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1 ANALÝZA PROVEDITELNOSTI MĚŘENÍ EMISÍ S POUŽITÍM 
DRONU NA VÝSTUPU ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ  

Provádění měření emisí znečišťujících látek při spalování energetických paliv v lokálních 
topeništích na komínovém výstupu pomocí dronu je velice problematické. Zejména z důvodu 
neschopnosti měřit skutečně emitované množství látek znečišťujících ovzduší (LZO). 
V rámci tohoto projektu byly pomocí senzorové techniky sledovány následující látky 
znečišťující ovzduší NO, NO2, NH3 SO2, CO2, VOC (těkavé organické látky), HCl 
(chlorovodík), HCN (kyanovodík), formaldehyd a dále prachové částice frakce PM10, PM2.5, 
PM1. Zároveň nelze jednoznačně prokázat přítomnost znečišťujících látek prokazujících 
spoluspalování látek nepovolených zákonem (např. odpady). 

Měření emisí pomocí dronu má však řadu výhod ve srovnání s konvenčními metodami 
analýz kouře v kouřovodu. Jedná se zejména o: 

− provádění velkého počtu měření v krátkém čase, 

− provádění měření pro zdroje, kde neexistují technické podmínky pro standardní 
měření, 

− provádění měření kdykoli během dne, se souhlasem majitele platí pro ČR, 

− měření emisí v krátké vzdálenosti od jejího zdroje, 

− nízké jednotkové náklady na měření, 

− odstranění pocitu absence beztrestnosti u vlastníků zdrojů emisí, kteří spoluspalují 
zakázaná paliva v rozporu s platnými právními předpisy. 

Nevýhody tohoto typu měření jsou:  

− nelze provádět měření skutečné kouřové vlečky znečišťujících látek, 

− nelze provádět lety za nepříznivých povětrnostních podmínek, 

− značná vzdálenost mezi měřenými objekty vyžadující pohyb obsluhy, 

− legislativa omezující možnosti měření s drony, 

− lety nelze provádět v některých oblastech (blízkost letišť, vojenských prostor, 
průmyslových zařízení, vodními zdroji atd.). 

Existují praktická provedení použití dronů v různých oblastech souvisejících se 
spalováním. Pokud jde o jednotlivé zdroje, lze uvést různé aplikace, například spalování 
paliva v automobilech [1], spalování ve volném prostoru (lesní požáry) [2], monitoring 
výbušných plynů v rámci průzkumu povrchových uhelných dolů [3] nebo emise odpadních 
plynů z lodí [4]. Za účelem použití dronů pro měření, musí být tyto bezpilotní letouny 
vybaveny vhodnými měřícími zařízeními, která (vzhledem k omezené nosnosti dronu 
a požadované krátké době měření) vyžadují pečlivý a promyšlený výběr [5]. V případě 
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měření s využitím létajících platforem vybavených příslušnými laboratořemi by měla být 
vzhledem k platným předpisům, ale také (nebo snad především) kvůli skutečným rizikům s 
tím spojených, věnována velká pozornost problematice bezpečnosti letu. Jedná se o klíčový 
prvek tohoto typu měřicích metod [6]. Z důvodu značného ovlivnění měření znečišťujících 
látek vzdušnými proudy (generovanými vrtulemi dronu) a jejich působení na kouřovou vlečku 
při vstupu do měřicích systémů na dronu je rovněž nutné zajistit rozsáhlé úkony při správné 
kalibraci měřičů. Zároveň je nutno provést stanovení korekcí, pro získaní co nejpřesnějších 
výsledků [7]. Zajímavým rozšířením metodiky měření s využitím dronů mohou být 
autonomní lety (v rámci ČR je tento způsob létání ZAKÁZAN). Autonomní způsob letu na 
jednu stranu snižuje personální náklady na plat pilota, na druhou stranu zároveň zvyšuje 
dostupnost měření a zlepšuje opakovatelnost a tím i kvalitu měření [8]. Je také důležité 
interpretovat získané výsledky pouze na základě změřených koncentrací LZO [9]. Práce 
provedené v tomto směru naznačují možnost provádění analýz, které jsou zaměřeny na 
posouzení kvality paliv používaných ve spalovacích zdrojích a na studium emisních tříd 
topných zařízení. 

2 ANALÝZA JEVŮ APLIKOVANÝCH PŘI MĚŘENÍ KONCENTRACÍ 
POMOCÍ LETAJÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 

 V rámci před výzkumných prací byla provedena matematická analýza jevů, které 
mohou nastat při měření koncentrací LZO pomocí dronů. Z pohledu praxe je možno měření 
dronem označit za jeden z druhů stacionárních měření, ale s použitím různých prostředků.  

Mezi základní rozdíly mezi měřením prováděným pomocí dronu vybaveného kvalitním 
měřicím zařízením a stacionárním měřením koncentrací znečišťujících látek mimo jiné patří: 

− existence vlivu rychlosti pohybu dronu při měření, 
− rozdíly ve výšce provádění měření nad zemí, 
− nemožnost provést měření za nevhodných meteorologických podmínek (silný vítr, 

déšť, mráz apod.), 
− nestabilita umístění měřicího bodu, 
− nemožnost provádět dlouhodobá měření (hodinová, denní, roční), 

ale také: 

− schopnost provádět měření na mnoha místech v krátkém čase, 
− měření v místech nepřístupných pro stacionární měřící zařízení, 
− paralelní měření důležitých meteorologických parametrů. 

Stacionární měření koncentrací LZO (plynné i tuhé) pomocí senzorové techniky v ovzduší 
se provádí v bodě (v prostoru), kterým se pohybuje proud vzduchu nesoucí zjišťovanou látku. 
Tato látka se zavádí do proudu v oblasti dopadu pozorovaného zdroje emise En, jakož 
i prostřednictvím jiných zdrojů (např. En-1), ležící poblíž trajektorie tohoto proudu. Měření 
nezahrnuje zdroje vypouštějící látky do té části proudu, která nedosáhla měřicího bodu před 
koncem měření (En-2), tj. ve vzdálenosti větší, než je „měřená délka“ proudu (obr. 1). 
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Obr. 1. Ilustrativní příklad prostorové povahy stacionárních měření LZO. 

 
Na stacionárních (nepohyblivých ve vztahu k zemi) měřicích zařízeních má znečištění 

ovzduší obdobný vliv jako u lidí, kteří jsou v klidu. V tomto případě naměřená koncentrace 
odpovídá průměrnému času τpom koncentrací látek emitovaných předem na „měřicí“ dráze 
proudu Lpom pohybujícího se rychlostí us (obr. 2a): 

      Lpom = us· τpom     (1) 
 

Pokud se měřicí bod R pohybuje v opačném směru k vektoru us s rychlostí v, pak se tyto 
rychlosti sčítají, což vede ke prodloužení délky proudu vzduchu působícího na měřicí zařízení 
L’pom pro nezměněnou délku doby měření τpom (obr. 2b): 

     L’pom = us· τpom +v· τpom = (us+v) · τpom   (2) 
 



4 
 

 
Obr. 2a. Rozložení koncentrací s vysokou variabilitou ve vlečce znečištění (ve směru 

proudění větru). 
 

 
Obr. 2b. Rozložení koncentrací s vysokou variabilitou ve vlečce znečištění (proti směru 

proudění větru). 
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Délka proudu 𝐿𝐿’pom může být také uvedena jako součin samotné rychlosti větru 
a hypotetické prodloužené doby měření 𝜏𝜏’pom: 

      𝐿𝐿′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑢𝑢𝑠𝑠     (3) 
 

Z rovnosti levé strany rovnic (3) a (4) se získá vzorec pro zdánlivou dobu měření spojenou 
s pohybem LAP: 

     𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑢𝑢𝑠𝑠+𝑣𝑣
𝑢𝑢𝑠𝑠

     (4) 

 
Průměrná koncentrace Ss během měření se vypočítá (podle definice):  

      
      𝑆𝑆𝑠𝑠 = 1

𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙ ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

    (5) 

 
Průměrná koncentrace pro tento případ je: 

𝑆𝑆′𝑠𝑠 = 1
𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

∙ ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 = 1

𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙ �∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 + ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 � (6) 

 
v případě silné variability koncentrace je druhý integrál nulový (S(τ)=0 pro interval (𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

- 𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝): 

      𝑆𝑆′𝑠𝑠 = 1
𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

∙ ∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
    (7) 

 
Vydělením obou stran rovnic (2) a (7) získáme rovnici:   

      𝑆𝑆′𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑠𝑠

=
1

𝜏𝜏′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 
1

𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙∫ 𝑆𝑆(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 
    (8) 

 
po zjednodušení podílu identických integralových výrazů pomocí vzorce (5) se získá 

následující vztah: 

      𝑆𝑆′𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑠𝑠
𝑢𝑢𝑠𝑠

𝑢𝑢𝑠𝑠+𝑣𝑣
      (9) 

 
Při nízkých rychlostech větru (1 ÷ 2 m/s) a vysoké rychlosti letu dronu může poměr               

S'/S dosahovat hodnot v rozsahu 10 ÷ 20. 

Z výsledku analýzy vyplývá:  

− je-li v ≠ 0 a protikladné k us pak S’s < Ss 

− je-li v ≠ 0 a v souladu s us pak S’s > Ss 

− prezentované vztahy jsou podstatné pro průměrování časů větších, než je doba 
variability měřených koncentrací, 
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− pro krátké časy měření τpom vliv rychlosti dronu na měření má malý význam, 

− čím je rychlost větru us nižší, tím větší význam má ve vzorci (10) rychlost letu 
dronu během měření. 

Možné vzájemné vztahy rychlosti v a us a jejich vliv na podmínky a výsledky měření jsou 
schematicky znázorněny na obr. 3. 

 
Obr. 3. Možné vzájemné vztahy rychlostí v a us a jejich vliv na podmínky a výsledky měření. 

 
Tabulka 1 uvádí možné kombinace rychlostí větru a dronů a důsledky, které souvisí 

s výsledky měření koncentrace sledované látky. Zvláštní pozornost je věnována extrémně 
nepříznivé kombinaci, ve které jsou rychlost dronu a rychlost větru stejné ve směru i hodnotě. 
To je případ, který může mít za následek výskyt náhodně se vyskytujících extrémně vysokých 
nebo nízkých hodnot koncentrací extrémně odlišných od hodnot reálných. 

Na základě předložené analýzy lze zkonstatovat obecné podmínky pro provádění měření 
dronem, výběr trajektorie (obr. 4): 

− měření je nutno provádět v rámci pravoúhlé a nejlépe čtvercové mřížky 
rovnoměrně rozložených receptorů s konstantní roztečí a stejnými rozměry ve 
vertikálním a horizontálním směru. To jsou podmínky, za kterých si postupy 
vykreslování rozdělení koncentrací zachovávají nejvyšší možnou přesnost 
mapovaného koncentračního pole, 

− měřicí lety je nutno provádět ve směru příčném k směru proudění 
− změnu měřicí roviny na mřížce je nutno provádět v opačném směru než vítr – 

počínaje posledním receptorem podél kouřové vlečky. 
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Obr. 4. Výběr trajektorie letu dronu. 

 
Tabulka 1. Možné kombinace rychlostí větru a dronu a jejich důsledky související s výsledky 

měření koncentrací sledované látky. 

l.p. vektor větru us Závislost vektorů us i v měřené koncentrace S’ 
  

Hodnota v směr 
 

1 = 0 - -  S’ ≈ S  při stejných polích 
koncentrací  

2 ≠ 0 - opačný S’ ≤ S 
3 ≠ 0 v < us shodný S’ ≥ S 

4 ≠ 0 v ≈ us shodný S’ náhodné, možnost výskytu 
situace: S’ ≪ S lub S’ ≫ S 

5 ≠ 0 us < v < 2us shodný S’ ≥ S 

6 ≠ 0 v ≈ 2us shodný S’ ≈ S 

7 ≠ 0 v  > 2us shodný S’ ≤ S 
 

Rychlost dronu při měření 

Kolísání směru a rychlosti větru, stejně jako proměnlivost emisí, vyžadují následující 
požadavky na rychlost dronu: 

− měření emisí v receptorech v podmínkách vznášejícího se dronu po dobu měření 
τpom, s výjimkou měření během shodného pohybu větru (analogicky pro měření 
koncentrací znečišťujících látek v atmosféře pomocí stacionárního zařízení) - 
v přítomnosti dominantního zdroje emisí anebo v krátkém čase τpom 

− měření dle výše uvedeného bez zavěšení dronu – není-li dominantní zdroj emisí. 
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Poloha operátora 

Umístění stanoviště obsluhy by mu mělo poskytovat nejlepší možnou kontrolu nad 
bezpečností a kvalitou prováděných měření. Tato kritéria splňují polohy umístěné v 
bezprostřední blízkosti prvního měřicího bodu. Tato pozice má následující výhody: 

− operátor se nachází v bezprostřední blízkosti místa vzletu a přistání dronu, což mu 
umožňuje provádět kontrolní a operátorskou činnost. 

− operátor je schopen vizuálně ovládat první (start) a poslední (přistání) část letové 
dráhy dronu, což jsou nejobtížnější části z pohledu pilotování dronu (UA). 

− poslední let do výchozího bodu, po provedení měření, probíhá ve směru větru, tj. 
za podmínek omezujících spotřebu energie. 

− operátor může vizuálně kontrolovat podstatnou část koncentračního pole 
pozorováním vlečky znečištění proudících s větrem. 

 
Počet měřených bodů, které lze zahrnout do měření  

 Z důvodu omezeného času pro let dronu je také omezen i rozsah měření a počet míst, ze 
kterých lze taková měření provádět během jednoho letu. Mezi parametry, které určují 
maximální počet měřicích bodů, lze rozlišit: 

− efektivní dobu letu, 
− průměrnou rychlost letu 
− maximální rychlost letu 
− čas potřebný k měření koncentrace LZO pomocí senzorové techniky 
− vzdálenost mezi mřížkovými receptory. 

 
Maximální počet měřicích bodů lze vypočítat dle vzorce: 

     𝑛𝑛 = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙+𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−(𝜏𝜏𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙+𝜏𝜏𝑙𝑙ą𝑑𝑑)
𝑑𝑑𝑙𝑙
𝑣𝑣 +

𝑑𝑑𝑙𝑙√2
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚

+𝜏𝜏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
    (10) 

kde: 
Tlotu  - efektivní doba letu (s) 
τpom  - čas potřebný k měření koncentrace LAP (s) 
vmax  - průměrná rychlost letu (m/s) 
v  - maximální rychlost letu (m/s) 
dl  - vzdálenost mezi body sítě (m) 
τstrt - čas vzletu (s) 
τląd - čas přistání (s) 
ent  - celková část zlomku 

Tab. 2. uvádí příklady výsledků výpočtu počtu měřících bodů podle rovnice (10) 
v závislosti na době trvání jednotlivého měření. 

 

Tabulka 2. Počet měřicích bodů, které lze zohlednit během jednoho letu dronu, pro odlišné 
časové úseky měření charakteristických koncentrací pro použité měřicí zařízení. 
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τpom – doba jednotkového měření n – počet měřících bodů 

60 9 
30 13 
20 15 
10 19 

5 a méně 21 
Podmínky stanovení počtu 
měřících bodů  
Tletu  = 15 min = 900 s 
vmax  = 40 km/h ≈ 10 m/s 
v  = 20 km/h ≈ 5,0 m/s 

 
dl  = 100 m 
τstrt  = 30 s   
τląd  = 30 s 

 
Výška letu (obr. 5) je podmíněna dvěma základními faktory: 

− bezpečnost - let musí probíhat v bezpečné vzdálenosti od střech budov, 
− reprezentativnost získaných koncentrací. 

Reprezentativnost souvisí s přihlédnutím k charakteristickým jevům, jako jsou: 

− odraz vlečky od povrchu země, 
− skutečné rozložení koncentrací spojených s existencí inverzní vrstvy, 
− silná disperze znečišťujících látek vyvolaná zvýšenou mechanickou turbulencí 

zaváděnou do proudění mezi budovami. 

Zohlednění těchto jevů vyžaduje pokaždé počáteční měření vertikálního rozptylu koncentrace. 
 

 
Obr. 5. Vliv výšky měření na predikované hodnoty koncentrace znečišťujících látek. 

 

3 POKYNY/POSTUPY PRO POUŽITÍ METODY DRONOVÝCH 
MĚŘENÍ PRO LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ 

 
V rámci projektu provedl IChPW (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) ve spolupráci s 

českým partnerem VŠB-TUO (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) 
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společný výzkum na vytvoření systému měření koncentrací znečišťujících látek (nízkoemisní 
měřené) pomocí dronů. Partneři se předběžně dohodli na základních pokynech pro měření s 
využitím dronů, aby vytvořili jednotnou metodiku měření. Z důvodu zákonných omezení 
provedl partner VŠB-TUO pouze některá měření v Polsku, a to konkrétně ve spalovací 
laboratoři IChPW. 

Tabulka 3 představuje harmonogram měřicích prací prováděných v rámci projektu. 
Výsledky měření 1-3 již byly zahrnuty do jiného projektového výstupu [10]. Měření 4-5 byla 
použita na vývoj/vytvoření pokynů pro metodiku měření koncentrací znečišťujících látek 
z emisích zdrojů (lokální topeniště). 

Tyto pokyny zahrnují parametry, které je třeba vzít v úvahu při měření úrovní znečištění 
pomocí létajících laboratoří (dronů) pro komíny obytných domů (lokální topeniště). Mezi tyto 
parametry patří: 

− vliv vzdálenosti mezi měřicím dronem a zdrojem, 
− vliv směru letu dronu nad zdroj.  

 
Tabulka 3. Harmonogram společných měření s použitím dronů v létech 2019-2020. 

Rozsah měření Místo 
měření 

Datum 
měření 

Účastníci  

IChPW VŠB 

1. Měření koncentrací při spalování 
uhlí, palivového dřeva, PVC, PET, 
nábytkového dřeva 

IChPW, 
Zabrze 

IX.2019   

2. Měření koncentrací při spalování 
černého a hnědého uhlí X.2019   

3. Měření koncentrací při spalování 
černého uhlí a palivového dřeva s 
odpadem (PET, PS a PE) 

XII.2019   

4. Měření koncentrací během spalování 
v kotlích 2., 3. a 5. emisní třídy 

Soukromý 
dům, 

Ostrava 
II.2020   

5. Měření koncentrací během spalování 
v kotlích emisní třídy 5 

IChPW, 
Zabrze IX.2020   

6. Měření koncentrací během spalování 
v kotlech emisní třídy 3 a 5 

Soukromý 
dům, 

Ostrava 

XI./XII. 
2020   

 
 
 

Vliv vzdálenosti mezi měřicím dronem a zdrojem emisí 

Tento vliv byl zkoumán a analyzován provedením testů spalování paliva na 
experimentálním stanovišti pro testování topných zařízení na tuhá paliva v laboratořích 
IChPW. Dron byl použit pro měření koncentrací znečišťujících látek vycházejících 
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z kouřovodu ve vzdálenosti asi 75 cm a 150 cm. Dron se vznášel v závětří kouřové vlečky 
(obr.6) a měření pro každou vzdálenost trvalo po dobu 5 minut. 

 
Obr. 6. Studium a ověření dopadu vzdálenosti mezi dronem a zdrojem na získané výsledky 

měření koncentrací sledovaných znečišťujících látek. 
 

Celkově byla provedena dvě měření pro dvě různá standardní energetická paliva (černé 
uhlí a hnědouhelné brikety) spalovaná ve dvou různých kotlích (kotel bez emisní třídy 
a emisní třídy IV.). Rozdělení emisních tříd kotlů je definováno v normě ČSN EN 303-5:2012 
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a 
samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, 
požadavky, zkoušení a značení. Konkrétní měření byla prováděna pomocí měřících systémů 
se senzory pro PM10, CO a VOC. Obr.7a a 7b znázorňují příklady časových průběhů změn 
koncentrace látek během těchto měření pro případ spalování uhlí v kotli bez emisní třídy. 
Byly použity dva přístupy k měření: a) když se dron blížil ke kouřovodu, b) když se dron od 
kouřovodu vzdaloval. 

 

~75 cm

~150 cm

0 cm
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Obr. 7a. Časový průběh změn koncentrace látek v závislosti na vzdálenosti od kouřovodu 

(dron se blíží ke zdroji). 
 

 
Obr. 7b. Časový průběh změn koncentrace LZO v závislosti na vzdálenosti od kouřovodu 

(dron se vzdaloval od zdroje).  
Analýza těchto výsledků ukazuje očekávaný dopad poklesu koncentrace v závislosti na 

vzdálenosti dronu od zdroje (kouřovodu). Povaha těchto změn však není lineární. Když 
vezmeme v úvahu předchozí výsledky stacionárních měření [10], a budeme je považovat za 
měření u zdroje, můžeme definovat matematickou povahu těchto změn. Obr. 8a-c představuje 
matematický model povahy těchto změn s přihlédnutím k průměrným hodnotám koncentrací 
pro tři sledované vzdálenosti od zdroje (viz obr. 6) pro spalování uhlí v kotli bez emisní třídy. 

Vzhledem k nedostatku údajů ze senzoru CO (koncentrace pod detekčním limitem) pro 
spalování hnědého uhlí v kotli IV. emisní třídy byly pro tento případ grafy vynechány. 
Nicméně tato data byla zahrnuta do statistické analýzy, viz tabulka 4. 
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Statistické testy pro oba případy ukázaly, že všechny 3 vztahy byly nejlépe popsány 
výkonovou funkcí s obecným vzorcem C = aLb, kde C - koncentrace, L - vzdálenost od 
zdroje, a, b - konstanty, až na jednu výjimku. Kde pro koncentrace PM10 byla nejlepší shoda 
prezentována exponenciální funkcí. Přestože byly pro výkonovou funkci celkem získány 
nejvyšší hodnoty koeficientu stanovení R2 pro všechny koncentrace (tabulka 4), byla 
považována za nejlepší popis závislosti průměrné koncentrace látky na vzdálenosti od jejího 
zdroje. 

Tabulka 4. Koeficienty stanovení R2 pro různé funkce určující závislost průměrné 
koncentrace látky na vzdálenosti od jejího zdroje.  

Látka 
Hodnota koeficientu R2 pro jednotlivé funkce 

lineární ln(L) eL aLb 
WK*) WB*) WK WB WK WB WK WB 

PM10 0,9134 0,7519 0,9781 0,8683 1,0000 0,7921 0,9769 0,8990 
CO 0,7674  0,8804  0,9626  0,9980  
VOC 0,7639 0,7558 0,8777 0,8713 0,9038 0,9311 0,9729 0,9867 
Průměr R2 0,8149 0,7539 0,9121 0,8698 0,9555     0,8616 0,9826     0,8979 
*) WK – černé uhlí v kotli bez emisní třídy, WB – hnědé uhlí v kotli emisní třídy IV. 
 

 
Obr. 8a. Závislost změn průměrných koncentrací na vzdálenosti od zdroje pro PM10. 
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Obr. 8b. Závislost změn průměrných koncentrací na vzdálenosti od zdroje pro CO. 

 

 
Obr. 8c. Závislost změn průměrných koncentrací na vzdálenosti od zdroje pro VOC. 

  
Tabulky 5a a 5b ukazují průměrné a extrémní hodnoty koncentrací pro oba studované 

případy. Na úroveň naměřených koncentrací měla rozhodující vliv emisní třída kotle, ve 
kterém bylo spalováno tuhé palivo. Samozřejmě lze očekávat, že kotle nižší emisní třídy 
budou mít horší emisní parametry. Nicméně jak ukazují předchozí výsledky, pokles 
koncentrace sledovaných LZO je se vzdáleností u obou kotlů významný a srovnatelný (obě 
paliva byla vysoce kvalitní a mají podobnou emisivitu, takže vliv druhu paliva byl zanedbán). 
Samotné naměřené hodnoty koncentrace LZO však oba kotle odlišují. 
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Tabulka 5a. Výsledky měření koncentrace s využitím měřicích systémů nainstalovaných na 
dronu při spalování černého uhlí v kotli bez emisní třídy. 

Kotel bez emisní třídy, černé uhlí   
PM10 [µg/m³] CO [ppm] VOC [ppb] 

 min 22,10 - - 
0,75 m max 1 999,90 1 196,86 163,00 
 průměr 490,97 133,37 16,21 
 min 15,70 - - 
1,50 m max 437,90 173,44 95,00 
 průměr 152,06 23,47 5,86 

 
Tabulka 5b.Výsledky měření koncentrace s použitím měřicích systémů nainstalovaných na 
dronu při spalování hnědého uhlí v kotli emisní třídy IV. 

Kotel IV. emisní třídy, hnědé uhlí   
PM10 [µg/m³] CO [ppm] VOC [ppb] 

 min 7,00 - - 
0,75 m max 21,20 69,68 139,00 
 průměr 12,19 3,29 5,24 
 min 5,30 - - 
1,50 m max 15,40 - 5,00 
 průměr 9,29 - 0,98 

 

Vliv směru náletu dronu nad zdroj   

Měření koncentrací znečišťujících látek pocházejících z daného zdroje pomocí měřicích 
systémů nainstalovaných na dronu závisí nejen na vzdálenosti od zdroje, ale také na poloze 
dronu ve vztahu ke kouřové vlečce s obsahem znečišťujících látek. Dronové měřicí systémy 
jsou obvykle vybaveny sondami nasávajícími vzorek kouře do měřicího systému. Délka 
sondy je obvykle nastavena tak, aby přesahovala samotnou konstrukci dronu na určitou 
vzdálenost, což omezuje dopad turbulence vrtulí dronu a usnadňuje zajištění bezpečné 
vzdálenosti od emisního zdroje. 

Optimální „umístění“ dronu u kouřovodu je takové, aby sondy měřících čidel byly 
v oblasti kouřové vlečky, která obsahuje znečišťující látky ze zdroje (obr.9). Pro spolehlivost 
měření by však vlastní měření mělo obecně trvat od 1 do 5 minut. Toto je v praxi běžně 
proveditelné, ale ne vždy se zachováním uvedeného správného „umístění dronu“ po celou 
dobu měření. Během měření přispívají ke stabilní poloze dronu tyto faktory: 

− Ovládání dronu operátorem – drony (i přes vestavěné systémy ovládající stabilní 
stoupání) vždy podléhají mírným výkyvům, a to ve svislé i vodorovné ose, 
přičemž jsou zjevně stacionární. Navíc dron měřící znečišťující látky v kouřové 
vlečce, která se nachází nad střechou domu způsobuje pohyb vzduchu. A tento 
vzduch při odrazu od střechy má vždy větší nebo menší vliv na vlastní let dronu. 
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− Změna směru a rychlosti větru – ovlivňuje, jak samotnou kouřovou vlečku (její 
šířku, rozptyl / ředění a směr), tak i stabilitu při letu s dronem. 

 

Obr. 9. Dokonalé „umístění“ dronu při měření koncentrace sloučenin pocházejících ze 
spalovacího zdroje. 

Oba tyto faktory činí „umístění“ dronu ve vzduchu dle obr. 9 zřídka dokonalým. Studium 
a návazné analýzy proto byly zaměřeny na posouzení, do jaké míry jsou povoleny odchylky 
od „umístění“ dronu ve vztahu ke kouřové vlečce znečišťujících látek. Během těchto analýz 
byly pozorovány změny v koncentraci PM10 při současné manipulaci s dronem, která měla 
zajistit změnu jeho polohy ve vztahu k proudu vlečky. Provedená pozorování vedla k 
následujícím závěrům: 

− Nejvhodnější poloha dronu v kouřové vlečce je ta, kdy jsou dron i měřící 
sondy/čidla v ploše/objemu kouřové vlečky, ale není důležité, zda je dron obrácen 
ke kouřovodu domu (obr. 10a) nebo do strany (obr. 10b). Poloha dronu ke 
kouřovodu (kouřové vlečce) je v rozsahu 0-90o, v těchto případech jsou výsledky 
měření velmi podobné (obr. 10). Podmínkou shody výsledků je, aby hroty měřicích 
sond byly v oblasti kouřové vlečky. Kouřovou vlečku je možno sledovat vizuálně za 
použití druhého dronu s připojenou optickou kamerou, anebo vhodněji s termovizní 
kamerou.  

− Nepovolenou polohou dronu během měření (přestože se nachází v kouřové vlečce) 
je nastavení „zády“ k vlečce (kouřovodu), tj. pod úhlem větším než 90° (obr. 11a). 
V tomto případě dojde k uskutečnění měření, ale koncentrace sledovaných látek jsou 
nižší o cca 60-80 %, a to z důvodu vzniku překážky v podobě tělesa dronu mezi 
zdrojem a sondou/čidlem a většího rozptylu vlečky jeho vrtulemi. 

− Další nepovolenou polohou je umístění sond mimo oblast kouřové vlečky (obr. 
11b), V tomto případě jsou koncentrace sledovaných látek stále zaznamenávány 
z důvodů turbulentního proudění způsobeného dronem turbulenci vlečky, avšak 
vliv znečišťujících látek na senzory měřicích systémů je zanedbatelný, a to pouze 
cca 0-10 % počátečních hodnot. 
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Obr. 10. Povolená poloha dronu při měření.  

 

Obr. 11. Nepovolená poloha dronu při měření.  

 

Určení správné polohy dronu při měření není vždy možné ze země, kde operátor stojí. 
A proto je vhodné použít k přesnému určení polohy dronu se senzory vždy druhý pozorovací 
dron. Na následujícím obrázku 12 je znázorněn průběh ideálního způsobu měření při použití 
dvou dronů. Přičemž jeden dron navádí druhý dron vybavený flying laboratory na kouřovou 
vlečku a zároveň slouží k pořízení obrazového záznamu. 
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Obr. 12. Měření kvality ovzduší pomocí dvou dronů v rámci projektu i-AIR Region 
prováděné partnerem VŠB-TUO. 

Měření kvality ovzduší a vzorkování v souvislosti s identifikací zdrojů při využití létající 
laboratoře v rámci projektu i-AIR region bylo realizováno v období od 23.11.2020 do 
1.12.2020 společně s akreditovaným pracovištěm Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 

4 ZÁVĚR  
Pro detekci LZO během spalování nežádoucích paliv existuje velká řada problémů. 

Významnou roli hraje zejména rychlost proudění vzduchu. Během reálných experimentů se 
ukázalo, že nad střechou dochází velmi často k poryvům větru a dron je nestabilní. Největší 
problém však představuje skutečnost, že příliš velké přiblížení ke komínu způsobuje, že se 
kouř může dostat zpět do kouřovodu. Tím může být způsobeno zadýmení místnosti, ve které 
je kotel umístěn. Proto je důležité držet od komína optimální vzdálenost, která je definována v 
této metodice. Nejvhodnější poloha dronu v kouřové vlečce je ta, kdy jsou dron i měřící 
sondy/čidla v ploše/objemu kouřové vlečky.  

Tato technologie poskytuje nový úhel pohledu na orientační měření koncentrací LZO 
online a zároveň samotné náklady na analýzy jsou nízké (téměř nulové bez ohledu na vstupní 
investici a pojištění dronu) oproti konvenčním metodám. Dron společně se senzory pro 
detekci LZO by se mohl stát účinným nástrojem, pro předběžnou kontrolu lokálních topenišť. 
A ověřit tak, zda došlo po 1.9. 2022 k výměně kotlů 1. a 2. emisní třídy za tepelné zdroje s 
vyšší emisní třídou. Výsledky mohou být rovněž uplatnitelné pro posouzení efektivnosti 
kotlíkových dotací. 
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