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1. ÚVOD 
 

Obsah této lekce je následující: 

 cíle monitorování životního prostředí; 

 diagram monitorování životního prostředí; 

 související činnosti; 

 co znamená charakterizovat kvalitu životního prostředí. 

 

V závěru tohoto modulu budou studenti chápat: 

 důležitost činnosti monitorování životní prostředí; 

 strukturu monitorovacích systémů – postupový diagram a související 

činnosti; 

 nezbytné činnosti při měření znečišťujících látek ze vzorků životního 

prostředí. 

 

 

 

Pro lepší pochopení následující prezentace je nezbytná definice monitorování 

životního prostředí. Monitorování životního prostředí je komplexní činnost 

založená na získávání dat o stavu kvality životního prostředí získaných po 

dlouhodobém a systematickém měření parametrů a indikátorů životního 

prostředí, přičemž prostorové a časové pokrytí je zorganizováno tak, aby byla 

zajištěna kontrola znečištění. 

 

Specialisté na monitorování životního prostředí soustředí své úsilí na změny 

„vlastností“ životního prostředí zaznamenané v důsledku znečištění a/nebo 

jiných přírodních či antropogenních ovlivňujících faktorů. Takto jsou vymezeny 

a dále rozvíjeny různé typy monitorování, například: 

 geofyzikální monitoring – zkoumání geofyzikálních změn; 

 chemický monitoring – zkoumání změn chemického složení, k nimž dochází 

v životním prostředí; 

 fyzikální monitoring – zkoumání fyzikálních vlastností (hluk, radioaktivita); 

 biochemický monitoring – zkoumání biochemických změn. 

 

Vzhledem ke složitosti složení jednotlivých složek životního prostředí bude 

chemický monitoring vždy vyžadovat interdisciplinární přístup a týmovou práci 

specialistů z různých oblastí: chemiků, biochemiků, biologů, ekologů, hydrologů, 

meteorologů, geografů, statistiků, specialistů na informační a komunikační 

technologie (ICT), fyziků, toxikologů, epidemiologů a dalších.  
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Následující prezentace se zaměří na chemické monitorování, zejména na 

proces analýzy vzorků z různých složek životního prostředí (ovzduší, vody, 

půdy). Výsledky monitorování jsou navrženy tak, aby byly užitečné pro hodnocení 

stavu životního prostředí a vlivu znečištění na veřejné zdraví. 

 

 

2. POSTUP MONITOROVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ 

ČINNOSTI 
 

Monitorování lze provádět se dvěma hlavními cíli, které jsou ovlivněny 

znečištěním a/nebo jinými přírodními či antropogenními ovlivňujícími faktory: 

 monitorování životního prostředí – zkoumání složek životního prostředí; 

 biologické monitorování – zkoumání zdravotního stavu rostlin a zvířat. 

 

Obecný popis jednotlivých fází postupu monitorování životního prostředí, včetně 

nejdůležitějších procesů, je uveden na obrázku 1 a bude dále podrobněji 

prezentován: 

1. plánovací fáze, 

2. realizační fáze, 

3. a hodnoticí fáze. 

 

 
Obrázek 1. Hlavní fáze postupu monitorování životního prostředí. 
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2.1. PLÁNOVACÍ FÁZE 

 

První fází činností monitorování životního prostředí je plánovací fáze, která 

začíná definováním problému (obrázek 2). 

 

Definování problému 

 

Pokud nastane nežádoucí událost týkající se životního prostředí, daný problém 

by měl být pečlivě definován tak, aby bylo možné formulovat cíle a související 

opatření a naplánovat nezbytné postupy. 

 

 
Obrázek 2. Plánovací fáze postupu monitorování životního prostředí. 

 

Definování problému znamená nejprve odpovědět na následující otázky: 

a. Existuje problém v oblasti životního prostředí, nebo ne? 

b. Byla zjištěna činnost s významným dopadem na životní prostředí? 

 

Pokud jsou odpovědi kladné, stanoví se záměr a cíle monitorování životního 

prostředí. 

 

Plánování a organizování 

 

Po vymezení problému v oblasti životního prostředí je nutné zorganizovat 

systém, který sleduje několik aspektů: 

 Zřízení odpovědných či kompetentních institucí k provádění programu 

monitorování životního prostředí. 

 Zorganizování odpovědné laboratoře se specializovaným personálem 

s odpovídajícím analytickým zařízením a metodami. 
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 Zorganizování programu monitorování – stanovení relevantních 

monitorovacích parametrů, míst a časových rozvrhů / kampaní odběru 

vzorků, postupů odběru vzorků a analytických postupů, postupů 

vyhodnocování dat. 

 

Všechny zahrnuté činnosti jsou předmětem interního systému zajištění kvality 

a externího systému kontroly kvality. 

 

2.2. REALIZAČNÍ FÁZE 

 

Druhou fází postupu činností monitorování životního prostředí je realizační fáze. 

Během této fáze dochází k analytickému procesu (obrázek 3). 

 

 
Obrázek 3. Realizační fáze postupu monitorování životního prostředí. 

 

Analytický proces spočívá ve všech činnostech prováděných za účelem určení 

hodnoty sledovaných parametrů, počínaje odběrem vzorků až po měření. 

 

Odběr vzorků je obecný termín, který definuje dvě činnosti prováděné na vzorcích 

životního prostředí: (1) získání vzorku z média v rámci životního prostředí, a (2) 

přípravu nebo předúpravu vzorku.  

 

Zatímco odběr vzorů znamená získání vzorku ze vzduchu, vody, půdy nebo 

bioty, příprava vzorku zahrnuje všechny činnosti, které jsou pomocí specifických 

metod a technik prováděny proto, aby zkoumanou sloučeninu (znečišťující látku) 

přítomnou v různých matricích převedly do měřitelné formy. 
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Měření parametru životního prostředí je založeno na specifických analytických 

metodách a technikách, které jsou pro různé matrice vzorků a různé znečišťující 

látky k dispozici. 

 

V případě vzorků životního prostředí existují standardizované metody pro 

všechny analytické kroky, odběr, přípravu a měření vzorků. 

 

2.3. HODNOTICÍ FÁZE 

Po realizační fázi, jejíž součástí je analytický proces, následuje hodnoticí fáze 

(obrázek 4). Ta sestává z činností, jejichž účelem je zpracovat informace získané 

z měření (dat) do podoby užitečných informací založených na výsledcích. 

 

 
Obrázek 4. Hodnoticí fáze postupu monitorování životního prostředí. 

 

Sběr a zpracování dat 

 

Naměřená data jsou zaznamenána do databázového systému (pro sběr dat) 

konkrétně pro jednotlivý měřicí přístroj či zařízení. Data jsou dále zpracována na 

základě fyzikálně-chemických zákonů, nakonec jsou pomocí vzorců a výpočtů 

vyjádřena jako užitečné informace, jako výsledky. 

 

Hodnocení výsledků 

 

Výsledky jako takové jsou vyhodnoceny a prezentovány v tabulkách, nebo se 

použijí k vypracování nejrelevantnějších dvou(či více)rozměrných grafů. 

 

Monitorovací grafy obvykle znázorňující vývoj parametrů životního prostředí 

v prostoru nebo čase, nejčastěji jsou prezentovány jako koncentrace 

znečišťujících látek. Grafický způsob prezentace výsledků monitorování umožní 

osobám s rozhodovací pravomocí formulovat závěry a přijmout příslušná 

rozhodnutí. 
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Formulace závěrů 

 

Pokud závěry řeší zjištěný problém, lze vypracovat závěrečnou monitorovací 

zprávu (obrázek 1). Pokud závěry neposkytují odpověď na zformulovaný 

problém, cyklus monitorovacích kroků bude znovu zahájen, a to určením 

neúspěšných fází řešení problému. 

 

Opětovné zahájení je ilustrováno na obrázku 1, který znázorňuje cyklus 

programu monitorování životního prostředí a jednotlivé hlavní fáze prováděných 

činností, od definování problému až po vypracování závěrečné zprávy. 

 

 

3. ČINNOSTI MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝSTUPY 
 

Monitorování životního prostředí je proces sledování, jehož cílem je poskytovat 

nejrelevantnější informace o přítomnosti znečišťujících látek ve 

složkách životního prostředí: ovzduší, vodě, půdě a biotě.  

 

Na základě stejných hlavních fázích cyklu monitorování životního prostředí 

budeme dále prezentovat činnosti s vazbou na související výstupy. Plánovací, 

realizační a hodnoticí fáze byly ponechány ve stejných barvách jako 

v předchozím diagramu (obrázek 1), přičemž výsledky/výstupy příslušných 

činností jsou uvedeny v červených rámečcích (obrázek 5). 

 

 

3.1. SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Naše další prezentace bude věnována monitorování životního prostředí, se 

zaměřením na vzorky odebrané z jednotlivých složek životního prostředí a jejich 

konkrétních dílčích systémů: 

 ovzduší – venkovní a vnitřní ovzduší; 

 vody – povrchové a podzemní vody; 

 půda – půdy a půdní podloží; 

 biota – mikroorganismy, rostliny a zvířata. 

 

Ovzduší a voda jsou složité systémy, které se nacházejí v tekutém a převážně 
homogenním stavu. Vzhledem ke své mobilitě jsou vzduch a voda považovány 
za vektory šíření znečišťujících látek. 
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V případě vzduchu i vody lze samostatně sledovat emise a imise. Emise jsou 

znečišťující látky vypouštěné do životního prostředí z různých zdrojů (původců), 

zatímco imise představují celkový obsah znečišťujících látek v životním 

prostředí, který je výsledkem působení kombinace emisí (celkových emisí). 

 

 

 

 
Obrázek 5. Postup monitorování životního prostředí a související výstupy. 

 

Přítomnost znečišťujících látek v ovzduší a vodě se vyhodnocuje jako: 

 koncentrace, 

 rychlost rozptylu, 

 tok. 

 

Půda je složitější, spíše heterogenní systém, o němž se uvažuje jako o rozhraní 

považován za rozhraní, které absorbuje a zadržují znečišťující látky z vody 

a ovzduší. 

 

Přítomnost znečišťujících látek v půdě se hodnotí prostřednictvím: 

 koncentrace, 

 retenčního času, 

 dalších ukazatelů retence. 
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Biota se skládá z rostlin a zvířat a podílí se na procesech jako biotransformace, 

bioakumulace a biomagnifikace znečišťujících látek, které se tak používají jako 

„biomonitory“. 

 

Jak lze očekávat, přítomnost znečišťujících látek v biotě se hodnotí odlišnými 

parametry než při hodnocení jejich přítomnosti v ovzduší, vodě a půdě: 

 koncentrace (množství), 

 rychlost bioakumulace, 

 další ukazatele bioakumulace. 

 

Pojmy emise a imise nejsou relevantní pro charakterizaci kvality půdy a bioty. 

 

 

3.2. ZÁMĚR A CÍLE MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ  

 

Po definování problému lze formulovat záměr a cíle programu monitorování 

kvality životního prostředí. Ty se mohou lišit v závislosti na typu monitorovacího 

programu, výzkumných projektech či institucionálních systémových měření. 

 

Monitorování životního prostředí může být předmětem zájmu projektů 

vytvořených výzkumnými týmy. Zaměřují se na poskytování objektivních 

informací o kvalitě ovzduší, vody a půdy a kladou si za cíl určit vztah mezi 

přítomností znečišťujících látek v životním prostředí a jejich vlivem na živé 

organismy, a to prostřednictvím: 

 zjišťování expozice obyvatelstva a vlivu na jeho zdraví; 

 studování vztahu mezi dávkou a reakcí; 

 identifikace hrozeb pro přírodní ekosystémy. 

 

Druhý typ monitorování je založen na systémových měřeních organizovaných 

autorizovanými institucemi. V tomto případě je cílem určit znečišťující látky, které 

se nacházejí v životním prostředí (kontrola znečištění), ale také zjistit expozici 

obyvatelstva a posoudit dopad na jeho zdraví. 

 

Vezmeme-li v úvahu, že systémově založené monitorování životního prostředí je 

součástí systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí, jsou hlavní cíle 

následující: 

 poskytovat objektivní vstup pro řízení kvality ovzduší a vody, územní 

plánování; 
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 stanovení souladu s národními či mezinárodními předpisy; výsledky se 

porovnávají s uznávanými mezními hodnotami koncentrace znečišťujících 

látek v ovzduší, vodě, půdě; 

 identifikace rozdělení zdrojů znečištění, které způsobují změny kvality 

životního prostředí; 

 identifikace hrozeb pro přírodní ekosystémy; 

 informování veřejnosti o kvalitě životního prostředí a zřízení výstražných 

systémů; 

 vytvoření a validace nástrojů pro řízení, jako jsou modely či geografické 

informační systémy; 

 vypracování politik/zásad a stanovení priorit akcí v oblasti řízení z hlediska 

ochrany životního prostředí; 

 kvantifikace trendů za účelem identifikace budoucích problémů či pokroku 

při dosahování cílů v oblasti řízení a kontroly. 

 

Na základě statistického zpracování údajů zaznamenaných do databází 

monitorování životního prostředí a veřejného zdraví jsou stanoveny přípustné 

limity koncentrace škodlivých látek ve složkách životního prostředí. 

 

 

3.3. MONITOROVACÍ PROGRAM 

 

Výstupem plánovací a organizační fáze je monitorovací program, který 

zohledňuje následující: 

 stanovení parametrů či ukazatelů, které mají být monitorovány; 

 určení polohy míst a lokalit odběru vzorků; 

 stanovení monitorovacích kampaní, pokud jde o délku monitorovacího 

programu a frekvenci odběru vzorků a měření; 

 výběr metod a technik odběru vzorků a měření; 

 stanovení postupů získávání a zpracování naměřených dat, s cílem 

dosáhnout výsledků monitorování; 

 stanovení frekvence a způsobu podávání zpráv. 

 

Výstupy plánovací fáze monitorování životního prostředí jsou dokončeny 

prezentací složek životního prostředí, stanovením záměru a cílů a dále 

monitorovacího programu (obrázek 6). 
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3.4. VZORKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Vzorek je část systému (v našem případě životního prostředí), která reprezentuje 

místo a časový okamžik odběru vzorků. Po odběru vzorků se shromáždí vzorky 

jednotlivých složek životního prostředí a připraví se k analýze. 

 

Vzorky životního prostředí jsou směsicí mnoha součástí, jsou velmi složité, a to 

z několika hledisek: 

1. skupenství vzorku: 

 plynné, například atmosférický vzduch, vzduchu v místnosti, veškeré 

plynné emise; 

 kapalné, například vody (povrchové, podzemní vody), odpadních vod, 

průsakové vody; 

 pevné, například půda, biota, čistírenské kaly, sedimenty; 

2. charakter vzorku minerálního původu (anorganické sloučeniny) nebo 

biologického původu (organické sloučeniny); 

3. složení vzorku: 

 (spíše) homogenní, například vzduch, voda; 

 (převážně) heterogenní, například aerosoly, kouř, vody se suspendovanými 

částicemi, odpadní kaly, sedimenty, půdy, biota; 

4. rozpustnost sloučenin vzorků: 

 sloučeniny rozpustné ve vodě (hydrofilní); 

 sloučeniny nerozpustné ve vodě (hydrofobní). 

 

 
Obrázek 6. Plánovací fáze monitorování životního prostředí a související 

výstupy. 
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3.5. NAMĚŘENÁ DATA 

 

Po shromáždění a přípravě těchto komplexních vzorků následuje charakterizace 

vzorku, která spočívá v určení parametrů kvality, zejména koncentrace 

znečišťujících látek přítomných ve vzorcích životního prostředí, a to na základě 

měření: 

 kvalitativní analýza odpovídá na otázku „které znečišťující látky se ve 

vzorku nacházejí?“ 

 kvantitativní analýza odpovídá na otázku „jaké množství jednotlivých 

znečišťujících látek se zde nachází?“ 

 

Měření je založeno na analytických metodách s využitím odpovídajícího 

vybavení. Pro analýzy v oblasti životního prostředí jsou k dispozici standardní 

analytické metody regulované akreditovanými institucemi a organizacemi. 

V laboratořích zaměřených na analýzu v oblasti životního prostředí jsou rovněž 

akceptovány nestandardní metody, přičemž standardní i nestandardní metody 

jsou před použitím předmětem validace metod. 

 

Měření poskytují data vyjádřená v konkrétních jednotkách dle analytické metody 

a zařízení. Data jsou získávána a ukládána do systémů pro sběr dat. Většina 

z těchto systémů dnes představuje specializovaný software dodávaný spolu 

s měřicím zařízením. Tento software zajišťuje nejen sběr dat, ale také jejich 

předběžné zpracování, a může zobrazovat data v různých režimech: tabulky, 

grafy, diagramy. 

 

Prostřednictvím naměřených dat byla prezentována realizační fáze a související 

výstupy monitorování životního prostředí (obrázek 7). 
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Obrázek 7. Realizační fáze monitorování životního prostředí a související 

výstupy. 

 

 

3.6. VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ 

 

Data získaná z měření se zpracovávají na základě fyzikálně-chemických zákonů 

a transformují se do výsledků. Výsledky monitorování jsou vyjádřeny jako 

koncentrace znečišťujících látek, v jednotkách dle předpisů. 

 

Koncentrací se rozumí jakékoli vykazování obsahu analytu (znečišťující látky) 

ve vzorku. Jednotky koncentrace jednotky závisí na skupenství vzorku (plynné, 

kapalné nebo pevné) a na množství analytu a vzorku. 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny příklady jednotek koncentrace znečišťujících látek, 

které jsou specifické pro obsah znečišťujících látek v plynných, kapalných 

a pevných vzorcích, v souladu s předpisy: 

 u plynných vzorků se koncentrace vyjadřují jako poměr hmotnosti 

znečišťující látky (mg, g) a objemu plynného vzorku (m3); 

 u kapalných vzorků se koncentrace vyjadřují jako poměr hmotnosti 

znečišťující látky (mg, g, ng) a objemu kapalného vzorku (l, ml); 

 u pevných vzorků se koncentrace vyjadřují jako poměr hmotnosti 

znečišťující látky (mg, g, ng) a hmotnosti pevného vzorku (g, kg); 
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Tabulka 1. Jednotky koncentrace obsahu znečišťujících látek ve vzorcích 

životního prostředí. 

Skupenství 

vzorku 
Příklady vzorků Jednotky koncentrace* 

plynné plynné emise, 

atmosférický/vnitřní 

vzduch 

mg/m3; g/m3 

kapalné vody, biologické 

tekutiny 

ppm: mg/l; g/ml 

ppb: g/l; ng/ml 

pevné půdy, sedimenty, 

čistírenské kaly, biota 

ppm: mg/kg; g/g 

ppb: g/kg; ng/g 

(hmotnost suchého vzorku) 

* ppm – parts per million; ppb – parts per billion 

 

Výsledky monitorování jsou vykazovány oprávněným institucím nebo jakékoli 

skupině, která zahájila monitorovací program, a jsou dále předmětem statistické 

analýzy, recenze a zveřejnění či šíření. 

 

Prezentací vykazování koncentrace znečišťujících látek byla dokončena 

poslední fázi monitorování životního prostředí, tj. hodnoticí fáze (obrázek 5). 

Výsledky musí odpovídat záměru a cílům monitorovacího programu, a tím 

uzavírat cyklus monitorovacích fází. 
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