
Prezentované snímky vznikly v laboratoři elektronové mikroskopie místní pobočky Českého 
hydrometeorologického ústavu. Byly pořízeny prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu 
MIRA3, který vyrobila brněnská společnost Tescan. Jedná se o vzorky suspendovaných částic frakce 
PM10, tedy částic, které pronikají do dýchacího traktu. Analyzované částice jsou zachyceny na filtrech 
z teflonových vláken.

VÝLET DO 
MIKROSVĚTA 
BRNĚNSKÉHO
VZDUCHU

Filtr před použitím Filtr s částicemi PM10

Vlákna 
teflonového
filtru

Elektronový mikroskop MIRA3

10 μm



PRACHOVÉ 
ČÁSTICE POD 
MIKROSKOPEM

Díky vysoké rozlišovací schopnosti skenovacího elektronového 
mikroskopu vidíme, jak částice, které vdechujeme, vypadají. 
Informace o jejich prvkovém složení poskytl detektor 
charakteristického rentgenového záření, kterým je mikroskop 
vybaven. 

Prvkové složení a tvar částice mohou naznačit, zda se jedná 
o částici přírodního původu, nebo částici vzniklou prostřednictvím 
lidské činnosti.

Kulovité částice s hladkým povrchem svým chemickým složením 
naznačují, že jde o alumosilikáty ze spalování fosilních paliv. 
Křemík, hliník, ale také železo jsou součástí minerálů obsažených 
v uhlí.

KYSLÍK 43 %
KŘEMÍK 22 %
HLINÍK 17 %
DRASLÍK 3 %
ŽELEZO 3 %
UHLÍK A MATRICE 12 %

VÁPNÍK 13 %
SÍRA 12 %
KYSLÍK 12 %
DRASLÍK 1 %
UHLÍK A MATRICE 62 %

KYSLÍK 33 %
KŘEMÍK 17 %
HLINÍK 12 %
ŽELEZO 3 %

DRASLÍK 3 %
UHLÍK A MATRICE 32 %

KYSLÍK 19 %
SÍRA 12 %
VÁPNÍK 11 %
DRASLÍK 1 %
UHLÍK A MATRICE 57 %

KYSLÍK 42 %
KŘEMÍK 13 %
HLINÍK 11 %
ŽELEZO 7 %
TITAN 2 %
UHLÍK A MATRICE 25 %

KYSLÍK 45 %
KŘEMÍK 38 %
UHLÍK A MATRICE 17 %

KYSLÍK 36 %
KŘEMÍK 14 %
HLINÍK 10 %
ŽELEZO 4 %
DRASLÍK 2 %
UHLÍK A MATRICE 34 %

Vzorek je z března 2016, tedy 
z topné sezóny. 

Místo: Líšeň, ulice Horníkova

Výsledky semikvantitativní analýzy

BRNO

10 μm



JAK TO VIDÍ CHEMIK

Výsledky prvkové 
analýzy mohou 
být zobrazeny 
prostřednictvím 
map, které ukazují 
zastoupení prvků 
na vybrané ploše 
vzorku. Každý 
prvek má svoji 
barvu. Síra je zde 
modře, vápník 
zelenomodře, 
hliník žlutě, kyslík 
zeleně a křemík 
fialově. 
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VÁPNÍK
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JAK
ZATÁPÍME 
OVZDUŠÍ

Topení tuhými palivy je jedním z nejvýznamnějších 
zdrojů znečištění vzduchu.Velkou předností Brna je 
rozsáhlá síť centrálního zásobování teplem, která slouží 
sto tisícům domácností, firem, školám a úřadům. 
Starají se o ni Teplárny Brno, které postupně převedly 
všechny zdroje na zemní plyn. Při jeho spalování se 
neuvolňují téměř žádné částice PM. Do sítě míří teplo 
i z brněnské spalovny, která je v létě hlavním zdrojem 
teplé vody pro město.

Plyn využívá k vytápění i většina obyvatel, která není 
připojena k teplárnám. Proto brněnské komíny dýmají 
nejméně ze všech okresů v jihomoravském kraji – 
uvolňují za rok jen 11 % aerosolových částic PM10 
a 17,4 % nebezpečnějších PM2,5. Svoji roli přitom hraje 
módní obliba krbů a krbových vložek.

V okolí Brna to bohužel vypadá mnohem hůř. 
Obyvatelé jihomoravské metropole proto musí 
dýchat prachové částice PM10 a PM2,5 a polycyklické 
aromatické uhlovodíky ze spalování uhlí a dřeva 
v sousedních okresech. Zvlášť na Blanensku lidé 
zatápějí brněnskému vzduchu opravdu pořádně. Na 
fotografiích se můžete podívat na další ukázky toho, co 
kvůli využívání tuhých paliv míří do našich plic.

MÍSTO: LÍŠEŇ, ULICE HORNÍKOVA

10 μm

5 μm



Brno je významný dopravní uzel pro silniční, železniční 
i leteckou dopravu. Centrem, koridory malého 
i velkého okruhu a některými dalšími silnicemi projede 
za den až padesát tisíc aut, na dálničních úsecích poblíž 
dokonce až sedmdesát tisíc. 

Doprava produkuje 38 % všech částic PM10, 
u nebezpečnějších menších PM2,5 je to dokonce 48 %. 
Ovšem pozor, emise se rychle rozptylují, kvalita 
vzduchu v Brně se proto tak dramaticky neliší od 
venkovských oblastí.

Jedno z míst, kde stanice pravidelně měří zvýšené 
znečištění, je ulice Svatoplukova. Odtud také pochází 
série snímků mikročástic na tomto a dalších dvou 
panelech. 

MÍSTO: ŽIDENICE, ULICE SVATOPLUKOVA

ŽIVOT NA 
KŘIŽOVATCE

10 μm

10 μm

vápenec

částice půdy

částice biologického 
původu



STOPY AUT  
V BRNĚNSKÉM
OVZDUŠÍ

Když se řekne auta a vzduch, nejspíš si představíte to, co jde z výfuku. Doprava ale „přispívá“ ovzduší 
i jinak. Otěry pneumatik, brzdového obložení a obrušování vozovky tvoří zhruba polovinu všech 
emisí, jež za sebou auto zanechává. Většinou se tak do vzduchu dostávají větší částice. Nejhorší je 
situace tam, kde auta musí neustále brzdit a rozjíždět se. V centru města vyprodukují podle průzkumů 
na jednom kilometru tolik škodlivin jako při plynulé jízdě po obchvatu na třech kilometrech. 

Kromě toho víří částice, které už se usadily na zemi. To ale standardní statistiky nezahrnují. 

MÍSTO: ŽIDENICE, ULICE SVATOPLUKOVA

10 μm



„Nafťáky“ čelí sílící kritice po celém světě, řada 
měst v zahraničí dokonce usiluje o zákaz jejich 
vjezdu. Například ve Stuttgartu, kde sídlí jeden 
z největších výrobců dieselových motorů, už jejich 
výrazné omezení schválil soud. Produkují totiž 
nejnebezpečnější částice o velikosti od jednotek 
po stovky nanometrů. Jsou tak jemné, že pronikají 
přes plicní sklípky do krve. Mohou pak putovat po 
lidském organismu a páchat vážné škody. 

Moderní auta na naftu proto mají filtry pevných 
částic, které je zachycují a spalují při vyšší teplotě. 
Jenže to neplatí pro starší vozy. Filtry jsou navíc 
drahé, takže je mnozí řidiči nemění nebo je rovnou 
nechají odstranit. Odhaduje se, že nefunkční filtr 
pevných částic má v České republice až jeden 
milion aut. Ty pak vypouštějí do ovzduší až o 90 
procent více karcinogenních sazí, které navíc na 
svém členitém povrchu nesou jedovaté produkty 
nedokonalého spalování v čele s karcinogenním 
benzo[a]pyrenem. Co se do plic může dostat, 
ukazují tyto obrázky z ulice Svatoplukova. Saze 
z dopravy obalují jako porost teflonová vlákna. 

MÍSTO: ŽIDENICE, ULICE SVATOPLUKOVA

SAZE
Z NAFTY

10 μm

10 μm



CO POLETUJE 
V LÍŠNI

V případě tohoto obrázku 
jde pravděpodobně 

o jehlicovité částice 
sádrovce (CaSO4.2H2O). 

Může vznikat při spalování 
uhlí nebo také v atmosféře 

reakcemi vápenatých 
a síranových iontů. Vzorek 

je z topné sezóny. 

Zde vidíte shluk sazí, 
tedy částic elementárního 

uhlíku.Vznikají při 
nedokonalém spalování 

organického materiálu 
bohatého na tento prvek, 

například ropy, uhlí 
a dřeva.

MÍSTO: 
LÍŠEŇ, ULICE HORNÍKOVA

5 μm

10 μm



POZDRAV
ZE SAHARY

V noci z 22. na 23. února 2016 zaznamenali brněnští 
meteorologové neobvyklý úkaz. Jak ukazuje graf, 
skokově narostly a pak zase poklesly hodnoty 
koncentrace  částic PM10, a to téměř až ke 100 μg⋅m3. 
Podobně na tom byla řada dalších stanic na jihu 
Moravy, Čech a také v Německu a Rakousku. Ukázalo 
se, že jde o saharský prach. Dva dny předtím postupně 
slábl výběžek tlaku vzduchu a ze západu postupovala 
teplá fronta, která přinesla teplotní rekordy přes 18 °C 
a také prašné částice až z Afriky.

Analýza v nich prokázala prvky, jako jsou křemík, 
kyslík, sodík, draslík, hliník, vápník a hořčík. Ty jsou 

zastoupeny v minerálech v pouštním písku, konkrétně 
v křemenu, živcích, dolomitu a kalcitu.

MÍSTO: LÍŠEŇ, ULICE HORNÍKOVA

19. 2. PM10
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KDYŽ
PŘÍRODA
NUTÍ
K PLÁČI

Listopad a prosinec jsou jediné dva měsíce, které dávají 
lidem s alergiemi na pyl vydechnout. V Brně si na své 
v negativním slova smyslu přijdou hlavně lidé alergičtí 
na kvetoucí duby, olše, jasany a habry. Tyto stromy 
v místních porostech převažují. 

Pylová zrna, původci všeho trápení, každopádně 
vypadají v elektronovém mikroskopu zajímavě, jak 
se můžete přesvědčit na těchto snímcích. A pylový 
kalendář Českého hydrometeorologického ústavu vám 
poradí, kdy co kvete.

MÍSTO: LÍŠEŇ, ULICE HORNÍKOVA

PYLOVÝ KALENDÁŘ
ČESKY LATINSKY
DŘEVINY
VRBA SALIX
HABR CARPINUS
OLŠE ALNUS
LÍSKA CORYLUS
TOPOL POPULUS
TIS TAXUS
JALOVEC JUNIPERUS
JASAN FRAXINUS
JAVOR ACER
DUB QUERCUS
BUK FAGUS
BŘÍZA BETULA
OŘEŠÁK JUGLANS
PLATAN PLATANUS
JÍROVEC AESCULUS
SMRK PICEA
BOROVICE PINUS
ČERNÝ BEZ SAMBUCUS NIGRA
PAJASAN AILANTHUS
LÍPA TILIA 
BYLINY
PŠENICE TRITICUM SP.
ŽITO SECALE
TRÁVY POACEAE
KOPŘIVOVITÉ URTICACEAE
JITROCEL PLATANGO
ŠŤOVÍK RUMEX
CHMEL HUMULUS
MERLÍKOVITÉ CHENOPODIACEAE
PELYNĚK ANEMISIA
AMBRÓZIE AMBROSIE

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN
MĚSÍC

OBDOBÍ S NEJVYŠŠÍ KONCENTRACÍ PYLOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ
PRŮMĚRNÁ DOBA KVETENÍ U VYBRANÝCH DRUHŮ V ČR (ÚDAJE ZE STANIC DO 600 M N. M.)
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