
Služba monitorování 
atmoSféry GmES

Smyslem služby GMES - sledování atmo-
sféry - je poskytovat aktuální údaje o che-
mickém a fyzikálním složení atmosféry, 
sluneční radiaci a udržovat dlouhodobé 
časové řady využitelné k vyhodnocování 
klimatických výkyvů na Zemi. Aktuální in-
formace o kompozici atmosférických plynů, 
kapalných a pevných částic jsou nezbytným 
předpokladem pro regionální předpovědi 
kvality ovzduší a odhady intenzity sluneční-
ho záření. V rámci této služby GMES bude 
zajištěn monitoring následujících charakte-
ristik atmosféry:
•	skleníkových	plynů
•	reaktivních	plynů,	které	mají	vliv	na	

kvalitu ovzduší
•	ozónové	vrstvy	a	slunečního	UV	záření
•	aerosolů,	které	ovlivňují	teplotu,	kvalitu	

ovzduší a předávání slunečního záření

Propojením družicových dat s pozemními 
měřeními bude dosaženo větší přesnosti 
a komplexnosti při sledování kvality ovzdu-
ší, která je jedním z předpokladů kvality 
života na Zemi.

ProJEKt maCC 2

V současnosti funguje atmosférická mo-
nitorovací služba GMES v předprovozní 
verzi, která byla vyvinuta prostřednictvím 
projektu	 EU	 –	 MACC	 2	 financovaného	 ze	
7.	 Rámcového	 programu	 EU	 pro	 vědu	

a výzkum. Součástí projektu bylo zlepšování 
možností stávajících počítačových modelů 
a validačních mechanismů tak, aby bylo 
dosaženo vysoké kvality výstupů a spoleh-
livosti	 předpovědí.	 MACC	 2	 je	 pokračova-
telem	 projektů	 MACC,	 GEMS	 a	 PROMOTE.		
Bližší Informace jsou dostupné na:  
www.gmes-atmosphere.eu.

MACC	 2	 poskytuje	 mapové	 produkty	 glo-
bálního a regionálního měřítka ve formě 
primárních a odvozených dat. Všechny 
produkty vztahující se ke složení atmosféry 
jsou veřejně a bezplatně dostupné. 

Výstupy	projektu	MACC	2	je	možné	rozdělit	
do čtyř základních tematických kategorií:
•	kvalita	ovzduší	pro	Evropu	–	předpovědi	

a retrospektivní analýzy
•	sledování	a	předpovědi	globálního	

složení atmosféry
•	podpora	studia	klimatické	změny
•	UV	záření,	stratosférický	ozón	a	solární	

energie 
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Primární regionální produkty jsou posky-
továny 7 analytickými a předpovědními 
systémy kvality ovzduší, které vyhodnocují 
aktuální	stav	ozonu,	oxidů	dusíku,	CO

2
,	SO

2
 

a prachových částic (PM
2,50

, PM
10

)

Tyto	 analýzy	 jsou	 poskytovány	 v	 hodino-
vých intervalech s denním zpožděním a do-
stupné	 jsou	 následujících	 72	 hodin.	 Jsou	
přitom	přepočítávány	pro	výšky	0	m,	500	m,	
1000	m,	3000	m	a	5000	m	nad	povrchem.	
Zpětné analýzy jsou v ročních intervalech 
souborně	zpracované	od	roku	2007.

uživatElé

Koncovými uživateli atmosférické moni-
torovací služby jsou především veřejné 
orgány a instituce státní správy z oblasti 
zdravotnictví, meteorologických služeb, 
agentury životního prostředí, dále pak 
výzkumné instituce a v neposlední řadě 
i občané. V prostředí České republiky se jed-
ná především o Český hydrometeorologký 
ůstav (ČHMÚ), Českou informační agenturu 
životního	 prostředí	 (CENIA),	 Krajské	 hygi-
encké stanice, Krajské úřady apod.

PŘíKlaD ÚSPĚŠnéHo 
využití - lonDýn

Od	dubna	2007	 funguje	v	Londýně	služba	
GMES	airTEXT	založená	na	principu	zasílání	
upozornění a doporučení lidem trpícím 
respiračními chorobami podle místa jejich 
momentálního	 výskytu.	 Jde	 o	 pozitivní	
příkald inovativního využití dat z pozoro-
vání Země přínosného pro obyvatele velké 
aglomerace, jež je dlouhodobě zatížena 
emisním	znečištěním	z	dopravy.	Tento	pro-
jekt	je	zároveň	ukázkou	zdařilého	propojení	
široce rozšířených mobilních technologií, 
geografických informačních systémů 
a dálkového průzkumu Země pro potřeby 

veřejnosti. Zasílaná upozornění napomáhají 
registrovaným uživatelům přizpůsobit svůj 
denní režim dle aktuálního stavu emisního 
znečištění. V závislosti na svém zdravotním 
stavu tak mohou předcházet případným 
komplikacím.	Lidem,	kteří	mají	zájem	o	tuto	
službu, se stačí zaregistrovat na stránkách  
http://www.airtext.info/ či telefonicky 
kontaktovat operátora. Předpovědi jsou 
dostupné pro jednotlivé městské čtvrti. 
Služba dále zahrnuje detailní on-line mapy 
a lokalizátor znečištění ovzduší. Předpovědi 
jsou výsledkem použití modelu ADMS pro 
lokální	 městké	 znečistění	 ozónem,	 oxidy	
dusíku,	CO,	PM

10
,	SO

2
 a povětrnostních mo-

delů	PREVAIR	(FR),	CERC	(UK)	a	EURAD	(DE).	

Přesnost	předpovědí	se	pohybuje	od	70	%	
do	95	%.	Provozování	této	služby	je	podpo-
řeno	samosprávní	Radou	Velkého	Londýna	
(GLA)	a	služba	je	poskytována	bezplatně.

Užitečné odkazy:
http://www.gse-promote.org/ 
http://www.gmes.info/pages-principales/
services/atmosphere-monitoring/ 
http://www.cerc.co.uk/air-quality-forecasting.
html
http://gmes.gov.cz/

Datové zdroje:
http://data-portal.ecmwf.int/data/d/macc 
_reanalysis/ 
http://data-portal.ecmwf.int/data/d/gems 
_nrealtime/levtype=sfc/
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Grafika	a	tisk:	Česká	kosmická	kancelář,	o.p.s.,	2012
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