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V Liberci 22. října 2018 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

MĚŘENÍ OVZDUŠÍ MOBILNÍMI SYSTÉMY V LIBERCI 

V minulém týdnu proběhlo v Liberci 24hodinové proměření 

ovzduší mobilními systémy organizované Státním zdravotním 

ústavem v Praze ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Statutárním městem 

Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje.  

Cílem této studie bylo spolu s daty ze stacionární stanice 

provozované ČHMÚ v Liberci - Rochlicích, popsat znečištění 

ovzduší v základních typech lokalit v městě Liberci. Vzhledem 

k předpokladu, že lokality s podobnou topografickou 

charakteristikou, strukturou a dynamikou zdrojů znečištění 

ovzduší a účelem využití se budou chovat „podobně“ budou 

výsledky použity i k popisu zátěže z venkovního ovzduší obyvatel 

i v dalších částech města. Sekundárním cílem je na základě 

výsledků a vyhodnocení naměřených hodnot pro jednotlivé 

městské části odhadnout podíl převažujících zdrojů – doprava, 

lokální topeniště a průmyslové zdroje - na kvalitu venkovního 

ovzduší. A samozřejmě identifikovat případný problémový efekt 

nějakého zdroje/skupiny zdrojů, případně problémovou oblast ve 

městě.  

Vybrána byla tato místa (s zřetelem na předpokládané spolupůsobící zdroje, topografii a návaznost na 

měření realizované v roce 2005):  

 SOŠ Na Bojišti, křižovatka Balbínovy ulice a Letné, Liberec - obytná, středně dopravně zatížená 

oblast (cca 5 až 10 tis. vozidel/24 hodin), ovzduší je zde ovlivněno dopravou a centrálními zdroji 

tepla - kotelny, lokální topeniště 

 Šaldovo náměstí, Liberec - dopravou významně zatížená obytná lokalita ve středu města (lze očekávat 

více jak 10 tis. vozidel/24 hodin) – zdroje znečištění představuje doprava, centrální zdroje tepla – 

kotelny a lokální topeniště 

 ZŠ Lesní ulice, Liberec – pozaďová městská vilová lokalita  (tj. úroveň znečištění reprezentativní pro 

danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje), kde je ovzduší ovlivněno výhradně 

malými domácími zdroji tj. lokálními topeništi 

 MŠ Korálek, Kunratice, Liberec - lokalita s charakteristickou zástavbou sídlištního typu, tj. městská 

obytná lokalita se středními energetickými zdroji, zdroj znečištění zde představují centrální 

zdroje tepla – plynové kotelny 

 MŠ Jeřmanická, Liberec – městská obytná oblast s nízkou dopravní zátěží, kde hlavním zdrojem 

znečištění jsou malé domácí zdroje - lokální topeniště 

 okružní křižovatka České mládeže – oblast zatížená vyšší dopravou a průmyslovou zónou  

Sledované látky, parametry kvality ovzduší 

Na měřicích místech byly sledovány koncentrace PM10, NO/NO2, NOX, SO2, O3 a doprovodné 

meteorologické veličiny – teplota, tlak, vlhkost, směr a rychlost větru, globální sluneční záření. Na třech 

místech v Liberci (Šaldovo náměstí, ZŠ Lesní a SOŠ Na Bojišti, křižovatka Balbínovy ulice a Letné) byl 
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odebrán 24hodinový vzorek pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a na třech 

místech (Šaldovo náměstí, okružní křižovatka České mládeže a SOŠ Na Bojišti, křižovatka Balbínovy 

ulice a Letné) 24hodinový vzorek suspendovaných částic frakce PM10 pro stanovení vybraných těžkých 

kovů.  

Měření proběhlo v slunečném období s nižší ranní teplotou (mezi pěti až deseti stupni) a naopak s 

odpolední teplotou mezi 15 až 20 stupni. V úvahu je nutno vzít i skutečnost, že Liberecká kotlina častěji 

podléhá vzniku ranních radiačních inverzí případně rychlým změnám v proudění vzduchu. Přestože 

respektive právě proto, že teplotní vývoj v posledních letech posunul období s vyššími teplotami až do 

měsíce října, lze měřené období charakterizovat jako reprezentativní.  

Podobné měření kvality ovzduší bylo poprvé v Liberci prováděno v roce 2005. Tehdejší výsledky byly 

následující: oxid siřičitý nepřekročil limit, ale poukázal na přítomnost lokálních topenišť v oblasti ulic 

kolem ulice Letné, v oblasti zástavby ve Vratislavicích nad Nisou a v centru města U Nisy. Výsledky  

u dusíků (NO, NO2, poměr NO/NO2) popsaly situaci v  dopravě, kdy nejvyšší hodnoty v období dopravní 

špičky byly zjištěny na Šaldově náměstí, ale střední dopravní zátěž byla zjištěna i v oblasti ulice Letná, 

ve Vratislavicích nad Nisou a v oblasti Kunratic (měřeno taktéž u MŠ Korálek). Potvrzen byl vliv 

lokálních topenišť v oblasti kolem Lesní ulice a přítomnost domovních kotelen a jejich vliv v oblasti 

Rochlic (měřeno u MŠ Klíček). U suspendovaných částic frakce PM10 byla překročena hodnota 

24hodinového imisního limitu v oblasti ulice Letná. Zvýšené množství prachu pak bylo zjištěno v centru  

u ulice U Nisy. V roce 2005 se měřily těkavé látky, zjištěna byla mírně zvýšená zátěž benzenem v oblasti 

Rochlic.  Měřitelné hodnoty vybraných kovů byly potvrzeny v oblasti Lesní ulice a poukázaly na 

významnost lokálních topenišť v této oblasti. Nejvyšší hodnoty chromu a niklu, kovů typických pro 

dopravu, byly nalezeny v lokalitě kolem ulice Letná. Přítomnost kovů v Rochlicích naznačila vliv 

významného zdroje. Z polycyklických aromatických uhlovodíků stojí za zmínku benzo[a]pyren, který se 

ve vyšších koncentracích vyskytuje zvláště v zimním období a více v lokalitách s majoritním 

zastoupením lokálních topenišť běžně. Při měření v Liberci v roce 2005 to byly právě oblasti s vyšším 

výskytem lokálních topenišť hodnotitelné jako více exponované. 

 

Získané výstupy budou využívány jako podklad pro strategie v oblasti ovzduší a zdraví, podklad pro 

rozptylové studie a pro práci v rámci územního plánování. Jde o cenné údaje dokreslující situaci 

v hodnocení expozice látek v ovzduší a doplňující monitoring ovzduší stacionární stanice v rámci města. 
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