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Anotace 

Tato práce se zabývá zatížením životního prostředí, sledováním prachových částic o 

velikosti 10 µm (PM10) a vybraných těžkých kovů, které jsou v nich obsaženy.  Měření 

byla prováděna v Moravskoslezském kraji v oblasti, kolem vybudované průmyslové zóny 

Hyundai v Nošovicích. V první části práce je charakterizována zájmová oblast a společnost 

Hyundai Motor Manufacturing Czech. Pro srovnání naměřených koncentrací obsahu kovů 

v PM10 je zpracována rešerše o obsahu Fe, Zn a Cu v jiných oblastech.  V praktické části 

jsou uvedeny výsledky měření obsahu kovů v PM10 metodou RTG-fluorescence, statisticky 

jsou zpracována naměřená data. V závěru je zhodnocen vliv společnosti Hyundai Motor 

Manufacturing Czech na znečištění okolí a porovnání s hodnotami, které se vyskytují 

v jiných měřených lokalitách Veřňovice a Dolní Lutyně. 

Klíčová slova: , ochrana ovzduší, prachové částice, těžké kovy, lokalita  

Summary 

This bachelor thesis deals with environmental pollution by monitoring dust particles 

measuring 10 micron (PM10) and selected heavy metals that are contained in them. The 

measuring was performed in the Moravian-Silesian Region in the area of the industrial 

zone Hyundai in Nošovice. The area of interest and the company Hyundai Motor 

Manufacturing Czech is analysed in the first part of the thesis. For comparison, the report 

of measured concentrations of metals included in PM10, i.e. Fe, Zn and Cu in different 

areas, was made.  In the practical part  there are presented the results of measuring the 

metal content of PM10 by X-ray fluorescence. The measured data are statistically 

processed. In conclusion, the influence of Hyundai Motor Manufacturing Czech on 

environmental pollution is evaluated and the measurements with those that occur in other 

locations measured Veřňovice a Dolní Lutyně are compared.  

Key words: , air protection, particulate matter, heavy metals, locality 
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1. Úvod a cíl práce 

Ovzduší je významnou složkou životního prostředí, bez které by nebyl možný život. 

Z celkového složení vzduchu, kde přibližně 21 % tvoří kyslík a 78 % dusík, jsou v pouhém 

1 % objemu obsaženy vodní páry, vzácné plyny a další příměsi. Hlavní diskuse jsou 

vedeny především o těchto příměsích, které jsou často předmětem výzkumu i monitorování 

z důvodu negativních vlivů, kterými působí na zdraví člověka.  

Kvalitativní i kvantitativní charakteristiky všech složek prostředí ovlivňují lidské 

aktivity nejrůznějšího typu. Na snížení kvality ovzduší se mohou podílet nejen cizorodé 

látky unikající do ovzduší jako antropogenní artefakty (např. syntetizované sloučeniny) ale 

také v prostředí obvyklé látky v množstvích a koncentracích, které nejsou považovány za 

přirozené, nebo jejichž přirozený výskyt ve větších množstvích nebo vyšších koncentracích 

je vázán na ojedinělé případy či specifické lokality (sopečné erupce, epizody výronů plynů 

či aerosolu, prašné bouře apod.) (Braniš et al.; 2009) 

 Minulý rok byly na řadě míst výrazně překročeny limity škodlivin v ovzduší, 

tradičně nejhorší byla situace na Ostravsku a Karvinsku. Vysoké koncentrace škodlivin 

byly naměřeny také v dalších velkých městech. Největší podíl na znečištění ovzduší v 

našem kraji však představují prachové částice, které v závislosti na své velikosti, tvaru a 

složení mohou působit na zdraví buď svými vlastnostmi, nebo přispívají ke zvýšení 

zdravotních rizik tím, že slouží jako nosiče dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi. 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) naměřil vyšší koncentrace polétavého prachu i 

troposférického ozonu, za které může především průmysl, dopravam, ale i domácí 

topeniště. 

Tyto suspendované částice (aerosol) frakce  byly nejproblematičtější 

znečišťující látkou z hlediska překračování imisních limitů v roce 2013, stejně jako v 

minulých letech. Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu zde byl denní 

imisní limit  (50 μg. ) překročen na všech stanicích ve více než 35 dnech. 

Maximální denní koncentrace dosahovaly během smogových situací několikanásobku 

imisního limitu. Na většině lokalit v Moravskoslezském kraji přitom bylo překročeno 

zákonem povolených 35 dní již během prvního čtvrtletí 2013, kdy byly i vlivem nižších 

teplot rozptylové podmínky celkově nepříznivější, než ve stejném období roku 2012. 

(www.tretiruka.cz)  
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V roce 2013/2014 byly absolutně atypické zimní podmínky, nenasněžilo, a tak 

bohužel nebylo možné řešit bakalářskou práci v rámci zadání, které bylo navrženo. 

Problematice atmogeochemie sněhových srážek bych se proto rád věnoval v magisterské 

práci.  V bakalářské práci, se tedy zabývám imisní zátěží v oblasti Třinecka, či v malých 

sídelních oblastech Frýdecko-Místecka, především v okolí obce Nošovice. Pro zpracování 

praktické části bakalářské práce jsem získal filtry s odebranými částicemi  

z monitorovacího vozu, který provozuje firma TESO v rámci BT klastru. 

V rámci sledování kvality ovzduší v malých sídlech bylo zjištěno, že kvalita ovzduší 

je zde často horší než v oblastech průmyslových aglomerací. Od počátku roku 2010 proto 

platí na celém území Moravskoslezského kraje ústřední a krajský smogový regulační řád 

pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, vymezených Ministerstvem životního prostředí 

v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Město Třinec, jako oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší pro překračování zvláštních imisních limitů pro suspendované 

částice  (prašný aerosol) a benzo(a)pyren, má na svém území významné velké zdroje 

znečišťování ovzduší (TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Výroba surového železa, 

Koksochemická výroba, Ocelárenská výroba a ENERGETIKA TŘINEC a.s. – provozy 

teplárny a tepelná energetika), které těmto regulačním řádům podléhají. (www.itrinec.cz)  

Cílem bakalářské práce je tedy sledování PM10 v malých sídelních jednotkách 

Frýdecko-Místecka, Třinecka a identifikace nejvýznamnějších prvků v prašné depozici 

metodou RTG-fluorescence. Druhým cílem je vyhodnocení environmentální zátěže PM10, 

způsobené průmyslovým znečišťovatelem o kterém se tolik nemluví, a tím je automobilka 

Hyundai v Nošovicích.   

  



2014  3 

 

2. Charakteristia oblasti 

 Geologie a Geomorfologie  

Krajina Slezska je nesmírně rozmanitá, nachází se zde různé typy georeliéfu, od 

rovin a nížinných pahorkatin, až po hornatiny Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských 

Beskyd. Setkávají se zde tři geomorfologické provincie: Česká vysočina na severozápadě, 

a Západní Karpaty na jihovýchodě, ze severu sem zasahuje poměrně malý výběžek 

Středoevropské nížiny. Tyto provincie se dělí na soustavy (na vymezeném území jsou to 

Krkonošsko-jesenická soustava, Středopolské nížiny, Vněkarpatské sníženiny a Vnější 

Západní Karpaty) a dále na podsoustavy, v jejichž rámci vyčleňujeme celky, podcelky a 

okrsky. (Roháček et al.; 2013) 

Západní Beskydy jsou geomorfologickou oblastí Vnějších Západních Karpat, která 

leží na území Česka, Polska a Slovenska. Jejich georeliéf je členitý, převážně však se 

zaoblenými tvary. V pleistocénu zde vzniklo množství tvarů mrazového zvětrání a odnosu, 

další vznikly díky hlubinnému ploužení a sesuvům. Skalní tvary, suťová pole a zející 

rozsedliny vytváření v Beskydech unikátní krajinné prvky. (Roháček et al.; 2013) 

Nejvyšším a zároveň i nejvýraznějším vrcholem Moravskoslezských Beskyd je Lysá 

hora (1 323 m). Z její vrcholové partie vybíhá několik hřbetů, z nichž nejvýznamnější jsou 

Malchor na severu (1 231 m), Lukšinec (953 m) na severozápadě, Zimný (1 080 m) na 

východě a Kobylanka (1 054 m) na jihu až jihozápadě. Po Lysé hoře a Smrku je třetí 

nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd Kněhyně (1 257 m) osou Moravskoslezských 

Beskyd protéká řeka Ostravice, napájená Černou a Bílou Ostravicí. Údolím Ostravice je 

území Moravskoslezských Beskyd rozděleno na dvě značně odlišné horské skupiny. Na 

východ je to skupina Lysé hory a na západ pásmo Radhošťských Beskyd. (Roháček et al.; 

2013), (Demek et al.; 1965) 

Skupina Lysé hory je tvořena z převážné části souvrstvím vrstev godulských a 

istebňanských, jež jsou součástí godulské digitace složeného příkrovu, souvrství jsou jen 

slabě zvrásněna a mírně ukloněna k jihu. Výchozy těchto souvrství zaujímají velkou 

plochu a střídání velmi odolných vrstev pískovcových s málo odolnými vrstvami jílovců 

podmínilo vznik hrubých tvarů reliéfu. Při jihozápadním okraji pohoří nad údolím Kysuce 

vystupuje pásmo vrchoviny s kuestovým reliéfem, modelované při denudačním okraji 

magurského příkrovu v souvrství paleogenních vrstev soluňských a belovežských. Velmi 
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odolné, středně zrnité, masivní pískovce středních godulských vrstev budují přední pásmo 

hornatiny s nejvyšším vrcholem Lysá hora. (Demek et al.; 1965). 

V hornatině Radhošťských Beskyd má souvrství vrstev godulských menší mocnost a 

je ukloněno příkřeji k jihu než ke skupině Lysé hory. To má za následek značné zúžení 

předního pásma hornatiny, přerušené průlomovým údolím Čeladenky a hlubokým 

Rožnovským sedlem, založeným v rozrušené antiklinále souvrství godulských vrstev. 

Součastně se s tímto pásmem zužuje i pásmo istebňanských vrstev, ve kterých směrem 

k západu ubývá pískovcové složky. Proto zadní pásmo hornatiny pohoří Lysé hory 

přechází v prostoru Radhošťských Beskyd v pásmo vrchoviny při jižním okraji pohoří nad 

Rožnovskou brázdu. (Demek et al.; 1965). 

Klimatologie 

Podnebí Beskyd ovlivňuje jejich poloha v centrální části Evropy. Střetávají se zde 

vlivy oceánického a kontinentálního klimatu. Oceánické vzdušné masy přinášejí počasí s 

mírnou zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a velkým množstvím srážek. 

Kontinentální vzduch je charakteristický denními i ročními výkyvy teplot, menším 

množstvím srážek a oblačnosti. Velký vliv na klima má i členitost reliéfu. Se stoupající 

nadmořskou výškou klesá teplota i atmosférický tlak a jsou ovlivňovány i další klimatické 

faktory. Oblast Beskyd podle klimatického členění České republiky patří do kategorie 

oblastí chladných. (www.ochranaprirody.cz) 

 

Obrázek 1: Klimatické oblasti podle Quittovy klasifikace (Tolasz et al.; 2007)  

S 
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Obrázek č. 1 ukazuje v jaké klimatické oblasti podle Quittovy klasifikace se území, 

kterým se dále zabývám, nachází. Jedná se o mírně teplou oblast MW7 a charakteristiku 

této oblasti lze nalézt v tabulce č. 1. 

 
MW7 

Počet letních dnů 30-40 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 
o
C a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 40-50 

Prům. teplota v lednu (
o
C) -2 až -3 

Prům. teplota v červenci (
o
C) 16-17 

Prům. teplota v dubnu (
o
C) 6-7 

Prům. teplota v říjnu (
o
C) 7-8 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 100-120 

Srážkový úhrn ve veget. období v mm 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 

Tabulka 1: Charakteristika klimatických oblastí MT9 a MT10 (Tolasz et al.; 2007) 

Meteorologické podmínky 

Mezi nejdůležitější faktory patří teplota, ta závisí především na nadmořské výšce 

daného místa. S vzestupem výšky o 100 m klesá teplota zhruba o půl  až 1°C. Nejnižší 

hodnoty teplot má proto Lysá hora, průměrně 2,6°C, zatímco nejníže položené oblasti mají 

průměr okolo 7°C. Nejchladnějším měsícem je leden a nejteplejším je červenec. Podobně 

jako teplota je na nadmořské výšce závislý další klimatický faktor, a tím jsou  srážky. Lysá 

hora, jako nejvyšší vrchol Beskyd, patří s průměrem 1390,8 mm/rok k srážkově 

nejbohatším lokalitám na území celé České republiky. Nejvíce srážek spadne v červnu až 

srpnu, nejméně v únoru a březnu. Významnou formou srážek je sníh,  průměrná délka 

souvislé sněhové pokrývky je na hřebenech 150 až 180 dní. Beskydy patří k oblastem s 

nejbohatší sněhovou pokrývkou v rámci celé ČR. (www.ochranaprirody.cz) 

Vítr má vliv na další klimatické faktory, především oblačnost, srážky a teplotu. 

Projevuje se i přímo na vegetaci, např. vlajkové formy stromů v exponovaných polohách. 

Ve volné atmosféře převládá západní směr větru, v přízemních vrstvách je ovlivňován 

morfologií terénu, převážně členěním horských pásem. Z těchto důvodů v oblasti 

Frýdecko-Místeckého území převládá podíl větrů jih-východ a jih-západ, jak dokazuje 
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přiložená tabulka č. 2. V horách je větší oblačnost v zimě a v nižších polohách naopak v 

létě. S oblačností přímo souvisí délka slunečního svitu, která v oblasti Beskyd činí 

průměrně 1600 hodin za rok. (www.ochranaprirody.cz) 

Tabulka 2: Hodnoty větrné růžice na měřící stanici Frýdek-Místek za rok 2010 (www.chmi.cz) 

V tabulce č. 3, která byla pořízena za z měřící stanice Třinec-Kosmos v roce 2010, 

lze vidět převládající podíl větrů v této oblasti, a to směr jih-východ. 

Tabulka 3: Hodnoty větrné růžice na měřící stanici Třinec-Kosmos za rok 2010 (www.chmi.cz) 

2.1 Nošovice 

V této kapitole blíže přiblížím a specifikuji oblast, ve které se 

zabývám hodnocením kvality ovzduší a životních podmínek. Jedná 

se o lokality Nošovice s dalšími sousedními obcemi v okolí 

průmyslové zóny, kde sídlí automobilka Hyundai. V této oblasti 

bylo provedeno měření prachových částic, za pomoci 

monitorovacího vozu, který provozuje firma TESO. 

Historie obce  

Nošovice, původně Potměnošovice, vznikly kolem roku 1447, kdy se o Nošovicích 

hovořilo, že teprve „klučí“ (kácí) lesy. V tomto roce ještě nemusely platit tzv. tacmo z lánu 

ani biskupské desátky a tak se zavázaly  k dodávce 14 fůr bukového dříví, jehož měly 

nadbytek. Pověst vypráví, že původní název obce byl odvozen od toho, že místní lidé tajně 

Třídy 

rychlosti 

Rychlost 

v m/s 
S SV V JV J JZ Z SZ Součet 

1 0,0 - 0,5 0,00 0,15 6,42 9,24 3,00 0,97 0,10 0,00 19,88 

2 < 0,5 - 2,5 0,00 4,14 11,43 15,09 15,45 19,21 6,25 0,88 72,45 

3 < 2,5 - 7,5 0,00 0,48 0,19 0,10 1,20 5,07 0,58 0,05 7,67 

Součet 

 

0,00 4,77 18,04 24,43 19,65 25,25 6,93 0,92 100,00 

Třídy 

rychlosti 

Rychlost 

v m/s 
S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří Součet 

1 0,0 - 0,5 0,56 0,22 0,75 3,80 1,96 1,37 2,70 2,56 0,19 14,12 

2 < 0,5 - 2,5 5,36 0,00 0,72 36,17 1,78 2,25 7,04 23,53 

 

76,84 

3 < 2,5 - 7,5 1,47 0,00 0,03 6,83 0,00 0,00 0,01 0,69 

 

9,04 

Součet 

 

7,39 0,22 1,51 46,80 3,75 3,62 9,74 26,78 0,19 100,00 

Obrázek 2: Znak obce Nošovice 

(www.nosovice.cz) 
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v noci – tedy potmě – nosili v nůších sukno na panskou valchu, aby nemuseli platit 

vrchnosti poplatek. Od každého kusu bylo nutno platit, aby se toto obešlo, domluvil se 

valchař s obyvateli, že mohou za odměnu nosit materiál do valchy potmě. K tomu byl 

vybrán jeden obyvatel a ten dostal přezdívku Potměnoš. (www.nosovice.cz) 

Tato pověst se stala námětem na vytvoření znaku obce, který vznikl v roce 1997 – 

v černém štítě pod zlatou hlavou s křížem přeloženým zeleným krojidlem a limpou je 

dominantní figura zlaté nůše. Krojidlo je symbolem zemědělství - část pluhu ke 

zpracovávání půdy a limpa je symbolem pivovarnictví - potřeba sladovníka k přehrabávání 

sladu při jeho sušení. Jméno obci však ve skutečnosti dal lokátor Potmienoss, který se 

svým lidem v roce 1447 osídlil  pustá místa mezi obcemi Nižní Lhoty (tehdy Dolní Lhoty) 

a Dobrá (tehdy Dobrázemica) a založil osadu Potměnošovice. (www.nosovice.cz) 

Demografické podmínky 

Obec Nošovice se nachází sedm kilometrů východně od svého okresního města 

Frýdek-Místek a rozprostírá se na rozloze 647 ha s nadmořskou výškou 346m. V obci žije 

985 obyvatel a průměrné mzdy v této lokalitě se pohybují okolo 24 479,-. V této obci se 

odjakživa pěstuje a vyrábí kysané zelí, které dokonce v roce 2007 získalo ochrannou 

známku Evropské unie. My ji ale známe spíše jakožto místo, na kterém byla v roce 1970 

uvařena první várka piva. Bylo to v Nošovickém pivovaru Radegast, který byl vybudován 

přímo v centru obce. V roce 2007 však v průmyslové zóně, na ploše o rozloze 200 ha, 

vznikla za pouhých 18 měsíců automobilka Hyundai, která je považována za nejmodernější 

automobilku v Evropě a zásadně tak ovlivnila ráz jak této obce, tak i okolních. 

(www.nosovice.cz), (www.hyundai-motor.cz) 

2.2 Imisní zátěž oblasti  

Na území města Ostravy probíhají imisní měření dvou organizací, Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚ). 

Identifikace nejméně příznivých imisních situací na území města Ostravy, je vzhledem k 

rozdílné úrovni znečištění ovzduší na Ostravsku u různých sledovaných škodlivin, pro 

které jsou stanoveny hodinové až denní imisní limity, poměrně obtížná a diskutabilní. 

Limitní hodnota 50 μg.  pro průměrnou denní koncentraci PM10 je překračována na 

jednotlivých stanicích v chladné polovině roku dokonce v 50 až 130 dnech (přičemž 

povolené překročení je pouze 35 dnů za celý rok). (Hapala et al.; 2009) 
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V celé oblasti dominují především průmyslové zdroje znečišťování ovzduší, které 

budou popsány v následující kapitole. Na znečišťování ovzduší mají ale také vliv 

neprůmyslové zdroje, které rozdělujeme na lokální topeniště a automobilovou dopravu.  

Lokální topeniště jsou energetické zdroje určené pro lokální vytápění prostor k 

individuálnímu bydlení (rodinné domy a byty). Tvoří významnou skupinu zdrojů 

znečišťování ovzduší s ohledem na jejich velké množství, umístění přímo v obytné 

zástavbě, relativně nízké komíny, tepelné výkony, použitá paliva a nižší kvalitu 

spalovacích zařízení. Výpočet emisí se provádí podle metodiky ČHMÚ, která vychází z 

tepelné bilance, znalosti struktury spotřeby paliv pro určitou oblast a výhřevností 

jednotlivých druhů paliv. (www.ostrava.cz) 

Další významnou skupinou zdrojů znečišťování ovzduší je automobilová doprava. 

Stanovení emisí z těchto mobilních zdrojů spočívá především ve vyhodnocování údajů o 

charakteru automobilové dopravy, její struktuře a intenzitě. Emise z vozidel se stanovují 

výpočtem pomocí emisních faktorů. (www.ostrava.cz) 

 

Obrázek 3: Nejvyšší 24 hodinové koncentrace  v roce 2012 (http://issar.cenia.cz) 

Na obrázku č. 3 můžeme vidět zatížení částicemi  v rámci celé české republiky. 

Z této mapy jasně vyplývá, že nejvyšší denní koncentrace překračující maximální možné 

limity jsou především na východě a to v oblastech Ostravska, Karvinska, Frýdecko-

Místecka a neposlední řadě taky Třinecka. 
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Kovy v suspendovaných částicích frakce  

Úroveň znečištění ovzduší sledovanými těžkými kovy je ve většině hodnocených 

městských lokalit dlouhodobě bez významnějších výkyvů. Dobrá shoda hodnot ročního 

aritmetického a geometrického průměru ve většině oblastí svědčí o relativní stabilitě a 

homogenitě měřených imisních hodnot bez velkých sezónních, klimatických či jiných 

výkyvů. Hodnocení za rok 2008 mírně ovlivnil výpadek dat ze stanic provozovaných 

ČHMÚ. Pole koncentrací většiny sledovaných těžkých kovů ve městech je víceméně 

homogenní a protihodnotám přirozeného pozadí měřeným na stanici EMEP v Košeticích 

mírně (dva až třikrát) zvýšené. Překročení imisního či cílového imisního limitu (As, Cd) 

lze nalézt především v okolí významných průmyslových zdrojů na stanicích v Ostravě 

(metalurgie) a v lokalitách s majoritním zastoupením spalování tuhých fosilních paliv 

(například hodnoty As v Praze 5 v Řeporyjích). Zvýšené hodnoty Ni, Mn, Cd a Pb byly 

naměřeny v ostravské oblasti. (Puklová et al.; 2009) 

 

Obrázek 4: Zdroje znečištění Cd v zájmovém území roku 2010 (http://maps.google.com) 

Mapa na obrázku č. 4 jsou uvedeny různé znečištění v Moravskoslezském kraji. 

Jedná se především o průmyslové podniky, které vypouštějí do atmosféry těžké kovy, 

v tomto případě kadmium. Významné zdroje Cd se tedy nacházejí poblíž měst Ostrava, 

Frýdek-Místek a Třinec, nejčastěji v průmyslových zónách. 
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3. Zdroje znečištění oblasti  

V oblasti Nošovic a v blízkém okolí se nachází zdroje znečišťování ovzduší, které 

mají negativní vliv na životní prostředí či zdraví obyvatel. Mezi největší zdroje znečištění 

této oblasti patří pivovar Radegast a nově vybudovaná automobilka Hyundai, kterou více 

přiblížím v následující kapitole. 

3.1 Automobilka Hyundai (popis areálu Hyundai) 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) byla založena 7. 7. 2006 

a sídlí na ploše o rozloze 200 hektarů v průmyslové zóně Nošovice. V součastné době 

zaměstnává okolo 3 500 zaměstnanců, z toho je 98% české národnosti a průměrný věk je 

zde 30 let. Počet vyrobených vozidel za rok je 300 000 kusů a převážně se jedná o modely 

jako je Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 třidveřový, Hyundai ix20 či 

Hyundai ix35. (www.hyundai-motor.cz) 

Výstavba automobilky začala v dubnu 2007 a již v listopadu 2008 byla spuštěna 

sériová výroba. Pro největší efektivitu závodu, je zde vybudován sofistikovaný logistický 

systém, který je založen na strategickém umístění tří hlavních subdodavatelů přímo v 

průmyslové zóně, z čehož dva (Mobis, Dymos) jsou propojeni s montážní halou Hyundai 

pomocí krytých mostů. Objem dílů, které se takto čistě a nehlučně dopraví do montážní 

haly, představuje denně náklad dvou set kamionů, které tím pádem nemusí vyjet. V továrně 

jsou využity nejmodernější technologie a laboratoře, které zabezpečují ochranu životního 

prostředí. (www.hyundai-motor.cz) 

 Odbornou veřejností je HMMC považována za nejmodernější automobilku v 

Evropě. Základní části společnosti tvoří lisovna, svařovna, lakovna, finální montážní linky 

a výroba převodovek tyto budovy můžete vidět na obrázku, které jsou uvedeny na obr. č. 4. 
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Obrázek 5: Areál automobilky Hyundai (http://www.hyundai-motor.cz) 

3.2 Vliv činnosti HMMC na životní prostředí  

Je přirozené, že činnost společnosti, jako každá průmyslová aktivita, ovlivňuje 

nepříznivě životní prostředí. Snahou společnosti HMMC je tyto vlivy snižovat na pokud 

možno přijatelnou míru. Zdroji produkujícími emise tuhých znečišťujících látek je 

především převodovkárna, lisovna a svařovna. Pro zpracování této subkapitoly jsem využil 

informace uváděné v environmentálním prohlášení 

(http://www.hyundaimotor.cz/download/Environmentalni_prohlaseni_2012.pdf) 

Následující údaje o jednotlivých provozech jsou citovány ze zdroje: Informační 

systém životního prostředí MSK. Iszp.kr-moravskoslezsky.cz/ [online]. 2014 [cit. 2014-04-

24]. Dostupné z: <http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/hyundai-

motor---vyrobni-zavod-spolecnosti-hmmc.pdf> 

Převodovkárna  představuje výrobu převodovek a spojek s projektovanou kapacitou 

300 000 ks/rok. Tato výroba zahrnuje pouze strojní a související operace. Odlitky jsou 

dodávány jako externí subdodávky. Díly převodovek jsou vyráběny a montovány ve 

výrobní hale, kde jsou dvě hlavní výrobní linky: linka strojírenské výroby (opracování 

odlitků a výkovků) a montážní linka.  

Lisovna karosérií s projektovanou kapacitou 250 t ocelového plechu/den či 60 000 

t/rok. Denně se zde vyrábí karosářské díly pro zhruba 1200 karoserií při dvousměnném 

provozu (16 hodin). Základním vstupním materiálem jsou svitky plechu, které se stříhají na 

http://www.hyundaimotor.cz/download/Environmentalni_prohlaseni_2012.pdf
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příslušnou velikost a předlisují. Ocelové plechy se dále strojně lisují na postupových 

lisech. V lisovně jsou instalovány 2 lisy pro předlisování a 4 lisy pro koncové lisování.  

Svařovna s projektovanou kapacitou výroby 300 000 karosérií/rok (60 karosérií/hod) 

při třísměnném provozu (24 hod/den). Ve svařovně jsou z výlisků zhotovených v lisovně 

svařeny plamenem pod ochrannou CO2 atmosférou a elektrickým obloukem kompletní 

karosérie, včetně dveří a vík motorového a zavazadlového prostoru. (http://iszp.kr-

moravskoslezsky.cz) 

 Společnost provozuje velké množství zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž provoz je 

povolen v rámci vydaného integrovaného povolení. To stanovuje pro jednotlivé zdroje 

přísné limity, způsoby monitorování a podmínky provozu. Emise ze všech zdrojů jsou 

měřeny v intervalech určených integrovaným povolením a výsledky z měření jsou 

průběžně vyhodnocovány. Ze zdroje IPPC jsem sestavil tabulku č. 4, která uvádí emisní 

limity pro jednotlivé provozy v areálu HMMC. V rámci technologie HMMC se sledují 

TZL pouze v jednom případě (lisovna, svařovna a převodovkárna), v lakovně jsou 

sledovány emise Zn. V rámci technologie HMMC jsou v emisích sledovány hlavně VOC. 

Tabulka 4:Limity pro jednotlivé emisní zdroje (http:/www.iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

V praktické části se proto zabývám problematikou imisní zátěže v okolí závodu, 

která může potvrdit reálný stav vlivu HMMC na imisní zátěž v oblasti Nošovic.  

Spalovací zdroje jsou používané jako technologické zdroje tepla pro nepřímý ohřev, 

kotle na vytápění a výrobu teplé užitkové vody, vratové clony a infrazářiče. Všechny tyto 

zdroje spalují zemní plyn. Pro zdroje jsou zpracovány provozní řády, které jsou schváleny 

příslušnými úřady. Z výsledků dosavadních měření vyplývá, že emisní limity nejsou 

překračovány. Co nejnižší možné emise jsou dosahovány pravidelnou údržbou a 

kontrolami všech zdrojů a zejména kontrolou spotřeby zemního plynu ve vztahu k objemu 

výroby. 

Emisní zdroj 
Látka nebo 

ukazatel 
Emisní 

limit 
Vztažné 

podmínky 
Monitoring 

Lisovna, 
Svařovna 

Převodovkárna 
TZL 5 mg/  C 1 x za rok 

Lakovna 
(Předúprava – 

chemické 
fosfátování) 

Zn 3 mg/  B 1 x za rok 
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4. Dálkový přenos EMEP 

Melandrino et al. (2013) studovali metodou RTG-fluorescence změny koncentrace 

prvků (Cl, Cu, Cr, Fe,Mg, Ni, P, S, Zn a Zr) v PM10 během roku 2002 až 2005 v oblasti 

Turína (Italie). Stanovená průměrná denní koncentrace ve vzorkovaném období je 

následující: Cl – 322 ng/m
3
, Cr 16.4 ng/m

3
, Cu  8.19 ng/m

3
, Fe 274 ng/m

3
; Mg 1501 ng/m

3
; 

Ni 7.33 ng/m
3
; P 19.8 ng/m

3
; S 1206 ng/m

3
; Zn 333 ng/m

3
 a Zr 8.15 ng/m

3
. Další prvky 

jako Al, Ba, Ca, K, Na, Si a Sr nemohly být stanoveny z důvodu zvýšené koncentrace 

v matrici filtru, na který byl vzorek odebírán. Z obr. č. 6 je zřejmé, že koncentrace prvků 

během roku kolísá, nejvyšší je v zimním období a nejnižší je v letním období. Autoři tyto 

změny u Fe, Cu, Cl a Cr vysvětlují topením, u Mg není rozdíl mezi letním a zimním 

obdobím až tak výrazný – zdroje budou pravděpodobně jiné. Stejný trend se samozřejmě 

projevuje i u koncentrace PM10, což souvisí nejen s topením v zimním období, ale 

klimatickými podmínkami v předhůří alpské oblasti. (Melandrino et al.; 2013) 

 
Obrázek 6: Závislost koncentrace prvků v PM10 na době odběru (Melandrino et al.; 2013) 
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Z výsledků korelační analýzy vyplývá, že byla zjištěna závislost mezi koncentracemi 

Mg a Zn, kterou autoři vysvětlují resuspenzí prachu z komunikací vlivem dopravy. 

Závislost mezi Cr a Ni charakterizuje antropogenní emise, přítomnost Ni souvisí 

s dopravní zátěží. Korelační závislost mezi Fe, Cu, S, Cl a P je většinou velmi obtížné 

interpretovat, prvky mohou pocházet z několika zdrojů (doprava/spalování fosilních paliv). 

Zr jako typický prvek zemské kůry nevykazuje korelaci se žádným ze sledovaných prvků, 

což by svědčilo o převážně antropogenních zdrojích.  (Melandrino a kol.; 2013) 

Tabulka 5: Srovnání koncentrace prvků v PM10 s jinými městy v ng/  (Muranszky et al.; 2011) 

Údaje v tabulce č. 5 pochází z těchto literárních zdrojů: Bellato A.C.S. et al. (2004), 

Lucarelli F. et al. (2000), Puxbaum h. et al. (2004) a Hueglin Ch. et al. (2005). 

Ragosta et al. (2006) sledovali vliv vlhkosti na distribuci prvků v PM10. Statisticky 

prokázali, že v případě snížení relativní vlhkosti dochází ke zvyšování koncentrace Pb a 

Zn, zatímco koncentrace Cr, Fe a Cu se snižuje. Kadmium, mangan a nikl nemají 

statisticky prokázanou žádnou závislost na vlhkost vzduchu. (Ragosta at el.; 2006) 

Prvek Buda-

pešť 

Vídeň Berlín Curych Floren-

cie 

Madrid Buenos 

Aires 

Sao 

Paulo 

Pb 30,4 22,1 49 50 53 118 21 39 

Fe 2115 181 2048 1611 1520 1930 710 853 

Co 0,32 0,11 - - - - - - 

Ni 2,7 1,6 3 3,6 12 4 2,5 8,2 

Cu 37,3 11 74 75 80 112 20,3 15,6 

Zn 53,5 35 - - 60 93 62,6 145 

Sb 8,2 - 5,6 8,8 - - 3,6 - 

Tl 0,09 - 0,06 0,03 - - - - 

V 3 1,83 1,4 1,6 9 4 - 16,9 

Cr 6,89 0,79 - - 11 - - 4,2 

Mn 26,8 6,7 25 17 19 22 16,6 21,9 

Ga 0,29 - 0,1 0,07 - - - - 

Rb 1,78 - 0,68 0,61 - - - - 

Mo 2,53 - 4,46 5 5 - 0,4 - 

Cd 1,15 0,44 0,26 0,26 - - - - 
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PM10 a další prvky Si, Al, Fe, Ca, Mg byly sledovány na třech lokalitách ve Vídni. 

Koncentrace stopových prvků byly proměnlivé: Cd 0.1 ng/m
3
, u Zn 200 ng/m

3
, Ca 

0.01mg/m
3
, Si 16.3 mg/m

3
. Příspěvek stopových prvků v koncentraci PM10  činil průměrně 

za rok cca 16 %, na jaře a na podzim byl vyšší až 40 % a v zimním období byl nižší než 10 

%. Prvky Al, Ti a Sr jsou definovány jako prvky zemské kůry, zatímco Ba, Ca, Fe, Mg, 

Mn a V jsou definovány jako prvky, u nichž není jednoznačný zdroj – zemská kůra, jako 

prvky související s antropogenní činností byly definovány:  As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, 

Sn a Zn. (Limbeck et al.; 2009)  

U prvků As, Pb a Zn bylo určeno, že jejich hlavním zdrojem je doprava a mohou být 

transportovány z velkých vzdáleností. Pro Ba, Mg, Ca, Cu a Fe bylo určeno, že jejich 

hlavním zdrojem jsou lokální emise. Autoři definovali, že prvky, které mají tzv. „ městský 

vliv“ tvoří až 32.7 % z PM10, podíl jednotlivých prvků se významně mění od 25.5 % pro 

As do 77 % u Ba. (Gianini et al.; 2012) 

Největší koncentraci v PM10 dosahují dusičnany, sírany a amonné ionty, které 

následují organické látky a elementární uhlík, stopové prvky tvoří méně než 10 %.  Za 

typické prvky, které emituje doprava, jsou považovány: Cu, Fe, Mo, Sb a Ba.  Z porovnání 

hodnot z roku 2009 a 1999 vyplývá, že došlo ke snížení emisí PM10, což se projevilo 

zvláště u síranů a elementárního uhlíku, naopak došlo ke zvýšení koncentrace dusičnanů. 

Nejpodstatnější bylo, ale snížení koncentrace stopových prvků, z nichž nejvýznamnější 

snížení bylo zjištěno u Pb (až o 80 %), což je dáno zákazem používání Pb v palivu pro 

automobily.  (Gianini et al.; 2012) 

Z tabulky č. 6 koncentrace prvků v PM10 vyplývá, že Cr, Ni a Zn vykazují vyšší 

koncentraci v Tito Scalo (Itálie), než byla zjištěna v jiných oblastech. Tato zjištění souvisí 

se specifickými průmyslovými aktivitami typickými pro tuto oblast (elektronický a 

strojírenský průmysl), tavící pece pro výrobu keramiky a galvanizace. Vyšší koncentrace 

Zn může souviset s výrobou oceli a železa, ale také s dopravou. Koncentrace Cu, Fe, Mn a 

Pb jsou shodné jako koncentrace uváděné pro jiná města.  (Ragosta at el.; 2006) 
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Tabulka 6: Koncentrace těžkých kovů zaměřené na jiných stanovištích (r=dosah, m= střední 

hodnota, S.D. = standartní odchylka)  

4.1 Zatížení PM částicemi na území ČR v rozmezí let 2003-2013 

V období let 2003–2009 vykazovaly emise primárních částic klesající případně 

stagnující trend, avšak v roce 2010 emise primárních částic meziročně stouply o 4,5%. 

Hlavní příčinou tohoto nárůstu byla chladná topná sezona (nejchladnější za posledních 10 

let), která ovlivnila produkci znečišťujících látek z výroby tepla i z lokálních topenišť, od 

roku 2011 opět dochází k poklesu emisí primárních částic. V následujících letech 2011 a 

  Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Tito Scalo 
r 2-8 16-97 3-47 

123-
3695 

1-29 
46-
276 

6-369 
70-

2663 

m (5) (34) (13) (589) (6) (85) (30) (214) 

Venkovská/obyt
ná oblast (Ispra) 

m±S
.D. 

0,51±
0,16 

6,5±3
,5 

10,5±
3,7 

511±
201 

14±5 10±4 
98±3

5 
149±
33 

Městská plocha 
(Miláno) 

r 
3,3-
30 

2-264 6-130 
300-
3600 

16-
282 

4-140 
75-

3600 
31-
270 

Venkovská 
plocha 

Východní 
Španělsko) 

m  <1 3  5 5 10  

Průmyslová 
plocha 

Východní 
Španělsko) 

m  3 5  7 4 164  

Městská plocha 
(Východní 
Španělsko) 

m  6 72  24 7 144  

Městské silnice 
(Wageningen) 

r   
12-
183 

97-
1484 

4-40   
75-
231 

m   (29) (578) (18)   (150) 

Plochy 
pozaďové 

(Wageningen) 

r   6-103 
27-
536 

4-52   
75-
336 

m   (15) (273) (8)   (146) 

Městské silnice 
(Arnhem) 

r   
25-
488 

543-
3058 

6-62   
84-
378 

m   (213) 
(1901

) 
(28)   (197) 

Plochy 
pozaďové 
(Arnhem) 

r   6-180 
167-
1373 

5-64   
82-
330 

m   (67) (436) (21)   (173) 

Městské silnice 
(Madrid) 

r  
<1-
125 

24-
301 

 8-54 <1-45 
44-
388 

32-
294 

m  (9) (112)  (22) (4) (118) (93) 

Průmyslové 
zóny 

(La Coruna) 

r 
0,3-
2,2 

  
220-
680 

2,1-
12,5 

 
12,3-
45,1 

2,7-
14,3 

m (0,92)   (420 (7,6)  (27) (7,4) 
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2012 emise PM10 klesly o 4,1 %, pokles z 34,5 kt/rok v roce 2011 na 33,1 kt/rok v roce 

2012. (www.cenia.cz) 

 

Obrázek 7: Mapa s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (http://issar.cenia.cz) 

Znečištění ovzduší v roce však 2012 vážně ohrožovalo životy obyvatel České 

republiky. Mapa na obrázku č. 7 ukazuje oblasti s překročenými imisními limity pro 

ochranu zdraví v tomto roce. Vdechování vzduchu znečištěného prachem představuje 

největší nebezpečí, které mělo na svědomí asi 5500 předčasně zemřelých a zhruba 1800 

pacientů, kteří byli hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. (www.blisty.cz) 

V roce 2013 byla ústředním tématem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) 

problematika znečištěného ovzduší a změny klimatu. Touto tematikou se rovněž zabývala 

Evropská komise. Došlo k revizi politiky EU v oblasti kvality ovzduší, která vyústila 

v nová opatření na zvýšení kvality ovzduší The Clean Air Policy Package. Na základě 

hodnotících zpráv vzniklých během roku 2013 bylo zjištěno, že např. 9 z 10 obyvatel 

žijících ve městech je vystaveno znečištěnému ovzduší, emise znečišťujících látek a 

skleníkových plynů z námořní dopravy přispívají ke změně klimatu, a v některých městech 

rovněž ještě nebyla dokončena implementace právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. 

Naopak v mnoha městech došlo ke snížení znečištění ovzduší z dopravy snížením 

automobilové dopravy a navýšení cyklistické dopravy. (www.cenia.cz) 

„Česká republika porušuje limity, které se zavázala plnit v rámci evropské směrnice 

o ovzduší. Limity nesplnila ani v řádném termínu, ani v prodloužené lhůtě, která vypršela v 

červnu 2011 na základě výjimky udělené Evropskou komisí na základě české žádosti. 

Domnívám se, že vláda by měla urychleně přijmout opatření pro snížení emisí prachu z 

http://www.blisty.cz/art/70362.html
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm
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dopravy, která se osvědčila v zahraničí, jako jsou např. zavádění prachových filtrů u 

automobilů nebo stavební techniky s dieselovými motory, zpoplatnění vjezdu do 

městských center, snižování maximální rychlosti na vybraných silnících nebo použití 

alternativních paliv v dopravě“, uvedl MUDr. Šuta a dodal: „Razantní opatření pro 

omezení znečištění průmyslem pak vyžaduje situace v Moravskoslezském kraji“. 

(www.blisty.cz) 

4.2 Vliv PM částic na organismus a zdraví člověka 

Hlavními zdroji celkových emisí tj. primárních částic a prekurzorů sekundárních 

částic, je v České republice veřejná energetika (výroba elektrické a tepelné energie), 

doprava a sektor služeb, domácností (včetně vytápění domácností) a zemědělství. Z 

důvodu různorodosti emisních zdrojů mají suspendované částice různé chemické složení a 

různou velikost. Suspendované částice PM10 mají významné zdravotní důsledky, které se 

projevují již při velmi nízkých koncentrací bez zřejmé spodní hranice bezpečné 

koncentrace. (www.chmi.cz) 

U prašných částic je třeba mít na zřeteli, že v nosních dutinách a v horních dýchacích 

cestách dochází k účinnému odlučování větších částic (přibližně do velikosti 2 až 5µm), 

takže tyto částice se do dolních dýchacích cest nedostávají a nepředstavují proto vážnější 

ohrožení. Jinde jsou naopak tyto větší částice vážnější než jemné částice. Tak např. při 

vniknutí do oka mohou hrubší částice způsobit silné podráždění oční spojivky nebo její 

zánět. Menší částice se v nosních dutinách a horních cestách dýchacích nezachytí a 

dostávají se do dolních cest dýchacích. Jsou-li nerozpustné, mohou se ukládat 

v lymfatických uzlinách a způsobovat tzv. zaprášení plic. (Bretschneider et al.; 1978) 

Zdravotní rizika částic tedy ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické 

složení. Při dlouhodobém působení částic může dojít k podráždění sliznic dýchací 

soustavy, zvýšené produkci hlenu apod. Tyto změny mohou způsobit snížení imunity a 

zvýšení náchylnosti k onemocnění dýchací soustavy. Opakující se onemocnění mohou vést 

ke vzniku chronické bronchitidy a kardiovaskulárním potížím. Při akutním působení částic 

může dojít k zvýraznění symptomů u astmatiků a navýšení celkové nemocnosti a úmrtnosti 

populace. Dlouhodobé vystavení působení částic může vést ke vzniku onemocnění 

respiračního a kardiovaskulárního systému. Míra zdravotních důsledků je ovlivněna řadou 

faktorů, jako je například aktuální zdravotní stav jedince, alergická dispozice nebo kouření. 

(www.chmi.cz) 
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 Citlivou skupinou jsou děti, starší lidé a lidé trpící onemocněním dýchací a oběhové 

soustavy. V poslední době se ukazuje, že nejzávažnější zdravotní dopady, tj. 

kardiovaskulární a respirační účinky a navýšení úmrtnosti, mají jemné a ultrajemné částice. 

Dle WHO dochází ve městech s vysokou mírou znečištění ovzduší k navýšení úmrtnosti o 

15 až 20 % ve srovnání s úmrtností ve městech s relativně čistým ovzduším. 

(www.chmi.cz) 

4.3 Těžké kovy 

Obecná charakteristika kovů 

Ke kovům se řadí přibližně osmdesát prvků periodické soustavy, z nichž je přibližně 

třicet označováno jako kovy těžké. Pod tímto názvem dnes rozumíme kovy nebo 

metaloidy, které jsou stabilní a mají měrnou hmotnost větší než 4,5 g/ . Tuto definici 

spíše pro její jednoduchost a pragmatičnost než z pohledu chemie, převzaly i legislativní 

předpisy nebo mezinárodní dohody. Z hlediska posuzování životního prostředí přiřazujeme 

do této skupiny (v níž jsou pak zahrnuty i kovy ,,lehčí“ jako například hliník, berylium 

nebo selen) i sloučeniny těžkých kovů, především organického původu, kdežto 

organokovové sloučeni zpravidla posuzujeme jako organické polutanty. Název těžké kovy 

tak pokrývá určitou skupinu látek, jejichž vlastnosti, zdroje a účinky na životní prostředí a 

lidský organismus jsou zpravidla posuzovány souběžně. (Kurfürst; 2008) 

Prvky zastoupené v PM10  

V PM10 se mohou prvky rozdílně koncentrovat v hrubozrnné a jemnozrnné třídě. 

Prvky, které tvoří půdní částice (Al, Si, K,Ca, Ti, V a Fe) mají vyšší koncentraci 

v hrubozrnné třídě (2.5 µm – 10 µm). Prvky, které mohou být jak přírodního tak 

antropogenního charakteru (Ti, V, Cr, Mn a Ni) i prvky antropogenního původu (Cu, Zn, 

As a Pb) se také vyskytují ve vyšší koncentraci v hrubozrnné třídě. V jemnozrnné třídě se 

vyskytují v podstatně vyšší koncentraci sulfáty. V hrubozrnné frakci jsou koncentrace Fe 

2.43±6.38 a v jemnozrnné frakci 1.126 ± 1.687 µg/m
3
. (Balcilar et al; 2013) 
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Na základě koncentrace můžeme prvky v  PM10 rozdělit do čtyř skupin:  

1. Fe (1000–4000 ng/m
3
) 

2. Pb, Mn, Zn, Cu, Sn (10–60 ng/m
3
) 

3. V, Mo, Cd, Rb, Ni, Sr, Li, Sb, Cr (0.5–8 ng/m
3
) 

4. Co, Ga, Bi, Ag, Te, Tl, U, Pt (n.d.–0.4 ng/m
3
) (Muranszky et al.; 2011) 

Tabulka 7:Koncentrační rozmezí kovů pro částice v městském prostředí a pozaďové hodnoty 

(Air Quality Criteria for Particulate Matter, 2001) 

Muranszky  et al. (2011) sledovali v prachových částicích PM10 23 prvků (V, Cd, Zn, 

Cu, Ni, Sb, Sn, Cr, Pt, Pb, Te, Tl, U, Mn, Fe, Co, Ga, Rb, Sr, Mo, Ag, Bi, Li). Během 

vzorkovací kampaně nezjistili výrazné sezonní rozdíly v koncentraci prvků. Koncentrace 

stopových prvků byly podobné koncentracím zjištěným v jiných městech s výjimkou Mn, 

Ga, Rb a Cd, které se v Budapešti vyskytoval ve vyšších koncentracích.  V tabulce č. 7 

jsou uvedeny roční koncentrace prvků včetně ročních období (zima, jaro, podzim). Suma 

Prvek Pozadí (ng/m
3
) Venkovská oblast 

(ng/m
3
) 

Městská oblast (USA) 

(ng/m
3
) 

As 0.007 - 1.9 1-28 2-2320 

Cd 0.003 - 1.1 0.4 - 1000 0.2 - 7000 

Ni 0 - 60 0.6 - 78 1 - 328 

Pb 0 - 64 2 - 1700 30 - 96270 

Zn 0 - 460 11 - 403 15 - 8328 

Co 0.001 – 0.9 0.08 – 10.1 0.2 - 83 

Cr 0.005 – 11.2 1.1 - 44 2.2 - 124 

Cu 0.029 - 12 3 - 280 3 - 5140 

Fe 0.62 - 4160 55 - 14530 130 - 13800 

Hg 0.005 -1.3 0.05 - 160 0.58 - 458 

Mn 0.01 - 16.7 3.7 - 99 4 - 488 

Se 0.0056 – 0.19 0.01 - 3 0.2 - 30 

Sb 0.0008 -1.19 0.6 - 7 0.5 - 171 



2014  21 

 

koncentrace analyzovaných stopových prvků (23) a celkového uhlíku vytváří pouze 40 % 

z celkového množství PM10. Šedesát procent částic v PM10 bude tvořeno silikáty Na, K, 

Ca, Mg a amonnými solemi. Nejvyšší koncentrace ve frakci PM10 byla zjištěna u Fe, Zn, 

Pb, Cu a Mn. Fe tvoří až 87 % z celkového množství sledovaných stopových prvků. 

(Muranszky et al.; 2011) 

Tabulka 8:Koncentrace prvků během roku – základní statistické parametry a koncentrace během 

ročních období po celkovém rozkladu PM10 v lučavce královské (Muranszky a kol.; 2011) 

 

Prvek Minimum Maximum Průměr Medián Srážky Zima Jaro Léto 

Sn 2,4 48 12 7,5 12 14 15 7,5 

Sb 1,5 34 8,2 6,7 7 7,6 11 7,2 

Te - 0,11 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 

Pb 1,8 136 30 20 25 36 34 26 

Bi 0,03 0,8 0,27 0,24 0,27 0,32 0,29 0,19 

U - 0,11 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 

V 0,71 12 3 2,4 2,5 3 3,7 2,8 

Cr 0,29 24 6,9 6,2 6,6 5,7 7,6 7,7 

Mn 5,6 76 27 25 23 26 29 29 

Fe 396 9495 2115 1493 1917 2241 2883 1460 

Co 0,03 1,2 0,32 0,25 0,25 0,24 0,46 0,31 

Ni 0,02 9,3 2,7 2,3 2,2 2,3 3,7 2,6 

Cu 12 98 37 33 35 35 40 39 

Zn 836 215 53 42 61 74 43 36 

Mo 0,67 7,8 2,5 2,4 2,5 2,6 2,8 2,2 

Ag 0,01 1 0,2 0,13 0,2 0,18 0,28 0,14 

Cd 0,12 6,4 1,1 0,62 0,76 1,1 1,7 1,1 

Pt - 0,044 0,009 0,006 0,008 0,01 0,01 0,006 
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Účinky těžkých kovů na vegetaci  

V životním prostředí se kovy pohybují v geochemických a biologických cyklech, 

jejichž prostřednictvím přecházejí do živých struktur ekosystému a do organismů. 

Migrační cykly kovů mohou podléhat přirozeným, přírodním procesům, ale mohou být 

také vyvolávány, stimulovány a řízeny zcela antropogenními procesy nebo vlivy. Právě 

převaha antropogenních procesů nad procesy přírodními vede ke škodlivým účinkům 

těžkých kovů na lidské zdraví a životní prostředí. Sociální a industriální vývoj lidské 

společnosti vedl k důmyslnému využívání kovů, bez nichž by technický vývoj nebyl vůbec 

možný. Budiž ale zdůrazněno, že kovy jsou v antropogenních procesech využívány jako 

přírodní látky, tedy svým původem životnímu prostředí nikoli cizí, a že jejich pohyb 

jakožto výrobků nebo produktů nemusí ještě znamenat ohrožení životního prostředí.             

Kurfürst; 2008) 

V životním prostředí závisí toxicita těžkých kovů na jejich koncentraci ovlivňující 

rostliny. To zasahuje do běžného fungování těla rostliny, což v důsledku stresu, může 

nakonec vést ke ztrátě produkce, nebo často i smrti. (Agarwal; 2009) 

4.3.1 Železo  

Částice bohaté na Fe pochází převážně z výroby železa/oceli a vznikají většinou při 

vysokoteplotních technologických procesech. Jsou tvořeny především goethitem (FeOOH), 

hematitem ( ) a magnetitem ( ) (Wang et al.; 2006). Částice s vysokým 

obsahem K a Fe jsou označovány za částice vznikající při spalování fosilních paliv a 

biomasy. Fe částice v PM10 vytváří čtyři chemicky rozdílné skupiny:  

 částice bohaté na Fe (r-Fe)  

 částice bohaté na K 

 částice s obsahem V  

 minerální částice (půdní částice, částice uvolněné erozí a dopravou surovin) 

(Zhang et al. ; 2014)  

Železo představuje prvek s nejvyšší koncentrací. Stopové prvky obvykle reprezentují 

pouze 5 % z celkového množství v PM10. V tomto množství je železo zastoupeno 87 % a 

13 % zbývá na ostatní prvky. Fe-bohaté částice obsahují cca 69 % Fe, tvoří přibližně 4 % 

v PM10. (Choël M. et al.; 2007)  
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Ve studii distribuce Fe v okolí vysokých pecí/ocelárny ve Velké Británii bylo 

zjištěno, že Fe částice v okolí technologických procesů tvoří až 12 % z PM10. V tomto 

případě se projevilo pouze mírné nabohacení v Fe částicich u jednotlivých zrnitostních tříd.  

Koncentrace Fe, Mn a Co v PM byly v okolí vysokých pecí/ocelárny 2,5 až 5 krát vyšší, 

než ve vzdálenějším okolí.  Ve čtyřech sledovaných lokalitách se koncentrace Fe 

pohybovala v rozmezí: 

 PM10  (0.096 – 2.931 µg/m
3
) 

 PM2.5  (0.036 – 1.767 µg/m
3
) 

 PM1   (0.009 – 1.272 µg/m
3
) (Mohiuddin et al. 2014) 

Železo lze nalézt v mase, celozrnných výrobcích, bramborech i zelenině v 

živočišných produktech jej lidské tělo absorbuje rychleji, než v rostlinných produktech. Je 

nezbytnou součástí hemoglobinu, pokud se však dotýká a zůstává v tkáních, jeho nadměrné 

množství může způsobit zánět spojivek, choroiditidu a retinitidu. Chronická inhalace 

nadměrné koncentrace par nebo prachu oxidu železa může vést k rozvoji benigní 

pneumokoniózy a vdechnutí nadměrných koncentrací oxidu železa a může zvyšovat riziko 

vzniku rakoviny plic především u pracovníků vystavených plicním karcinogenům. (Choël 

M. et al.; 2007), (www.lenntech.com) 

4.3.2 Zinek 

Do atmosféry se zinek uvolňuje při spalování fosilních paliv, těžbě a zpracování 

zinkových rud (i rud jiných kovů, které mohou obsahovat příměsi zinku). Atmosférickou 

depozicí se dostává do půdy a vody. Přirozeným zdrojem je zvětrávání rud s obsahem 

zinku. Mezi významné antropogenní zdroje zinku patří: 

 spalování fosilních paliv 

 těžba a zpracování rud (www.irz.cz) 

Podobně jako jiné kovy je i zinek součástí různých vitamínových i minerálních 

preparátů, které jsou nabízeny v různých kombinacích, patři tedy mezi důležité esenciální 

prvky člověka, zvířat i rostlin. V organismech je součástí více než dvaceti metaloenzymů a 

dalších téměř sto enzymů potřebuje zinek ke své funkci. Důležitou roli má také v 

metabolismu bílkovin a nuklových kyselin. (Kurfürst; 2008) 
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Jeho nedostatek v lidském organismu je závažný zejména u dětí a u chlapců a může 

způsobit poruchy v dospívání. Nedostatečná koncentrace může být příčinou 

neuropsychických abnormalit, dermatit nebo vážného poškození imunního system. Naopak 

velké expozice zinkem (např. orálním nebo inhalačním vstupem do organismu) mohou 

vyvolat vážné zdravotní problémy. Nejčastěji k tomu dochází inhalací par oxidu 

zinečnatého, tedy profesní expozicí, kdy již po několika hodinách se může projevit tzv. 

horečka z kovů, jejímiž příznaky je únava, bolesti hlavy, kašel, vysoké teploty, 

dehydratace pocením a výskyt bílkoviny v moči. Působením dýmu oxidu zinečnatého 

dochází k denaturaci bílkovin, na což organismus reaguje alergicky. (Kurfürst; 2008) 

4.3.3 Měď 

Do ovzduší se měď uvolňuje při těžbě a zpracování měděných rud a při spalování 

fosilních paliv a odpadů. Atmosférickou depozicí se dostává ze vzduchu do ostatních 

složek životního prostředí. Přirozeným zdrojem mědi je zvětrávání, sopečné výbuchy, lesní 

požáry a rozklad biomasy. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje patří: 

 těžba a zpracování měděných rud 

 spalování fosilních paliv a odpadů (www.irz.cz) 

Měď patří k esenciálním prvkům podobně jako zinek. Je součástí některých 

metaloenzymů, např. tyrozinázy, a její přítomností je nutná pro funkci jiných, zejména 

oxidativních enzymů. Důležitá je rovněž pro bezchybný metabolismus železa v lidském 

těle a její nedostatek může být příčinou zhoršené syntézy hemoglobinu a následně 

anemických stavů. (Kurfürst; 2008) 

Absorpci mědi v organismu snižuje přítomnost zinku a kadmia. Vyšší koncentrace 

mědi v organismu mohou vést k vážným zdravotním potížím. Měď patří k akumulačním 

xenobiotikům a hromadí se především v játrech a kostní dřeni. Rozpustné soli mědi mohou 

způsobit kromě anemie i poškození jater a ledvin neb o zažívací potíže spojené 

s krvácením do zažívacího traktu. Chronická akumulace mědi v játrech, v ledvinách, 

v mozku a v oční rohovce, což je spojeno s vážnými zdravotními problémy, je nazývána 

Wilsonova nemoc. Při ní dochází k poškození cílových orgánů a k oslabení jejich funkce. 

U dětí mladších tří let vyvolává měď poškození nervového systému a s následnou duševní 

a fyzickou retardací, která může vést až ke smrti. Toto onemocnění se nazývá Mankesova 

choroba. Pro zvířata je měď méně toxická a mírně toxická je i pro rostliny a řasy. Zato 
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větší toxicitu projevuje u nižších organismů, jako jsou plísně, bakterie nebo nižší houby. 

Proto se v zaamědělství používá tradičně modrá skalice, síran mědnatý, někdy i s vápnem 

jako fungicidní prostředek, např. k ošetření vinné révy. (Kurfürst; 2008) 

4.3.4 Arsen  

Arsen v atmosféře pochází s různých zdrojů: vulkanickou činností se uvolňuje okolo 

3000 tun za rok, mikroorganismy uvolňují těkavé methylarseny do míry okolo 20 000 tun 

za rok, ale lidská činnost je zodpovědná za mnohem více, 80 000 tun arsenu ročně se 

uvolní při spalování fosilních paliv. (www.lenntech.com) Arsen je uvolňován především 

ve formě vázané na popílek, značné množství zůstává také ve škváře. Významné je hlavně 

spalování v elektrárnách, protože při spalování uhlí v domácích topeništích zůstává značná 

část As v popelu. Vysoké koncentrace mohou být také v okolí metalurgických závodů 

zpracovávající Cu, Pb a jiné kovy, které ve svých rudách obsahují stopy arsenu. 

(www.irz.cz) 

Člověk přijímá arsen z 70% v potravě, 29% v pitné vodě a 1% ze vzduchu. Většina 

arsenu v potravě je však přítomna ve formě organických komplexů, které jsou méně 

toxické. (www.irz.cz) Arsen je karcinogen, otravy se projevují bolestmi hlavy, závratěmi, 

někdy bouřlivými zažívacími potížemi, jež mohou vyústit v selhání krevního oběhu a 

způsobit smrt. Chronické otravy způsobují záněty kůže, trvalé zažívací potíže, plastickou 

anémii a poškození nervového systému s projevy mravenčení v končetinách. 

Nejvážnějšími důsledky otrav je rakovina kůže a plic a účinky mutagenní a teratogenní 

Přes jeho proslulost jako smrtící jed, je arsen nezbytný stopový prvek pro některá zvířata, a 

také i pro člověka, příjem je ale nízký okolo 0,01 mg / den. (Kurfürst; 2008), 

(www.lenntech.com) 
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5. Metodika odběru a analýzy vzorků 

5.1 Odběr vzorků 

Pro zpracování bakalářské práce jsem získal vzorky křemenných filtrů, na kterých 

byly odebrány částice PM10. Vzorky imisí na vybraných lokalitách byly odebrány imisním 

měřícím vozem s cílem definovat vliv emisního zdroje – automobilky, na životní prostředí 

v oblasti Nošovic a okolí.  Vzorky odebrala firma TESO Ostrava v rámci aktivity BT 

Klastr.  BT Klastr nabízí služby mobilní měřící laboratoře ve spolupráci se zakladatelskou 

organizací VVUÚ. Jedná se o unikátní mobilní měřící laboratoř, která získala akreditaci 

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a je tak 

jednou z nejmodernějších měřících laboratoří v České republice. Téměř celý měsíc květen 

roku 2013 probíhalo měření v lokalitách Věřňovice a Dolní Lutyně a na podzim v říjnu se 

měřily lokality Nošovice a Vyšní Lhoty. Měřící vůz byl pokaždé v jedné z lokalit, proto 

měření neprobíhalo nikdy stejný den na více místech součastně. Na lokalitách Veřňovice, 

Dolní Lutyně, Nošovice č. p. 125, Nošovice č. p. 70, Vyšní Lhoty č. p. 229 bylo provedeno 

6 až 12 měření a v ostatních lokalitách byly provedeny pouze 2 denní odběry. Měření a 

odběr vzorků byl na každé lokalitě prováděn po dobu 8 hodin. 

Podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a 

vyhodnocení úrovně znečištění sledujeme v ovzduší PM10 částice a obsahy těžkých kovů 

v nich. Imisní limity pro tyto sledované kovy jsou As=6 ng.m
-3

, Cd=5 ng.m
-3

, Ni=20 ng.m
3
 

a u benzo(a)pyrenu je to pak 1 ng.m
-3

. (www.portal.chmi.cz) 

 

Obrázek 8: Měřící vůz v lokalitě Nošovice č. p. 125 
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Měření bylo prováděno po celém území Slezska, avšak v této části se zaměřuji na 

naměřené hodnoty v okolí automobilky Hyundai. Porovnávám a vyhodnocuji tyto údaje na 

třech stanovištích v blízkosti areálu. Z těchto informací by se měl identifikovat vliv 

provozu automobilky na životní prostředí v této oblasti. Obrázek č. 9 ukazuje obecnou 

mapu oblasti s vyznačenými místy měření. Popis odběrových míst jsem získal od firmy 

TESO. Pro lepší orientaci přikládám leteckou mapu, která se nachází na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 9: Obecná mapa okolí areálu Hyundai 

  

Obrázek 10: Letecká mapa okolí areálu Hyundai 

 

Dobrá č. p. 879 

Nošovice č. p. 70 

Nošovice č. p. 125 

Vyšní Lhoty č. p. 229 



2014  28 

 

Odběrové místo Dobrá č. p. 879 

Místo měření je situováno na severním okraji Dobré, západně od průmyslové zóny, 

výrobní haly jsou umístěny cca 2,5 km jihovýchodně. Terén je rovinný, cca 150 m severně 

vede silnice R48, průměrná intenzita dopravy dle sčítání ŘSD v roce 2010 byla na této 

komunikaci 17684 vozidel/den. Hodnoty z této lokality nebyly bohužel zpracovány. 

Odběrové místo Nošovice č. p. 125 

Místo měření je situováno jihozápadně od průmyslové zóny, výrobní haly jsou 

umístěny cca 1 km východně. Terén je rovinný, místo je od průmyslové zóny odděleno 

protihlukovým valem. Severně se nachází areál pivovaru (vzdálenost cca 350 m), 

východně zemědělský areál (300 m). V blízkosti vede silnice II/4774, průměrná intenzita 

dopravy dle sčítání ŘSD v roce 2010 byla na této komunikaci 5332 vozidel/den.  

 

Obrázek 11: Pozice měřícího vozu v lokalitě Nošovice č. p. 125 

Obrázek č. 11 zobrazuje pozici měřícího vozu v lokalitě Nošovice č. p. 125 na 

letecké mapě. Na obrázku č. 12 lze vidět fotografii měřícího vozu, který byl umístěn 

v areálu základní a mateřské školy. 

Nošovice č. p. 125 
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Obrázek 12: Měřící vůz v areálu základní a mateřské školy 

Odběrové místo Nošovice č. p. 70 

Místo měření je situováno uprostřed nesouvislé zástavby rodinných domů, východně 

od průmyslové zóny, výrobní haly jsou umístěny cca 0,8 km jihozápadně (resp. 650 m 

východně – hala Hysco). Mezi průmyslovou zónou a místem měření se nachází vzrostlá 

zeleň lemující Žermanický přivaděč. Terén je rovinný, cca 350 m severně vede silnice 

R48, průměrná intenzita dopravy dle sčítání ŘSD v roce 2010 byla na této komunikaci 16 

566 vozidel/den. Na obrázku č. 13 je zobrazena letecká mapa s pozicí měřícího vozu. 

 

Obrázek 13: Pozice měřícího vozu v lokalitě Nošovice č. p. 70 

Nošovice č. p. 70 
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Odběrové místo Vyšní Lhoty č. p. 229 

Místo měření je situováno v prostoru se zástavbou rodinnými domky, jižně od 

průmyslové zóny, výrobní haly jsou umístěny cca 1,5 km severně. Terén je rovinný, místo 

je od průmyslové zóny odděleno protihlukovým valem. Severozápadně se nachází 

zemědělský areál (vzdálenost cca 650 m). Silnice II/4774 je vzdálená cca 250 m, průměrná 

intenzita dopravy dle sčítání ŘSD v roce 2010 byla na této komunikaci 5332 vozidel/den.   

 

Obrázek 14: Pozice měřícího vozu v lokalitě Vyšní Lhoty č. p. 229 

Obrázek č. 14 zobrazuje na letecké mapě pozici měřícího vozu v lokalitě Vyšní 

Lhoty č. p. 229 a na obrázku č. 15 je opět fotografie měřícího vozu, který byl umístěn 

tentokrát mezi rodinnými domy. 

 

Obrázek 15: Umístění měřícího vozu  

Vyšní Lhoty č. p. 229 
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5.2 Metoda měření 

Pro měření koncentrace kovů ve třídě PM10 byla zvolena metoda RTG-fluorescence, 

která není standardní metodou pro analýzu kovů ve vzdušných aerosolech (mikrovlnný 

rozklad v kyselině s následnou analýzou metodou ICP). Tato metoda byla zvolena 

vzhledem k získání nového spektrometru, který má speciální operační software pro 

vyhodnocení filtrů s prašnou depozicí (měření v tenké vrstvě). Filtry byly před a po odběru 

zváženy, hmotnost byla zapsána, stejně jako bylo sledováno množství prosátého vzduchu 

při odběru PM10, které sloužilo k přepočtu koncentrace g/  (plocha filtru) a množství 

vzduchu (µg/ ). Analýzy křemenných filtrů byly provedeny pomocí mobilního RTG-

fluorescenčního analyzátoru (výrobce Olympus-Innov-X) DELTA 50 Premium. Filtry 

dodané firmou ECM-Ecomonitoring, s.r.o. měly vysoké pozaďové koncentrace některých 

prvků (např. Ba, Ti, As apod.) a proto nebylo možné koncentraci těchto prvků vyhodnotit.   

 

Obrázek 16: RTG- fluorescenční analyzátor Delta 50 premium 

 

Obrázek 17: Pohled na displey analyzátoru 
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V laboratoři jsem pořídil fotografie RTG-fluorescenčního analyzátoru na obrázku, 

které uvádím na obrázku č. 16. a 17. Obrázek č. 18 pak zachycuje pracoviště pro 

zpracování RTG-fluorescenčních spekter a vyhodnocení dat. Vpravo na obrázku se nachází 

stojan pro umístění mobilního analyzátoru, který slouží k většímu pohodlí a efektivitě při 

práci. Z obrázku č. 19 je jasně vidět charakter částic zachycených na filtru ve třídě pod 

PM1, ve třídě PM1 až PM2,5 a ve třídě PM2,5 až PM10. 

          

Obrázek 18:Zpracování RTG-fluorescenčních spekter, vyhodnocení dat, vpravo stojan pro umístění 

mobilního analyzátoru 

 

Obrázek 19: Charakter částic zachycených na filtru 
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5.3 Výsledky měření a obsahy kovů v PM10 

Ze všech naměřených hodnot jsem vypracoval grafy pro lepší přehlednost 

zatížení  prachovými částicemi PM10 v jednotlivých lokalitách. Maximální limit zatížení 

PM10 částicemi je 50 . Z grafu č. 1 lze vidět překročení emisních limitů v jednom 

případě z šesti.  

 

Graf 1: Koncentrace částic PM10 v jednotlivých dnech odběru 

V oblasti Lutyně u ZŠ bylo provedeno měření ve více dnech. Rozptyl naměřených 

hodnot v grafu č. 2 vyjádřen standardní směrodatnou odchylkou je relativně malý a to 8.91 

µg/   . Pro obě lokality byly PM10 měřeny v květnu 2013, to znamená po ukončení topné 

sezony. Lze tedy předpokládat, že hodnoty nebudou ovlivněny působením lokálních 

topenišť a budou zahrnovat PM10 z dálkového transportu, průmyslových zdrojů a dopravy.  

Graf 2: Koncentrace částic PM10 v jednotlivých dnech odběru 
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Graf 3: Koncentrace částic PM10 v jednotlivých dnech odběru 

V oblasti Nošovic č. p. 125 nebyla překročena limitní 24 hodinová hodnota pro 

PM10. Průměrná koncentrace v měřených dnech dosáhla hodnoty 21.97 µg/ a standardní 

směrodatná odchylka je 9.02 µg/ .  Měření v této lokalitě probíhalo na začátku topné 

sezóny, proto může být koncentrace také ovlivněna teplotou, lokálními topeništi a ostatním 

faktory ovlivňující koncentraci PM10. 

  

Graf 4: Koncentrace částic PM10 v jednotlivých dnech odběru 
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Graf č. 4 popisuje situaci v lokalitě Vyšní Lhoty č. p. 229. Průměrná hodnota 

koncentrace PM10 naměřená na této lokalitě byla 29.67 µg/  a standardní směrodatná 

odchylka 9.98 µg/m
3
. Měření na této lokalitě probíhalo již v topné sezóně, a tak vyšší 

koncentrace PM10 může být ovlivněna teplotou a lokálními topeništi. 

 

Graf 5: Koncentrace částic PM10 v jednotlivých dnech odběru 

Nedaleko areálu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., v lokalitě 

Nošovice č. p. 70 jsou hodnoty PM10 velice nízké, i když se měřilo v topnou sezónu (graf č. 

5.). Průměrná hodnota PM10 dosáhla pouze 16.82 µg/m
3
 a standardní směrodatná odchylka 

5.06 µg/m
3
. 

 

Graf 6: Závislost mezi teplotou a koncentrací PM10 (Nošovice obě lokality a Vyšní Lhoty) 
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Na obou lokalitách  Nošovic a ve Vyšních Lhotách se měřilo během topné sezony, a 

proto je problematické určit podíl lokálních topenišť a průmyslového zdroje na zatížení 

oblasti PM10. Z grafu č. 6, je zřejmé, že koncentrace PM10 je ovlivněna venkovní teplotou, 

tudíž podíl lokálních topenišť je velmi významný. Byla splněna kritická hodnota 

koeficientu korelace (r-krit = 0.60) při hladině významnosti 0.05. V grafu č. 6 jsem použil 

průměrnou denní teplotu, kterou jsem získal z měřící stanice ZUOVA.   

V případě Veřňovic a Dolní Lutyně probíhalo měření v květnu v mimo topnou 

sezonu, přesto je koncentrace PM10 ve Věřňovicích nejvyšší.  U grafů č. 3, 4 a 5 byl měřící 

vůz v lokalitách přistaven později, a to v říjnu.  

 

Graf 7: Průměrné hodnoty prachových částic PM10 

V grafu č. 7 jsou zobrazeny průměrné hodnoty prachových částic velikosti PM10 

v jednotlivých lokalitách, v případě lokality Věřňovice jsou hodnoty nejvyšší. Naopak 

v oblasti Nošovic byly průměrné měřené hodnoty nejnižší a v žádné lokalitě nebyl 

překročen limit 50 . 

 

Graf 8: Koncentrace Cu v jednotlivých dnech odběru 
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Graf 9: Koncentrace Cu v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 10: Koncentrace Cu v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 11: Koncentrace Cu v jednotlivých dnech odběru 
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Graf 12: Koncentrace Cu v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 13: Průměrné hodnoty koncentrace Cu v částicích PM10 

Z grafu č. 8 až 12 byly ze všech dnů měření v jednotlivých lokalitách, spočítány 

průměrné hodnoty Cu a z těchto hodnot byl poté sestaven graf č. 13. Na tomto grafu jsou 

zobrazeny ve dvou případech a to v lokalitách Věřňovice a Dolní Lutyně, průměrné 

hodnoty Cu přesahující téměř trojnásobek naměřených hodnot, než v okolí automobilky. 

 

Graf 14: Koncentrace Zn v jednotlivých dnech odběru 
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Graf 15: Koncentrace Zn v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 16: Koncentrace Zn v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 17: Koncentrace Zn v jednotlivých dnech odběru 
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Graf 18: Koncentrace Zn v jednotlivých dnech odběru 

Grafy č. 14 až 18 ukazují denní koncentrace Zn v PM10 na měřených lokalitách. 

V grafu č. 17 pak můžeme dne 15. 10. 2013 vidět abnormální naměřené hodnoty Zn. Tato 

hodnota překračuje téměř dvojnásobek ostatních hodnot a je zde možný negativní vliv 

automobilky Hyundai. 

 

Graf 19: Průměrné hodnoty koncentrace Zn v částicích PM10 
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Graf 20: Koncentrace Fe v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 21: Koncentrace Fe v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 22: Koncentrace Fe v jednotlivých dnech odběru 
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Graf 23: Koncentrace Fe v jednotlivých dnech odběru 

 

Graf 24: Koncentrace Fe v jednotlivých dnech odběru 

Grafy č. 20 až 24 pak ukazují denní koncentrace Fe v PM10 na měřených lokalitách. 

V každém z grafů lze vždy vidět jednu denní hodnotu, která je významnější než ostatní 

naměřené hodnoty. 

 

Graf 25: Průměrné hodnoty koncentrace Fe v částicích PM10 
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Průměrné hodnoty Fe v prachových částicích znázorňuje graf č. 25, ze kterého je 

patrné, že největší koncentrace železa jsou v oblasti Věřňovice, Vyšní Lhoty a Dolní 

Lutyně. V případě Vyšní Lhoty můžou mít za následek přenos prachových částic 

klimatické, či větrné podmínky. 

Tabulka 9:Koncentrační rozmezí kovů pro částice v městském prostředí a pozaďové hodnoty 

(Air Quality Criteria for Particulate Matter, 2001) 

Tabulka č. 9 je přehlednější verze tabulky č. 7 a nachází se v ní pouze ty prvky, které 

byly sledovány v rámci mého měření. Údaje z této tabulky jsou dále použity 

v následujících tabulkách č. 10 až 12 pro srovnání zátěže sledovaných prvků v jednotlivých 

oblastech.  

Tabulka 10: Porovnání hodnot Fe v různých místech 

Průměrná hodnota Fe ve Věřňovicích byla 4,26 v převodu na nanogramy je to 

4260  , tato hodnota se tak vešla do rozmezí jak venkovské oblasti tak městské 

podle Air Quality Criteria for Particulate Matter (2001). Průměrné hodnoty Fe podle 

Maruznaského et al. (2011) jsou však 2115  a v tomto případě je zde překročení 

dvojnásobné. Co se týká velkých měst jako Budapešť, Berlín, které nalezneme v tabulce č. 

5, je zde obsah Fe v PM10 také překročen dvojnásobně a v případě Vídně dokonce až 

mnohonásobně. Ve srovnání s Tito Scalo, Věřňovice také překračují rozmezí Fe v PM10, 

dokazuje tabulka č. 10. 

  

Prvek Pozadí (ng/m
3
) Venkovská oblast 

(ng/m
3
) 

Městská oblast 

(ng/m
3
) 

Fe         0.62 - 4160 55 - 14530 130 - 13800 

Zn    0 - 460 11 - 403 15 - 8328 

Cu          0.029 - 12         3 - 280         3 - 5140 

 Air quality 

criteria for 

PM (2001) 

Muranszka 

et al.; 2011 
Berlín Tito Scalo Věřňovice 

Fe  55 - 14530 2115 2048 123-3695 4260 
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Tabulka 11:Porovnání hodnot Zn v různých místech 

Nejvyšší průměrná hodnota Zn byla naměřena ve Vyšních Lhotách a to 888 . 

V porovnání s venkovskými hodnotami dle Air Quality Criteria for Particulate Matter 

(2001) je překročeno množství Zn v PM10 dvojnásobně.  Srovnám-li výsledky 

Maruznaského et al. (2011) je průměrná hodnota 53  také překročena 

několikanásobně a to i v případě zimního období, kdy se tento průměr zvyšuje na 74

. V oblasti Sao Paulo jsou hodnoty 145  a také dochází k překročení Zn v PM10. 

Jediná oblast s širokým rozmezím je Tito Scalo 70-2663  a Vyšní Lhoty tedy 

spadají do této oblasti, jak uvádí tabulka č. 11. 

Tabulka 12: Porovnání hodnot Cu v různých místech 

Tabulka č. 12 dále ukazuje, že v Dolní Lutyni, byla naměřena průměrná hodnota Cu 

v PM10 6,22 . Tato hodnota se dokonce řadí podle Air Quality Criteria for 

Particulate Matter (2001) mezi pozaďové. Maruznaského et al. (2011) uvedl průměrnou 

hodnotu pro Cu 37 , ta ani zdaleka není dosažena a nedosahuje ani průměrných 

hodnot nejčistšího města kterým je Vídeň. V porovnání s venkovskou plochou východního 

Španělska má ale Dolní Lutyně téměř 2x větší hodnoty Cu v PM10. 

Pro posouzení vlivu směru větru na emisi částic PM10 jsem získal ze studie EIA 

meteorologické údaje (tabulka č. 13), která byla zpracovaná pro automobilku Hyundai. 

Tyto údaje byly měřeny v období let 2009 až 2013 přímo v areálu automobilky, byl také 

zhotoven odborný odhad větrné růžice, který je zobrazen na obrázku č. 20. a lze z něj 

vyčíst, že většinou převládá jihozápadní směr proudění větru. 

 

 Air quality 

criteria for 

PM (2001) 

Muranszka 

et al.; 2011 
Sao Paulo Tito Scalo Vyšní Lhoty 

Zn  11-403 53 145 70-2663 888 

 

Air quality 

criteria for 

PM (2001) 

Muranszka 

et al.; 2011 
Vídeň 

Venkovská 

plocha(Východ

ní Španělsko) 

Dolní 

Lutyně 

Cu  3-280 37 11 3 6,22 
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Tabulka 13: Tabulka hodnot větrné růžice (EIA Hyundai) 

 

 

Obrázek 20: Odborný odhad větrné růžice 
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Tabulka 14: Průměrné hodnoty zatížení v jednotlivých lokalitách 

Odběrové místo PM10 Fe Cu Zn 

Doprava 

(počet 

automobilů) 

Nošovice 70 16,83 1,319 1,54 734,01 16 566 

Nošovice 125 21,97 1,949 2,13 626,68 5332 

Vyšní Lhoty 229 29,67 2,659 1,91 888,14 5332 

Z dopravní studie, kterou měla k dispozici firma TESO, jsem získal informace o 

dopravní zátěži komunikací v blízkosti vzorkovaných míst. Tyto informace jsou uvedeny 

v tabulce č. 14. Z tabulky vyplývá, že nejvyšší dopravní zátěž je v oblasti Nošovice č. p. 

70. Malandrino et al. (2013) uvádí, že Fe a Cu jsou kovy, které se mohou uvolňovat i při 

emisích z dopravy.  I když je lokalita Nošovice č. p. 70 ovlivněna největší dopravní zátěží, 

Vyšní Lhoty č. p. 229 

Nošovice č. p. 125 

Nošovice č. p. 70 

Obrázek 21: Proudění větru v oblasti areálu Hyundai 
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nebylo prokázáno zvýšení obsahu Fe a Cu ve srovnání s ostatními lokalitami, kde je 

dopravní zátěž 3 x menší.  Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší koncetrace PM10 i kovů, byly 

v okolí areálu Hyundai naměřeny v lokalitě Vyšní Lhoty č.p. 229. Tato lokalita je umístěna 

přímo ve  směru porudění větrů od provozu lakovny jak dokazuje obrázek č.21. Lze tedy 

předpokládat, že lokalita Vyšní Lhoty je nejvíce ovlivněna provozem automobilky 

Hyundai Motors Manufacturing.   

Tabulka 15: Porovnání kritické hodnoty koeficientu korelace na hladině významnosti 0.005 s 

hodnotami koeficientu korelace pro sledované parametry 

Z tabulky č. 15 je zřejmé, že kritické hodnotě koeficientu korelace (r-krit) vyhověly 

všechny závislosti lokality Vyšní Lhoty č. p. 229 (s výjimkou závislosti mezi Fe a Cu).  

Prokázaná závislost mezi obsahem Fe a Zn a Zn a Cu, charakterizuje společný zdroj těchto 

prvků v této lokalitě.  Korelační závislosti mezi jednotlivými prvky dokazují grafy č. 26 až 

30. 

 

Graf 26: Korelační závislost mezi Zn a Fe 
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n r-krit 

PM10* 

Zn 

PM10* 

Cu 
PM10*Fe 

Fe x 

Zn 

Fe x 

Cu 

Zn x 

Cu 

Dolní 

Lutyně 
14 0.66 0.66 0.52 0.76 0.74 0.81 0.66 

Věřňovice 6 0.94 0.47 0.79 0.64 0.75 0.31 0.40 

Nošovice 

125 
7 0.90 0.73 0.22 0.12 0.79 0.24 0.98 

Vyšní 

Lhoty 229 
7 0.90 0.90 0.93 0.93 0.94 0.83 0.90 

Nošovice 

70 
7 0.90 0.90 0.92 0.88 0.97 0.81 0.98 
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Graf 27: Korelační závislost mezi Zn a Cu 

 

Graf 28: Korelační závislost mezi Cu a Zn 

 

Graf 29: Korelační závislost mezi Zn a PM10 

 

Graf 30: Korelační závislost mezi Cu a PM10 
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5. Závěr  

Z experimentálních dat vyplývají některé velmi zajímavé výsledky, které však na 

základě dosaženého stupně poznání nelze jednoznačně interpretovat: 

 Z hodnot PM10 i koncentrace Zn a Fe v PM10 vyplývá, že v okolí závodu Hyundai 

Motors, byly naměřeny nejvyšší hodnoty PM10 v lokalitě Vyšní Lhoty č. 229. 

 Z převažujícího směru větru v oblasti Nošovic a z pozice lakovny (zdroj Zn) 

v areálu závodu vyplývá, že lokalita Vyšní Lhota leží ve směru proudění větru, a 

lze tedy předpokládat její ovlivnění depozicí Zn. 

 Všechny 3 lokality v oblasti závodu Hyundai Motors Manufacturing Czech, byly 

sledovány od začátku topné sezóny (konce září do listopadu 2013), imisní zátěž 

PM10 i obsahy Fe a Zn v částicích mohou být ovlivněny spalováním v lokálních 

topeništích.  

 Vliv lokálních topenišť na imisní zátěž PM10 byla prokázána na základě statisticky 

významné hodnoty koeficientu korelace (r = 0.64) mezi venkovní teplotou a 

koncentrací PM10, který je vyšší než kritická hodnota koeficientu korelace (rkrit = 

0.60) pro 20 vzorků na hladině významnosti 0.05. 

 Pro vyhodnocení vlivu Hyundai Motors Manufacturing Czech je nutné zajistit 

podobná měření i v mimotopném období.  

 Z metodického hlediska bych nedoporučil měření z vozu pro imisní monitoring, 

který umožňuje sledování pouze jednoho místa, ale využití stacionárních 

vzorkovačů (Zdravotního ústavu v Ostravě), které umožní 24 hodinový monitoring 

na několika lokalitách současně. Tím se zajistí jednotné podmínky, a přesnější 

interpretace naměřených dat. 

 Z metodického hlediska je nutná také změna výrobce filtrů ze skleněných vláken, 

které mají vysoké pozaďové hodnoty některých kovů a neumožňují tak sledování 

širšího spektra prvků, i když mobilní přístroj RTG-fluorescence je schopen sledovat 

28 prvků.   

Jsem rád, že jsem mohl v rámci bakalářské práci řešit toto téma, i když se jednalo o 

téma náhradní vzhledem k problémům se sněhovými srážkami v zimě 2013/2014.     
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