předané hodinové průměry koncentrací PM10, O3 a NO2 ze senzorických stanic byly zpětně porovnávány 

mezi sebou a s průměrnými hodinovými koncentracemi naměřenými na referenčních stanicích v širším 

okolí Čelákovic (Praha Průmyslová, Kolín, Ondřejov). Hodinové koncentrace menších frakcí prachu 

PM1, PM2.5 a PM4 byly porovnávány pouze mezi senzorickými stanicemi navzájem (referenční měření 

k těmto frakcím není k dispozici).  

 

Aerosolové částice  

 

 

Obr. 10. Průměrné hodinové koncentrace PM10 a PM2.5 naměřené senzory na lokalitách hasičárna 

a Masarykova. Znázorněno celé měřicí období včetně období rekonstrukce střechy hasičárny.  

 



 

            

 

Obr. 11. Průměrné hodinové koncentrace PM10 a PM2.5 naměřené senzory na lokalitách hasičárna 

a Masarykova. Znázorněno celé měřicí období bez období rekonstrukce střechy hasičárny.  

 

Velmi vysoké špičky koncentrací (odlehlé hodnoty) se vyskytují v rámci jednoho max. dvou 

hodinových průměrů (v různých denních hodinách): 

 

 



 

            

 

 

Červen 2021: 

 

Obr. 12. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci červen 2021. 

 

 



 

            

Červenec 2021: 

 

Obr. 13. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci červenec 2021. 

 

Srpen 2021: 

 

Obr. 14. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci srpen 2021. 



 

            

Září 2021: 

 

Obr. 15. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci září 2021. Nejvyšší koncentrační špičky ve večerních hodinách, max. hod. 

koncentrace o necelou ½ vyšší než koncentrační špičky v období 06-08/2021. 

 

Říjen 2021: 

 

Obr. 16. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci říjen 2021. Od 8. 10. 2021 je poznámka o zahájení prací na opravě střechy 

budovy v okolí měření.  



 

            

Listopad 2021: 

 

Obr. 17. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci listopad 2021. Pokračující práce na opravě střechy budovy v okolí měření.  

 

Prosinec 2021: 

 

Obr. 18. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci prosinec 2021. 15. 12. 2021 byly ukončeny práce na opravě střechy budovy 

v okolí měření. Od 21. 12. 2021 do 1. 1. 2022 poznámka o odstávce provozu slévárny TOS-MET 

(nicméně některé vysoké špičky i nadále zůstávají). 

 



 

            

Leden 2022 

 

Obr. 19. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci leden 2022. Od 30. 1. 2022 poznámka o úpravě směn provozu TOS-MET (2 

výrobní střediska ranní, 1 středisko noc).  

 

Únor 2022 

 

Obr. 20. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci únor 2022. Pro porovnání dodány průměrné hodinové koncentrace PM10 

z referenční stanice ZÚ Kolín (SKOAA). 



 

            

Březen 2022 

Pro porovnání dodány průměrné hodinové koncentrace PM10 z referenční stanice ZÚ Kolín. 

 

Obr. 21. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci březen 2022. Pro porovnání dodány průměrné hodinové koncentrace PM10 

z referenční stanice ZÚ Kolín (SKOAA). 

 

Duben 2022 

 



 

            

Obr. 22. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci duben 2022. Po 12. 4. 2022 zaznamenán opět výrazný pokles ve špičkových 

koncentracích na lokalitě hasičárna. Pro porovnání dodány průměrné hodinové koncentrace 

PM10 z referenční stanice ZÚ Kolín (SKOAA). 

 

Květen 2022 

 

Obr. 23. Průměrné hodinové koncentrace PM10 naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova v měsíci květen 2022. Během května 2022 zaznamenán výrazný pokles špičkových 

koncentrací u slévárny (lokalita hasičárna) opět jako v období 06-09/2021. Pro porovnání dodány 

průměrné hodinové koncentrace PM10 z referenční stanice ZÚ Kolín (SKOAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Plyny (O3 a NO2) 

 

Obr. 24. Průměrné hodinové koncentrace NO2 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách hasičárna 

a Masarykova a naměřené referenční stanicí v lokalitě Praha Průmyslová (dodáno pouze pro 

orientační srovnání na jinou dopravní lokalitu).  

 

 

Obr. 25. Průměrné hodinové koncentrace O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách hasičárna a 

Masarykova a naměřené referenční stanicí v lokalitě Ondřejov (dodáno pouze pro orientační 

srovnání na lokalitu v okolí měřící O3).  



 

            

Červen 2021 

 

 

Obr. 26. Průměrné hodinové koncentrace NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci červen 2021. Pro orientační porovnání doplněna data z Prahy 

Průmyslová (APRUA) a Ondřejova (SONRA).  

 

 

 



 

            

Červenec 2021 

 

 

Obr. 27. Průměrné hodinové koncentrace NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci červenec 2021. Pro orientační porovnání doplněna data z Prahy 

Průmyslová (APRUA) a Ondřejova (SONRA).  

 

 

 



 

            

Srpen 2021 

 

 

Obr. 28. Průměrné hodinové koncentrace NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci srpen 2021. Pro orientační porovnání doplněna data z Prahy 

Průmyslová (APRUA) a Ondřejova (SONRA).  

 

 

 

 



 

            

Leden 2022 

 

 

Obr. 29. Průměrné hodinové koncentrace NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci leden 2022. Pro orientační porovnání doplněna data z Prahy 

Průmyslová (APRUA) a Ondřejova (SONRA). Rozdíl koncentrací mezi okolními referenčními 

stanicemi a senzory v Čelákovicích se výrazně zvětšil.  

 

 

 



 

            

Průběhy koncentrací PM10 a plynů NO2 a O3 

 

Obr. 30. Průměrné hodinové koncentrace PM10, NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci červen 2022. 

 

 

Obr. 31. Průměrné hodinové koncentrace PM10, NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci září 2022. 



 

            

 

Obr. 32. Průměrné hodinové koncentrace PM10, NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci březnu 2022. 

 

 

Obr. 33. Průměrné hodinové koncentrace PM10, NO2 a O3 (µg/m3) naměřené senzory na lokalitách 

hasičárna a Masarykova v měsíci březnu 2022. 

 



 

            

Poznámky z prohlídky dat ze senzorů: 

- Menší frakce prachu PM1, PM2.5, PM4 mají v naměřených koncentracích velmi podobné 

ne-li stejné koncentrace jako hrubá frakce PM10 (proto např. koncentrace PM2.5 nejsou v 

grafech ani dobře rozeznatelné). Může být způsobeno pravděpodobně špatným přepočtem v 

rámci samotného prachového senzoru (nicméně zajímavá změna v období 11-12/2021, tam 

se frakce PM2.5 výrazně poníží oproti PM10). Pravdivost dat lze ověřit pouze srovnávacím 

měřením s ekvivalentními kontrolními prachoměry.  

- Koncentrace plynů NO2 a O3 by měly být dle technického listu [1] měřeny v ppb, nicméně 

odpovídá to spíše µg/m3 (viz převodní tabulka Tab. 3 níže)  

- Ověřit v jakém čase měření probíhá (UTC, SEČ)? Zda časová značka je začátek či konec 

intervalu průměrování? Dále proč se denní průměry počítají k 02:00 nebo k 01:00 hodině? 

 

  
Tab. 3. Převodní koeficienty pro plynné polutanty podle standardů Evropské komise (EC) a Světové 

zdravotnické organizace (WHO). Převodní faktory používané v Evropě jsou zvýrazněné v červeném 

obdélníku.  

 

Závěrečné hodnocení 

Na datech ze senzoru v lokalitě hasičárna byl identifikovatelný vliv přestavby střechy hasičárny, kdy se 

koncentrace prachu velmi signifikantně zvýšily (od 8. 10. do 15.12. 2021; hodinové koncentrace PM10 i 

500 µg/m3 a více). Nicméně i po ukončení přestavby střechy krátkodobé koncentrační špičky u PM10 

(na imise mnohdy až příliš vysoké – tj. odlehlé hodnoty) na lokalitě hasičárna přetrvávaly a vyskytovaly 

se v různých denních hodinách. To může souviset částečně i s chybovostí čidla (možný výskyt falešných 

špičkových koncentrací, např. v důsledku vysoké vlhkosti vzduchu) částečně i s činnostmi 

v bezprostředním okolí umístění čidla (možné vystavení emisím z potenciálních zdrojů v okolí čidla: 

např. grily, lokální topeniště, kuřáci, či jiné stavební aktivity v jiných provozech v okolí).  Dále nebyla 

zjištěna korelace mezi špičkami koncentrací prachu a koncentracemi NO2 a O3 na lokalitě hasičárna ani 

na lokalitě Masarykova, která by naznačovala zvýšené aktivity spojené s dopravou (nicméně kvalitu 

měření plynů u senzorů rovněž nelze zpětně ověřit). V období od září 2021 do dubna 2022 byly 

zaznamenány více jak dvojnásobné hodnoty těchto špičkových koncentrací PM10 na lokalitě hasičárna 

než ve zbytku měřícího období, což by mohlo souviset mimo jiné i s topnou sezónou. Doporučujeme 

prověřit činnosti na lokalitě v hodinách s nejčastějšími špičkami hodinových koncentrací PM10. 



 

            

Případně se pokusit přesunout čidlo na jiné místo (ideálně výše položené, kde se sníží riziko 

bezprostředního styku čidla se zdrojem).  

V případě senzoru na lokalitě Masarykova trendy denních koncentrací dobře odpovídaly trendům 

denních koncentrací naměřeným na manuální měřící stanici Čelákovice. Trendy hodinových 

koncentrací u senzoru na této lokalitě pak místy dobře odpovídaly trendům hodinových koncentrací 

naměřených v nedalekém Kolíně (jihovýchodně od Čelákovic; data pro porovnání dostupná pouze ve 

měsících únor až květen 2022).  

V případě měření NO2 a O3 byly obecně koncentrace naměřené senzory spíše vyšší než běžné 

koncentrace, nicméně nelze je porovnat s jinou měřicí stanicí přímo v Čelákovicích (není dostupné 

měření; pro orientační porovnání byla doplněna data ze vzdálenějších stanic). Při porovnání senzorů 

mezi sebou byly v případě NO2 v některých hodinách naměřeny vyšší špičkové koncentrace na lokalitě 

hasičárna než na dopravní lokalitě Masarykova. V případě O3 byly vyšší špičkové koncentrace 

naměřeny spíše na dopravní lokalitě Masarykova než na lokalitě hasičárna. Na trendu hodinových 

koncentrací NO2 a O3 z obou senzorů byl patrny denní chod. Špičky koncentrací prachu na lokalitě 

hasičárna ani Masarykova ve většině nesouvisely se zvýšenými koncentracemi NO2 nebo O3.  

Pro budoucí kampaně trvá doporučení na předchozí ověření senzorických čidel srovnávacím měřením 

s referenční technologií před nasazením na cílovou lokalitu (stanovení odchylek v měření a standardní 

chyby).   
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