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„Take home message“

- V rámci projektu MONAIRNET byl úspěšně realizován jednoroční 
monitoring výskytu vybraných POPs v ovzduší v příhraniční oblasti –
ČR RakouskoČR-Rakousko

- Bylo úspěšně použito několik nových unikátních typů vzorkovačů 
(spolupráce s firmou Baghirra)(spolupráce s firmou Baghirra)

- Pasivní vzorkovače se dobře osvědčily pro porovnání situace výskytu 
POPs v ovzduší ve vymezených sousedních regionechPOPs v ovzduší ve vymezených sousedních regionech 

- WEB stránky výsledků projektu 
MONAIRNET (Mapy výsledků,..) RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.( py ý , )

www.monairnet.eu
cupr@recetox.muni.cz



„Take home message“
Nové typy vzorkovačů:

Atmosferická depozice výhody ve srovnání s jinými vzorkovači:-Atmosferická depozice – výhody ve srovnání s jinými vzorkovači:
• Materiál a konstrukce je vyřešena tak, že vzorek 

nepřichází nikde do kontaktu s plastem / teflonem 
(který může obsahovat PBDE PFOS )(který může obsahovat PBDE, PFOS,..)

• Umožňuje separovat/vzorkovat zvlášť prachové částice 
a kontaminanty ve vodní fázi  

- Směrové aktivní vzorkovače: - velký potenciál i v lokálních studiích
• Možné využití při identifikaci převládajících 

zdrojů/sektorů při situacích se zvýšenými imisnímizdrojů/sektorů při situacích se zvýšenými imisními 
koncentracemi v hodnocených lokalitách; prostorové i 
časové hodnocení

- GENASIS – data MONAIRNET monitoringu budou vložena do tohoto g
repozitáře vědeckých environmentálních dat:

- Výběr lokalit, porovnání sezonalit v regionech, trendy, korelace, 
vizualizace do map.  www.genasis.cz



MONAIRNET - MONITORING PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH 
LÁTEK V OVZDUŠÍ PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ ČR A RAKOUSKALÁTEK V OVZDUŠÍ PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ ČR A RAKOUSKA
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Děkuji za pozornost

Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj jmenovitě programu Evropské územníregionální rozvoj, jmenovitě programu Evropské územní 

spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013

The sampling support by Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung und Amt der Oberösterreichischen Landesregierung.



„Take home message“Děkuji za pozornost

- Existují nové účinné nástroje na zhodnocení vývoje imisní situace –Lokalita Grűnbach, Rakousko
monitorovací síť MONET

- Monitoring nemusí být finančně náročný

Lokalita Grűnbach, Rakousko

- Realizace projektu MONAIRNET - možnosti podání projektů přeshraniční 
spolupráce

- expertní systém GENASIS – www.genasis.cz

RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

cupr@recetox.muni.cz
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