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životní prostředí

Město Lovosice počátkem roku 
2020 zřídilo měřicí síť pro sledová-
ní kvality ovzduší a intenzity hluko-
vé zátěže. Na základě výběrového 
řízení bylo vybranou společností 
ATD spol. instalováno celkem 12 
měřicích stanic rozmístěných po 
městě na sloupy veřejného osvětlení 
a jedna stanice pro vyhodnocování 
meteorologických podmínek.

Při umístění sítě se vycházelo 
z rovnoměrného pokrytí města 
a současně i pokrytí dopravních 
tepen, které jsou jedním ze zdrojů 
znečišťování. Dále byly v rámci 
projektu umístěny 4 senzory měření 
CO₂ do vybraných škol pro sledo-
vání kvality ovzduší ve vnitřních 
prostorách v souvislosti s množ-
stvím vydýchaného vzduchu. 
Senzory jsou přenosné a lze je tak 
po dohodě umístit i do jiných pro-
stor. Měřicí stanice rozmístěné po 
městě sledují aktuální stav ovzduší 
měřením prašnosti ve skupinách 
PM1, PM2,5, PM10 a měřením 
koncentrace VOC (těkavé orga-
nické látky), dále je pak sledována 
hluková zátěž.

Data z jednotlivých měřících 
bodů jsou přenášena pomocí bez-
drátových sítí. Dále jsou zobrazová-
na přes webové rozhraní. V součas-
nosti jsou data zobrazována pouze 
pracovníkům města, kteří vlastní 
přístupová oprávnění a ochranou 
ovzduší se zabývají. Výsledky mě-
ření se mohou kdykoliv v reálném 
čase vyhledat, taktéž lze sledovat 
historii záznamů. Do budoucna se 
uvažuje o zpřístupnění dat online 
i občanům města.

výsledky měření za rok 2021
V roce 2021 jsme obdrželi první 
roční zprávu z výsledků monito-
ringu ovzduší v Lovosicích nově 

prováděného v roce 2019/2020 a je 
vlastně nejpodrobnější zprávou, 
kterou město kdy mělo. Pokud 
shrneme výsledky do jedné věty, 
lze pro některé možná překvapivě 
konstatovat, že ovzduší v Lovosi-
cích bylo po uplynulé období ve 
sledovaných ukazatelích víceméně 

dobré. Takovéto zjednodušení má 
svá ale, nicméně platí. Uplynulý 
rok byl dosti atypický zejména 
kvůli opatřením souvisejícím s ko-
ronavirovou pandemií, která vše 
ovlivnila.

Na několika měřících bodech se 
ukázalo, že problémem je v někte-
rých částech města hluk. Nesporný 
je vliv topné sezóny u nárůstu 
ukazatele PM10, který oproti létu 
vzrůstá v zimním období až 4krát. 
V příštím vyhodnocení v roce 2022 
bude zajímavé srovnání současných 
dat s obdobím, které nebude natolik 
epidemií ovlivněno.

jak město s daty nakládá
Význam zavedeného monitorin-
gu ovzduší spočívá bezesporu ve 
skutečnosti, že město má poprvé 
poměrně tvrdá data, na základě kte-

k čemu lovosice systém air tracker využívají

Měřicí jednotky instalované na území města Lovosice udávají okamžité 
koncentrace výše zmíněných polutantů po 3 minutách, lze tak sledovat 
aktuální stav ovzduší v průběhu času. Intervaly měření lze upravovat dle 
potřeby. Všechny měřicí jednotky lze osadit pro lepší přehled stavu ovzduší 
až čtyřmi dalšími senzory, které mohou sledovat další znečišťující látky (oxid 
uhelnatý CO, sirovodík H2S, oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO, ozón O3 nebo 
oxid siřičitý SO2). Tyto veličiny nejsou systémem sledovány, protože nebyly 
v rámci města vyhodnoceny jako problematické, částečně jsou stanovovány 
měřením ve městě průmyslovými podniky na základě integrovaných 
povolení.

Jak Lovosice 
kontrolují ovzduší

systém air tracker je součástí plánů 
města na ochranu životního prostředí

Měřící jednotka instalovaná ve městě
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rých může odpovědně přijímat další 
opatření omezující negativní vlivy 
spojené se znečišťováním ovzduší 
a vysledovat trendy ve vývoji měře-
ných ukazatelů. Získaná data budou 
využita v tvorbě Akčního plánu pro 
zlepšení kvality ovzduší.

Systém poskytuje data v reál-
ném čase, lze tedy díky naměře-
ným hodnotám reagovat okamžitě 
na bezprostřední situaci. V praxi 
dochází k zaslání hlídky městské 
policie, aby prověřila dodržování 
nočního klidu. Lze tedy argumen-
tovat naměřenými hodnotami, že 
hladina hluku překročena nebyla. 
Během roku 2020 byly výsledky 
monitoringu využity k odpovědím 
různých stěžovatelů ohledně zápa-
chu. Výsledky ročního monitoringu 
byly pak zveřejněny v městském 
periodiku.

Do budoucna plánujeme pro-
pojit monitorovací systém města se 
sousedními Litoměřicemi, což by 
mohlo přinést zpřesnění některých 
ukazatelů a lepší pochopení namě-
řených hodnot.

náklady na monitoring
Úplně první podnět pro zřízení 
systému monitoringu ovzduší 
města vzešel z Komise pro život-
ní prostředí s poukazem na v té 
době prováděný pilotní projekt 
ČVUT v sousedních Litoměřicích. 
V Lovosicích není měřící stanice 
ČHMÚ, a tudíž data pro Lovosice 
jsou pouze aproximována z okol-
ních měřících stanic, které jsou od 
města i přes 10 kilometrů vzdálené. 
Takto získané hodnoty tedy nejsou 
nijak vypovídající o stavu ovzduší 
ve městě samém. V tomto ohledu 
byl zvolený systém čidel rozmístě-
ných po městě v klíčových uzlech 
s online měřením jasnou volbou.

Čidla jsou umístěna v úrovni 
uličního parteru zhruba 2 až 3 met-
ry nad zemí na sloupech veřejného 
osvětlení, což ještě lépe podchy-
cuje bezprostřední kvalitu ovzduší 
tady a teď, v místech, kde se běžně 
pohybují občané.

Pořízení systému uhradilo měs-
to z vlastních prostředků za zhruba 
900 tisíc korun. Náklady na systém 
činil v roce 2020 cca 500 tisíc 
korun, náklady ovlivňuje celkový 
počet měřících stanic a množství 
měřených ukazatelů.

plány na ochranu životního 
prostředí
V letošním roce a letech násle-
dujících bychom se ve městě rádi 
věnovali především dvěma tématům 
a těmi jsou odpady a potom adap-
tace města na klimatickou změnu, 
což obecně souvisí i s kvalitou 
ovzduší.

V návaznosti na letošní změnu 
legislativy na úseku odpadového 
hospodářství, s tím spojeného 
zdražování a vznik nových povin-
ností pro obce je třeba investovat 
nemalé prostředky na provoz 
a další rozvoj odpadového hospo-
dářství ve městě. Záměrem je celý 
systém postupně více personifiko-
vat, v rodinných zástavbách zavést 
u separovaných složek systém door 
to door, což by mělo zvýšit množ-
ství separovaných odpadů a dru-
hotně snížit produkci směsného 
komunálního odpadu. V sídlištní 
zástavbě máme připravený pilotní 
projekt na uzamykání podzemních 
kontejnerů, kdy lidé budou mít 
k otevření přiřazené popelnice čip 
na klíčích. Slibujeme si od toho 
vyřazení černých pasažérů, tedy 
například občanů jiných měst, kteří 
zde při cestě do zaměstnání odpad 
z různých důvodů nelegálně odklá-
dají. Zároveň by tento systém měl 
pomoci se správným vyladěním 
systému tak, abychom nevyváže-
li jedny popelnice poloprázdné 
a u jiných nevznikaly hromady 
odpadků v důsledku přeplnění. 
Systém bude směřovat občany ke 
kontejnerům, které jsou přiřazeny 

k jejich bytovému domu. Nadále 
chceme pokračovat v trendu rušení 
malých stanovišť kontejnerů a bu-
dování lépe přístupných stanovišť 
polopodzemních kontejnerů s větší 
kapacitou i za cenu prodloužení 
docházkové vzdálenosti pro obča-
ny při zbavování se odpadu.

V systému odpadového hos-
podářství města máme již dnes 
zapojené podnikatelské subjekty, 
v roce 2022 plánujeme nákup vel-
koobjemových kontejnerů s lisem 
pro plast a papír, do kterých by měl 
být odpad podnikatelů svážen, čímž 
se kapacitně zvýší prostor obyčej-
ných popelnic na separovaný odpad 
v ulicích.

Ohledně kvality ovzduší 
a adaptace města na klimatickou 
změnu je hlavním cílem v příštích 
dvou letech zpracovat smysluplný 
Akční plán pro zlepšování kvality 
ovzduší, který bude po schválení 
zastupitelstvem aplikován a prů-
běžně aktualizován. V tomto ohle-
du jsme získali dotaci ze SFŽP na 
pracovníka, který bude tento doku-
ment zpracovávat. V plánu máme 
pokračovat v již více než rok 
fungujícím monitoringu ovzduší 
města a jeho dalším rozšíření, na 
nějž jsme ve spolupráci s ČVUT 
podali žádost o dotaci k TAČR. 
Pokud bude grant udělen, dojde 
k dalšímu vylepšení již tak dobře 
fungujícího systému. ●

Vojtěch Hamerník
vedoucí odboru životního pro-
středí, Městský úřad Lovosice PR
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