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Úvod 

- Problematika zápachu je v široké 
veřejnosti vnímána velmi citlivě

- Individuální vnímání

- Je to jedna z nejčastějších stížností 
obyvatel v oblasti ŽP

- Tlak na státní správu a provozovatele



Negativní vliv na obyvatelstvo

- Dlouhodobé působení zápachu způsobuje 
zdravotní problémy

- Poškozuje čich
- Způsobuje nepohodu – psychické problémy
- Snižuje imunitu
- Zhoršení kardiovaskulárního systému
- Somatické problémy

…..

- Snižuje hodnotu nemovitosti

Apod.



Zápach – co to je ?

Mami, co to tady tak smrdí ?

CH3SH, C2H5SH, H2S, (CH3CH2)2Hg,  
NH3, SO2, CS2, CO(NH2)2, H2N-
COONH4, (NH2)2CO, CH4S  ……



Zdroje zápachu



Případová studie – čistírenské kaly 



Co sledovat na ČOV ?

- OXID SIŘIČITÝ (SO2) – štiplavý, sirný zápach; práh detekce 0,3 – 1,4 ppm

- AMONIAK (NH3) – dráždivý zápach; práh detekce cca 5 ppm

- SULFAN (H2S) – zápach po zkažených vejcích; práh detekce 0,0005-0,13 ppm

- Methylmerkaptan (CH4S) – zápach nahnilého zelí; práh detekce 0,0014 – 0,002 ppm

Polutant Rozsah Detekční limit

SO2 0 – 1000 ppb 50 ppb

H2S 0 – 1000 ppb 10 ppb

CH4S 0 – 1000 ppb 10 ppb

NH3 0 – 25 ppm 0.5 ppm



Průběh měření

- Průběh měření :
1.7.2017 – 31.8.2017

- Stanice umístěna na pozemku pozorovatele, 
který zapisoval deník

- Data s online přenosem přes cloud



Deník zápachu místních obyvatel

stupnice popis zápachu

0 zádný zápach

1 velmi slabý zápach

2 mírný zápach

3 střední zápach

4 obtěžující zápach

5 velmi silný zápach



Průběh měření



Výsledky porovnání 

- Porovnání dat z deníku a ze stanice se soustředily zejména na epizody s vyšší 
známkou zápachu, nebo vyšší koncentrací

- Sledované látky byly téměř po celé období na dolní hranici limitu detekce

- Hodnocení v deníku neukázala žádné označení „5 – velmi silný zápach“, nejčastěji 
„pouze“ mírný zápach (jsou vůči zápachu odolnější ???)

- Nejlepší korelace s hodnocením v deníku bylo u amoniaku, který ale sám o sobě 
zůstával v okolí limitu detekce (píky 300 ppb – 1000 ppb)

- Sulfan a metylmerkaptan byly hodnoceny jako zápach v koncentracích již kolem 
20 ppb (vyšší hodnoty nebyly zaznamenány)



Co lze využít ?

- NH3, H2S a CH4S se ukázaly jako dobré indikátory

- Zachytily však pouze jen část zápachu

- Pro lepší popsání všech látek je doporučeno odebrat 
vzorek ze zdroje zápachu (u ČOV je však proměnlivý) 

- Přesnější výsledky jsou u vyšších koncentrací přímo v 
areálu, což však nepopisuje situaci stěžovatele



Na co si dát pozor

- Velmi důležitá rekognoskace terénu

- SO2 je téměř nepoužitelná, jelikož je v okolí příliš mnoho zdrojů

- Lidé mají tendence všechen zápach svalovat na jeden zdroj a mírně 
„přehánět“

- Nikdy se nepodaří zachytit všechny plyny způsobující zápach



Závěr … a co dál ?

- Senzorickou síť lze za určitých podmínek využít pro kontinuální měření zápachu

- Je nutné velmi pečlivě vybírat sledované polutanty, nejlépe na základě rozboru 
vzorku ze zdroje (pokud to jde)

- Otázkou je multiplikační účinek několika polutantů, které jsou samy o sobě na 
hranici citlivosti dotčených osob (křížová interference senzorů není z tohoto 
důvodu tak významný problém např. mezi jednotlivými merkaptami  )

- Většinou není jen jeden zdroj zápachu a je nutné jednotlivé zdroje oddělit 
(nejlépe na základě analýzy jednotlivých emisních zdrojů, meteorologických dat, 
sítí stanic a modelování)

- Vhodné pro provozovatele zdrojů jako nástroj sledování technologické kázně
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