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BP 8 

Přírodovědná oblast vzdělávání   
Cílová skupina:  Základní škola, druhý stupeň – 8-9. třída,  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 1 

Cíl I: 
 

Ekologické centrum Most  

pro Krušnohoří (ECM) 
Cíl II: 
 

Měřící vůz Horiba,  

VÚHU a.s. Most 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Třída Budovatelů 2830/3,  

Most, 434 01 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Tř. Budovatelů 2830/3,  

Most, 434 01 

Popis: 
Max. 200 znaků 

ECM je informační středisko  
o životním prostředí. Již od r. 2000 komunikuje 
s veřejností, průmyslovými podniky a veřejnou 
správou. Sleduje kvalitu ovzduší, provádí 
poradenskou a osvětovou činnost. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Mobilní měřící vůz Horiba je schopen měřit 
koncentrace uhlovodíků, sirovodíku, čpavku, 
oxidů dusíku, oxidu siřičitého, ozónu, prachu 
v ovzduší a dalších škodlivin včetně 
doprovodných veličin.  

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
technické oblasti 
Jaká je motivace, max. 
200 znaků 

Žáci při návštěvě ekocentra budou seznámeni 
s problematikou ochrany ovzduší v praxi. Poznají 
pracovníky ekocentra, ale i VÚHU a.s. Most. 
Uvidí ukázky jejich práce, čím se zabývají, jaké 
problémy řeší.  

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
technické oblasti 
Jaká je motivace, max. 
200 znaků 

Žáci se od pracovníků obsluhujících měřící vůz a 
laborantů dozví o práci s měřicími přístroji, o 
způsobech sběru, přenosu i zpracování 
naměřených dat. Na vlastní oči uvidí obsluhu a 
údržbu měřícího vozu.    

Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

CHEMIE 

 Částicové složení látek a chemické prvky 

 Vzduch 

 Mimořádné události 

Jaké učivo je v cíli řešeno CHEMIE 

 Částicové složení látek a chemické prvky 

 Vzduch 

Příprava před exkurzí Interaktivní hra 
 

Příprava před exkurzí Vyhledávání na internetu  

Popis: 
 

Žáci si zahrají krátkou hru, která je seznámí 
s velkoprostorovou cirkulací vzduchu.  

Popis: 
 

Žáci si vyhledají základní informace o různých 
typech měřících stanic a do sešitu si zapíší 
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lokality umístění měřících stanic v Ústeckém kraji 
včetně škodlivin, které se na nich měří.  

Přílohy: 
 

Příploha č. I A - Interaktivní hra: 
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/vzduch/
cirkulace/index.html  

Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva v ekologickém centru, rozhovory se 
zaměstnanci, seminář na téma ochrany ovzduší 
 

Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka měřícího vozu Horiba ve VÚHU a.s. 
Most s výkladem a ukázkou měření 

Popis: 
 

Po příchodu se žáci seznámí s prací dispečerů 
ekologického centra. Lektor představí žákům 
způsob sledování kvality ovzduší na Mostecku a 
v dalších lokalitách Ústeckého kraje, které se 
samozřejmě děje prostřednictvím výpočetní 
techniky. Žáci poznají způsob napojení 
ekocentra na dispečinky průmyslových podniků 
a přínos této spolupráce při mimořádných 
událostech v průmyslu, což se prolíná s učivem 
chemie – mimořádné události.  
Druhá část návštěvy bude věnována semináři na 
téma Ovzduší.  Zde bude prezentována nejprve 
problematika složení vzduchu a zemské 
atmosféry z pohledu chemie, biologie i ekologie. 
Prostřednictvím různých zábavně-naučných 
aktivit budou žáci poznávat širší souvislosti, na 
čem všem závisí kvalita ovzduší.  

Popis: 
 

V rámci prohlídky měřícího vozu Horiba se žáci 
dovědí, že kvalita ovzduší je sledována 
pravidelně na území celé ČR prostřednictvím sítě 
měřících stanic (tzv. imisní monitoring) v souladu 
se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
Státní síť imisního monitoringu provozuje 
Ministerstvo životního prostředí, které tím 
pověřilo Český hydrometeorologický ústav (dále 
jen ČHMÚ). Vůz Horiba umožňuje mobilní 
měření škodlivin v místech, kde nejsou 
k dispozici data z pevných měřících stanic. Žáci se 
na vlastní oči přesvědčí, jakým způsobem 
probíhá měření dat, jaké přístroje jsou 
k dispozici, jaké činnosti vykonávají technici, kteří 
mají na starost provoz vozu Horiba.   

 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Aktivity po exkurzi 
 

Vyplnění pracovního listu Aktivity po exkurzi 
 

Diskuse řízená učitelem 

http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/vzduch/cirkulace/index.html
http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/vzduch/cirkulace/index.html
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Popis: 
 

Dále žáci individuálně zpracují Pracovní list, 
který jim bude předán po exkurzi. Zde si ověří 
získané znalosti. 

Popis: 
 

Porovnání naměřených dat ve voze Horiba  
s daty naměřenými v měřící stanici Most, U 
Stadionu, případně s daty na jiných stanicích 
Ústeckého kraje, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách ČHMÚ.  
Úkolem žáků bude vypracovat tabulku, graf nebo 
mapu aktuálního znečištění ovzduší v Ústeckém 
kraji.  

Přílohy: Příloha č. I C – Pracovní list Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

----- Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Technik, laborant 

Poznámky: 
 

----- Poznámky: 
 

----- 

 


