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Mierzenie balonem 

Chcesz wiedzieć w jaki 

sposób można mierzyć 

powietrze balonem i ile  

w ogóle uniesie balon? 

Co musisz zgodnie 

z prawiem zrobić? ...str. 

4 

Nanocząsteczki 

Kolejna seria 

przepięknych fotografii 

nanocząsteczek 

powietrza 

ostrawskiego 

uchwyconych 

mikroskopem 

elektronowym... str. 6 

SMOG 

Czy można uciec przed 

smogiem? I gdzie? 

Czym jest smog a czym 

inwersja?     ...str. 25 

Powietrze można mierzyć na 

różnych wysokościach, ale nie 

jest to łatwe. 

Eksploatacja balonu jest 

uzależniona od spełnienia 

warunków określonych w § 67 

ust. 1 pkt 14 Dz.U. nr 47/1956 o 

lotnictwie cywilnym wraz 

z popra-wkami i uzupełnieniami 

L2 Zasady lotu 3.1.11, które 

określają warunki do 

korzystania z przywiązanych 

balonów o średnicy większej niż 

2 m, zatwierdzonych przez 

Dyrektora Departamentu 

Lotnictwa Cywilnego MD Nr 

akt. 20 432/96 -250 z dnia 

11.6.1996. 
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3 O projekcie 

O projekcie 

 

Projekt eAir News jest czesko-polskim projektem 

współfinansowanym z funduszy mikroprojektów 

Euroregionu Śląsk Cieszyński. Chodzi o współpracę 

siostrzanych organizacji non-profit Zdraví bez hranic, 

o.s. oraz stowarzyszenia Zdrowie bez granic, które 

mają wspólną historię współpracy (projekty Zdrowie 

bez granic, Alergia nie zna granic i Cena zdrowia). 

Projekt ma na celu zrealizowanie wspólnej czesko-

polskiej kampanii informacyjnej z dziedziny ochrony 

powietrza w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. 

Częścią kampanii jest wydanie magazynu 

elektronicznego i zorganizowanie dwóch konferencji 

dla administracji publicznej i społeczeństwa. Głównym 

celem jest dostarczenie obiektywnych informacji o: 

• stanie powietrza i trendach w jego rozwoju 

• sposobach obniżenia emisji 

• zasadach zachowania ekologicznego 

• nowościach w technologii 
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W jaki sposób mierzy się balonem? 
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5 W jaki sposób mierzy się 

balonem? 

Jak wygląda taki balon? 

Objętość zużytego helu 24 m3. 

Nośność balonu (siła wyporu) 0,98 kg/ m3, w sumie 

ok. 20 kg łącznie z balonem i sznurem. 

Ładowność max. 10 kg. 

Widoczność balonu ok. 4 km. 

W jaki sposób przebiega pomiar? 

Urządzenie Grimm jest umieszczone w zmodyfikowanej 

skrzynce, uzupełnionej o wysokościomierz i barometr. 

Skrzynka jest zawieszona na balonie meteorologicznym 

o średnicy 3,5 m, napełnionym helem i na kołowrotku 

puszczonym do wysokości pomiarowych. Mierzenie 

odbywa się na wysokościach 20, 50, 100, 150, 200, 250 

i 300 m. W każdej mierzonej wysokości pyłomierz 

uśrednia 5-cio minutowe stężenie pyłu PMx. 

Czego można się dowiedzieć? 
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Nanocząsteczki 

 

Ostatnia z serii fotografii przedstawiających nam na 

kilku przykładach, jakie cząsteczki zawiera powietrze 

zewnętrzne Ostrawy. Na zdjęciu widać piękne, 

krótkołańcuchowe struktury nanocząsteczek. Niektóre 

cząsteczki występują samotnie i jest tam jakaś 

grudka, złożona z bardzo drobnych nanocząsteczek, 

szacowanych na 10 nm. Są to bardzo drobne 

cząsteczki składające się praktycznie z czystego 

węgla, którego źródłem może być, na podstawie daty 
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7 Nanocząsteczki 

 

odbioru, transport  

i w rzeczywistości przedstawia sadzę. 

 

Zdjęcie pokazuje przepiękny mikroświat ostrawski w 

powietrzu. Takie cząsteczki, ich agregaty, na tej 

częstotliwości znajdziemy tylko tutaj. Jest to 

różnorodna mieszanina cząsteczek o składzie 

odpowiadającym tlenkom żelaza. Znaleźliśmy tutaj 

także sole nieorganiczne, głównie siarczany. Kryształy 

soli nieorganicznych są bardzo wrażliwe na 

temperaturę, a kiedy popatrzymy się na nie za 
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8  Nanocząsteczki 

 

pomocą mikroskopu skaningowego, szybko znikają. 

Małymi kuleczkami są właśnie tlenki żelaza i bez 

problemu możemy poradzić sobie z ich obserwacją. 

Pobrano 07.09.2011 w Ostrawie Radvanice. 

Najmniejsze są w rozmiarze nano, średnio ok. 200 

nm. 

 

Zdjęcie pokazuje przepiękny mikroświat ostrawski w 

powietrzu. Takie cząsteczki, ich agregaty, na tej 

częstotliwości znajdziemy tylko tutaj. Jest to 

różnorodna mieszanina cząsteczek o składzie 
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9 Nanocząsteczki 

 

odpowiadającym tlenkom żelaza. Znaleźliśmy tutaj 

także sole nieorganiczne, głównie siarczany. Kryształy 

soli nieorganicznych są bardzo wrażliwe na 

temperaturę, a kiedy popatrzymy się na nie za 

pomocą mikroskopu skaningowego, szybko znikają. 

Małymi kuleczkami są właśnie tlenki żelaza i bez 

problemu możemy poradzić sobie z ich obserwacją. 

Pobrano 07.09.2011 w Ostrawie Radvanice. 

Najmniejsze są w rozmiarze nano, średnio ok. 200 

nm. 
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10  Nanocząsteczki 

 

Zdjęcie pokazuje przepiękny mikroświat ostrawski w 

powietrzu. Takie cząsteczki, ich agregaty, na tej 

częstotliwości znajdziemy tylko tutaj. Jest to 

różnorodna mieszanina cząsteczek o składzie 

odpowiadającym tlenkom żelaza. Znaleźliśmy tutaj 

także sole nieorganiczne, głównie siarczany. Kryształy 

soli nieorganicznych są bardzo wrażliwe na 

temperaturę, a kiedy popatrzymy się na nie za 

pomocą mikroskopu skaningowego, szybko znikają. 

Małymi kuleczkami są właśnie tlenki żelaza i bez 

problemu możemy poradzić sobie z ich obserwacją. 

Pobrano 07.09.2011 w Ostrawie Radvanice. 

Najmniejsze są w rozmiarze nano, średnio ok. 200 

nm. 
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11 Nanocząsteczki 

 

. 

Na tym zdjęciu możemy zobaczyć bardziej szczegółowo 

wygląd tych cząsteczek. Nigdy nie mają idealnie gładkiej 

powierzchni, ale tutaj  rysują się na niej pierwsze zaczątki 

struktury kryształów. Interesujące jest odkrycie, że proces 

twardnienia drobnych kropelek metalu może i tak 

wystąpić, mimo że nie dojdzie do powstania tak idealnej 

struktury sferycznej, ale powstają różne połączone 

kryształy zarodkowe, co widać na środku tej fotografii. Po 

prawej stronie na krawędzi znajduje się kulista cząsteczka 

z otworem. Pozostaje pytanie, jaka część powstałych 

ząsteczek jest pusta. Powiększenie 17000x, rozmiar 

cząsteczek 1-2μm.  
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Modelowanie i transport dalekobieżny 

zanieczyszczeń w powietrzu 

 

Rozwój przemysłu w ciągu ostatnich 100 lat 

doprowadził do szybkiego wzrostu zarówno rodzajów, 

jak i ilości emitowanych substancji. Wokół centrów 

przemysłowych rosną osiedla ludzkie, przez co 

zwiększyło się ryzyko zagrożenia zdrowia ich 

mieszkańców. 



 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

 

SIERPIEŃ 2018 

13 Transport dalekobieżny zanieczyszczeń powietrza 

 

Aby monitorować i wpływać na zanieczyszczenie 

powietrza, konieczne jest aby w jakiś sposób 

zanieczyszczenie zmierzyć  

i ocenić. 

Podstawowe informacje o jakości powietrza 

zapewniają bezpośrednio zmierzone imisje. Pomiar 

jest bardzo kosztowny, a stacje pomiarowe znajdują 

się tylko w wybranych reprezentatywnych 

lokalizacjach. 

Aktualne dane z tych pomiarów wraz z prognozami 

pogody są podstawą do obniżania zanieczyszczenia. 

Krajowa Sieć Monitorowania jest obsługiwana przez 

ČHMÚ  

w systemie ISKO (System Informacji o Jakości 

Powietrza), który w 2013 roku objął ponad 120 stacji.  

Dane do systemu dostarczane są również przez inne 

instytucje. 

Warstwa graniczna 

Jest częścią troposfery, na którą bezpośrednio 

wpływa obecność powierzchni ziemi.  Reaguje ona na 
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bodźce, takie jak tarcie o powierzchnię ziemi, 

parowanie, przenoszenie ciepła, emisje 

zanieczyszczeń i wpływ ukształtowania terenu. 

Osiąga wysokość od setek metrów do kilku 

kilometrów.  

Transmisja i rozproszenie zanieczyszczeń w powietrzu 

zależy od natury warstwy granicznej. Wpływ na nią 

mają przeszkody, które deformują przepływ 

powietrza. 
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15 Transport dalekobieżny zanieczyszczeń powietrza 

 

Modelowanie 

Wartości zmierzone przez monitoring imisji 

reprezentują tylko otoczenie mierzonej lokalizacji. Do 

oceny większych obszarów potrzebne są modele 

matematyczne. 

Zadaniem modeli jest obliczenie stężenia substancji 

zanieczyszczających w określonym miejscu na 

podstawie danych dotyczących emisji, imisji, 

warunków meteorologicznych i ukształtowaniu 

krajobrazu. 

Najtrudniej modeluje się wielkie miasta i złożony 

teren. 
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Do modelowania możemy użyć: 

• model dynamiczny  

• model statyczny 

Modele statyczne są prostsze niż dynamiczne i są 

częściej wykorzystywane. 

Modele statyczne  

• modele statystyczne opierają się na 

uproszczonych założeniach 

• źródłem zanieczyszczenia jest punkt 

• emisje mają przebieg stały 

• nie ma ograniczeń przestrzennych (idealny 

teren) 

• rozpraszanie substancji zanieczyszczających 

jest takie samo ze wszystkich stron 

Obecne modele statystyczne uważają, że 

rozproszenie substancji prostopadłe do ujścia źródła 

jest opisane przez model Gaussa. 

Wykorzystanie modeli 

• ocena wpływu źródła na środowisko 

naturalne 
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• określenie jakości powietrza w przypadku 

braku danych z monitoringu imisji 

• prognoza sytuacji smogowych 

• określenie udziału źródeł w zanieczyszczeniu 

powietrza 

• oszacowanie udziału zanieczyszczenia w 

planowanych źródłach 

• podstawy w sytuacjach kryzysowych - 

awarie 

• podstawę do obliczenia ryzyka zdrowotnego 

• określenie odpowiedniej wysokości kominów 

Modelowanie odbywa się w ramach przepisów 

• Ustawa nr 100/2001 Dz.U., dotycząca 

określania wpływu na środowisko naturalne 

• Ustawa nr 76/2002 Sb., dotycząca 

zintegrowanej prewencji IPPC 
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Monitorowanie nie jest odpowiednie dla: 

• substancji o krótkim czasie występowania  

w atmosferze (np. ozon w warstwie 

przyziemnej) 

• określania udziału źródeł dalekobieżnych  

w zanieczyszczeniu powietrza 

Transmisja i rozproszenie substancji 

zanieczyszczających  

w powietrzu  

Substancje zanieczyszczające są wprowadzane do 

powietrza  

z pewną prędkością, mają temperaturę wylotową, 

wilgotność  

i skład chemiczny. Te same właściwości, ale o różnych 

wartościach, ma i okoliczne środowisko. 

W trakcie przedostawania się substancji 

zanieczyszczającej ze źródła do powietrza 

zewnętrznego, dochodzi do wzajemnej interakcji tych 

dwóch składników. 
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19 Transport dalekobieżny zanieczyszczeń powietrza 

 

Czynniki mające wpływ na transmisję i rozproszenie 

• źródło (ilość emisji, geometria, lokalizacja) 

• parametry powietrza (wiatr, stratyfikacja 

termiczna, inne wskaźniki meteorologiczne) 

• środowisko (ukształtowanie terenu, zabudowa, 

chropowatość powierzchni) 
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Rodzaje źródeł emisji do modelowania 

punktowe – nie ma rozmiaru, pojedynczy i konkretnie 

identyfikowalny, może być przy ziemi lub na 

podwyższeniu (np. komin) 

liniowe - ma jeden rozmiar (np. ruch drogowy na 

drodze) 

przestrzenne - ma dwa rozmiary, emisje mają 

charakter rozproszony (np. opary ze składowiska, 

płaski ogień) 

objętościowe - ma trzy rozmiary, emisje mają 

charakter rozproszony (np. emisje substancji z 

wewnętrznego środowiska budynków z kilkoma 

piętrami otwartych okien) 

Modelowanie wymienione w ustawodastwie czeskim  

Czeskie ustawodawstwo zezwala na stosowanie 3 

modeli. 

model obszary 

zastosowanie 

rozmiar 

obszaru 

dla substancji 

zanieczyszczających 

ATEM obszary miejskie 

ponad dachami 

budynków; źródła 

punktowe, 

przestrzenne i 

do 100 km 

od źródła 

SO2, NOx, CO, aerozol 

atmosferyczny*) i inne 

mniej reaktywne 

substancje (benzen…) 
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21 Transport dalekobieżny zanieczyszczeń powietrza 

 

mobilne 

SYMOS’97 obszary wiejskie; 

źródła punktowe, 

przestrzenne i 

mobilne 

do 100 km 

od źródła 

SO2, NOx, CO, aerozol 

atmosferyczny *), NH3 i 

inne mniej reaktywne 

substancje (benzen…) 

AEOLIUS obszary miejskie 

w kanionach 

ulicznych; źródła 

mobilne 

pojedyncze 

ulice 

zanieczyszczenia z 

transportu 
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Źródła danych do modelowania  

Informacje na temat źródeł zanieczyszczenia 

powietrza są zbierane i przetwarzane od 1983 r. w 

bazie danych REZZO (Rejestr emisji i źródeł 

zanieczyszczeń powietrza). Ta baza danych jest 

obsługiwana przez Czeski Instytut 

Hydrometeorologiczny (ČHMÚ). 

Kategorie REZZO 

REZZO 

1  

urządzenie do spalania paliw o mocy cieplnej przekraczającej 

5 MW oraz najpoważniejszej technologii, zarejestrowane w 

wykazie rodzajów produkcji do tej grupy, czyli jako duże źródło 

stacjonarne 

REZZO 

2 

urządzenie do spalania paliw o mocy cieplnej od 0,2 do 5 MW 

oraz wybrane technologie, czyli średnie źródło stacjonarne. 

REZZO 

3 

urządzenie do ogrzewania lokalnego i centralnego do mocy 

cieplnej 0,2 MW, uważane za źródła przestrzenne i małą 

technologię, odpowiednie do masowego monitorowania w 

jednostkach terytorialnych przy pomocy czynników emisji, czyli 

małe źródła stacjonarne. 

REZZO 

4 

mobilne źródła emisji (pojazdy drogowe, transport kolejowy, 

rzeczny, lotniczy, mobilne źródła rolnicze, źródła emisji z 

budynków i lasów), oceniane jako liniowe źródła 

zanieczyszczenia powietrza. 

 



 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

 

SIERPIEŃ 2018 

23 Transport dalekobieżny zanieczyszczeń powietrza 

 

Dane meteorologiczne są pozyskiwane, zarządzane  

i dostarczane przez Czeski Instytut 

Hydrometeorologiczny (ČHMÚ). 

 

Podstawowe rodzaje modeli rozpraszania 

• pudełkowe 

• Gaussa (bardzo rozpowszechniona, 

uproszczona) 

• Lagrange’a 

• Eulera 

Model pudełka 

Traktuje terytorium jako ograniczone pudełko o 

określonej wysokości ściany. W zależności od 

wydajności źródła można obliczyć stężenie 

zanieczyszczeń w pudełku. 

SYMOS '97 

Chodzi o software opracowane przez ČHMÚ, 

stworzony  

i dystrybuowany przez firmę Idea-Envi. 
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SYMOS '97 to model Gaussa, który znacznie 

upraszcza rzeczywistość. 

Zastosowanie modelu SYMOS 

substancje gazowe i pyły ze źródeł punktowych, 

liniowych  

i przestrzennych 

zanieczyszczenia z większej ilości źródeł jednocześnie 

może modelować w trakcie inwersji i bezwietrznej 

pogody 

Wyniki z modelu SYMOS 

krótkoterminowe (półgodzinne) wartości stężenia 

substancji zanieczyszczających 

średnie roczne stężenia 

czas trwania stężeń przekraczających określone z 

góry wartości 

ATEM 

ATEM to model Gaussa, który upraszcza 

rzeczywistość podobnie jak SYMOS '97 
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Zastosowanie modelu ATEM 

• substancje gazowe i pyły ze źródeł punktowych, 

liniowych i przestrzennych 

• dla terenu złożonego 

• dla większej liczby wariantów 

meteorologicznych 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki z modelu ATEM 

krótkoterminowe (półgodzinne) wartości stężenia 

substancji zanieczyszczających 

średnie roczne stężenia 

czas trwania stężeń przekraczających określone z 

góry wartości 
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udział zdefiniowanych grup źródeł w całkowitym 

ładunku imisji 

 

Stabilność róży wiatrów  

Róża wiatrów opisuje częstotliwość pojawienia się 

wiatru  

w danym kierunku i podaną klasę stabilności 
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powietrza. Standardowa róża wiatrów jest 

ośmiokierunkowa, więc opisuje częstotliwość wiatru z 

północy do 45 stopni i stan bez wiatru. Róże wiatru są 

zdefiniowane dla różnych wysokości nad 

powierzchnią ziemi. 

Transport substancji w powietrzu 

Jako transport (transmisję) substancji 

zanieczyszczających powietrze rozumiemy proces, w 

którym pod wpływem przepływu powietrza dochodzi 

do przemieszczenia się zanieczyszczeń z jednego 

miejsca na drugie. Przy transmisji dochodzi do 

rozrzedzania i wzajemnych reakcji. Przesyłane 

substancje oznaczane są jako transmisje. Podczas 

transportu może dojść do ich usunięcia, osadzania. 

Obecnie dzielenie się wspólnym powietrzem w wyniku 

transportu substancji, jest jednym z 

najpoważniejszych problemów na świecie. 

Klasycznym przykładem transportu dalekobieżnego 

jest zakwaszenie jezior skandynawskich  

w wyniku przenoszenia się zanieczyszczeń z 

europejskich źródeł lub okazjonalnych przypadkach 

pyłu Sahary w Europie Środkowej.



 

 

SIERPIEŃ 2018 

 

ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

 

28  Powstawanie sytuacji smogowych w MSK 

HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian 

Integrated Trajectory).  

Model HYSPLIT jest w stanie określić ruch substancji  

w terenie rzeczywistym. Wynikiem modelu jest 

trajektoria ruchu monitorowanej substancji 

(zanieczyszczenia). Na podstawie trajektorii można 

określić, skąd monitorowana substancja przeniosła 

się (transport) do miejsca pomiaru. 

Powstawanie sytuacji smogowych w kraju 

morawsko-śląskim oraz lokalizacje 

odpowiednie do pobytów uzdrowiskowych dla 

dzieci 

 

Opis sytuacji imisyjnej w kraju morawsko-śląskim 

Sytuacja imisyjna w kraju morawsko-śląskim jest od 

dłuższego czasu posobna, jakość powietrza 

stopniowo się poprawia, ale szczytowe stężenia 

znacznie (aż 5-krotnie) przekraczają limit. 

Mapa przedstawia okres sprzed recesji przemysłowej 

i są na niej zdefiniowane 3 główne obszary. 

Ostravsko-karvinsko, Bohumínsko i Třinecko. Do 
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przekraczania limitów dochodzi  

w całym klinie Bramy Morawskiej. 

 

Dlaczego i jak powstaje inwersja i sytuacja smogowa 

Istnieje potrzeba rozróżnienia smogu i inwersji. 

Inwersja termiczna jest zjawiskiem klimatycznym, w 

którym dochodzi do przekraczania limitów imisji 

substancji zanieczyszczających powietrze w kraju 

morawsko-śląskim,  

w szczególności pyłu unoszącego się w powietrzu – 

cząsteczek zawieszonych frakcji PM10. Widok na 
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inwersję termiczną  

„z góry” jest pokazany na zdjęciu. Może być kilka 

przyczyn powstania inwersji. W zimie np. powietrze 

może nadmiernie się ochłodzić przy powierzchni w 

wyniku promieniowania radiacyjnego. Światło 

słoneczne nie może zrekompensować tej straty, 

między innymi dlatego, że słońce w zimie utrzymuje 

się nisko nad horyzontem (bardziej ekstremalna może 

być sytuacja w górskich dolinach, które w zimie są 

prawie w permanentnym cieniu). Inwersję wspiera 

również pokrywa śnieżna, która przeszkadza w 

wymianie ciepła pomiędzy powietrzem  

a powierzchnią ziemi (powierzchnia "nagrzewa się", 

powietrze nad nią ochładza), a ponadto dzięki swojej 

barwie odbija również znaczącą ilość padającego 

ciepła.  

W troposferze w normalnych warunkach można 

zaobserwować spadek temperatury wraz z 

wysokością o 0,65°C co 100 m. Termin inwersja 

termiczna odnosi się do określonego pionowego 

rozkładu temperatury powietrza, gdzie gorące 

powietrze znajduje się wyżej od powierzchni ziemi niż 

powietrze zimne. Chociaż pod pewnymi względami 
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sytuacja ta jest "nielogiczna", stan jest bardzo 

stabilny, ponieważ ciepłe powietrze ma niższą 

gęstość i nie opada samoczynnie.  

W rezultacie atmosfera nie miesza się. 

Zanieczyszczenia,  

np. z kominów i rur wydechowych, nie rozpraszają się  

i pozostają w obszarze nad miastem (tzw. 

zadymienie). Dopiero wtedy dochodzi do sytuacji 

smogowej.  

W zależności od przyczyny powstania inwersję 

termiczną powietrza dzielimy na adwekcyjną, 

czołową, radiacyjną, subsydencyjną i turbulencyjną. 

Jednym z możliwych scenariuszy jest to, że zimne 

powietrze jest zamknięte przy ziemi w dolinach, 

podczas gdy w wyższych warstwach dochodzi do 

przemieszania się warstw powietrza, zimne powietrze 

jest zamknięte w pewnego rodzaju "basenie" przy 

ziemi. W łagodnych szerokościach geograficznych ten 

typ inwersji powstaje dość często. Na dolnej granicy 

natomiast inwersja tworzy zachmurzenie inwersyjne. 

Sytuacje te prowadzą do zwiększenia stężenia 

zanieczyszczeń  
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i powstawania smogu. Bardzo często występuje 

również słaba widoczność, zarówno z powodu mgły, 

jak i dymu. Na terenie Republiki Czeskiej dotyczy to 

przede wszystkim regionu Ostrawy, który znajduje się 

pomiędzy dwoma masywami górskimi, Jesionikami i 

Beskidami. 

Wybór odpowiednich lokalizacji dla pobytów 

leczniczych 

W zależności od pochodzenia i warunków warstwa 

inwersyjna może mieć różną wysokość. Aby wybrać 

"czyste" obszary, możemy podzielić kraj według 

wysokości nad poziomem morza na 400, 500, 600 i 

700 m n.p.m. Chodzi tutaj o poziom ok. 200 do 500 m 

nad poziomem Ostrawy. Wraz ze wzrostem 

wysokości warstwy inwersyjnej powiększa się obszar 

znajdujący się pod nią. Jednocześnie jednak zwiększa 

się objętość powietrza pod inwersją, zmniejszając w 

ten sposób stężenia imisji zanieczyszczeń. 

Celem oceny lokalizacji kraju morawsko-śląskiego 

było znalezienie odpowiednich miejsc do pobytów 

uzdrowiskowych dzieci. Ze względu na charakter 

naszego regionu i jego topografię, do przyjęcia 
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wydaje się być wysokość inwersyjna 500 m. Powyżej 

tej wysokości sytuacja smogowa występuje rzadziej i, 

zgodnie z topografią, obszar ten znajduje się poza 

terenem najbardziej dotkniętym imisją. Tworzy ona 

rodzaj lejka o szerszym końcu w stronę polskiej 

granicy i obejmuje obszar od Czeskiego Cieszyna po 

Bogumin, Opawę i Krnov. Trzyniec jest częścią 

lokalizacji obciążonej imisją, niemniej jednak 

zachowuje się nietypowo w regionie. Ma swój własny 

"klimat", a wiatr płynie wzdłuż odciętej doliny 

Beskidów. 

Oczywiste jest, że w tych warunkach obszary o 

wysokościach powyżej 500 m n.p.m. znajdują się już w 

obszarze o znacznie lepszej jakości powietrza. Jednak 

na sytuację w tym "czystym" obszarze nadal mogą 

negatywnie wpływać lokalne źródła, co negatywnie 

wpływa na jakość powietrza. Jeśli dojdzie do 

przekroczenia stężenia imisji w lokalizacji nad 500 m 

n.p.m., jest to sytuacja wyjątkowa, która może 

wystąpić ok. 1-2 razy  

w sezonie grzewczym . 
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Wybierając odpowiednie lokalizacje, należy wziąć pod 

uwagę istnienie ogrzewań lokalnych. W przypadku 

spalania paliw stałych, a nawet odpadów, sytuacja 

może być taka sama jak  

w Ostrawie. W szczególności nieodpowiednie są 

głębokie doliny z koncentracją domów w najniższych 

miejscach. Dlatego sytuację należy ocenić na miejscu. 

W przypadku wyeliminowania wpływu lokalnego, 

następnie na podstawie wyników prezentowanego 

modelu, przemysł  

z Ostrawy ani ze Śląska nie ma wpływu na 

odpowiednie lokalizacje. 

Określenie odpowiednich terminów dla rekreacji dzieci 

Oprócz miejsca, konieczne jest również zaplanowanie 

okresu, który jest optymalny dla pobytu 

uzdrowiskowego. 

Liczba przekroczeń limitu stężeń PM10 w MSK i 

regulacja źródeł (2006-2011) 

Zła sytuacja występuje długotrwale od października 

do marca. Poza tym okresem sytuacja jest znacznie 

lepsza. Początek sytuacji smogowych w październiku 
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jest dość nagły. Niesprzyjająca sytuacja kończy się 

zazwyczaj w styczniu. 

Jako odpowiedni okres na pobyty uzdrowiskowe 

dzieci wydają się być miesiące styczeń i luty. Możliwe 

jest również "zmniejszenie" najbardziej 

dramatycznego początku sytuacji smogowych w 

październiku. Każdy rok może jednak różnić się 

meteorologicznie, a stężenie "szczytowe" może 

nadejść  

w dowolnym momencie. Pobyt uzdrowiskowy od 

października do marca ma zawsze znaczenie z tym, że  

statystycznie najbardziej optymalny jest styczeń. 

Długość pobytu uzdrowiskowego powinna wynosić co 

najmniej 14 dni. 
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36  Promocja 

Projekt eAir news, registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

je realizován z z Programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

 

Projekt eAir news, rejestracyjny numer projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

realizowany jest w ramach Programu współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska.  

 

 

 


