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Anotace 

Cílem této práce je pomocí základních statistických postupů zjistit vzájemnou 

závislost koncentrací vybraných znečišťujících látek (PM10, benzen, toluen, xylen, NO2), 

časově charakteristické chování koncentrací znečišťujících látek a jejich závislost 

na základních meteorologických ukazatelích. V teoretické části jsou popisovány všechny 

znečišťující látky. V druhé kapitole jsou analýzy chovány všech látek. Závěrem je shrnutí 

analyzovaných údajů.  

Klíčová slova: znečišťující látky, meteorologické ukazatele 

 

 Annotation 

The aim of this thesis is to find out through basic statistical procedures the mutual 

dependency of concentrations of the chosen pollutants (PM10, benzene, toluene, xylene, 

NO2), the time-characteristic behaviour of concentrations of the pollutants and their 

dependency on the basic meteorological indicators. In the theoretical part all the pollutants 

are described. In the second part there are analyses of behaviour of all the substances. The 

conclusion consists of a summary of the analyzed data. 
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1 Úvod 

Znečišťování ovzduší je v současné době závažný problém, který probíhá 

v celosvětovém měřítku. K znečišťování může docházet pomocí 2 činitelů, a to přírodní 

cestou (vulkanická činnost, požáry, bouřky atd.) a antropogenním činností (průmysl, 

doprava, lokální topeniště atd.). Na území České republiky jsou nejvíce postižená místa 

v Ostravsko – karvinské aglomeraci. Pro tuto lokalitu je charakteristická vysoká 

koncentrace těžkého průmyslu a vysoká hustota osídlení. 

V oblasti Ostravsko – karvinské aglomerace dochází k častému překračování 

imisních limitů (dále IL) znečišťujících látek (dále ZL), které mají negativní vliv na životní 

prostředí i na člověka. K nejzávažnějším látkám patří suspendované částice PM10, a těkavé 

organické látky (benzen, toluen a xylen atd.), polycyklické uhlovodíky a těžké kovy.  

Cílem práce je pomocí základních statistických postupů zdokumentovat vzájemnou 

závislost koncentrací vybraných znečišťujících látek (PM10, benzen, toluen, xylen, NO2), 

časově charakteristické chování koncentrací znečišťujících látek a jejich závislost 

na základních meteorologických ukazatelích. 

Analyzovaná data budou pocházet ze stanice imisního monitoringu Ostrava-Přívoz. 

Tato stanice byla zvolena, protože na ní dlouhodobě, jako na jediné imisně monitorovací 

stanici v České republice, dochází k překračování limitních koncentrací benzenu. 

Meteorologická data budou převzata z meteorologických měření prováděných na stanici 

imisního monitoringu a z meteorologické stanice v Mošnově. 
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2 Atmosféra 

Atmosféra vznikla spojením řeckých slov atmos – pára a sphaira – koule. Je to 

plynný obal Země a je rozdělena na základě chemického složení nebo vertikálního složení. 

Atmosféra obsahuje 78% N2, 21% O2 a 1% ostatních plynů, všechny údaje jsou 

v objemových procentech. Vertikální členění je dále děleno na: průběh teploty s výškou, 

podle elektrických vlastností vzduchu a podle intenzity promíchávání vzduchu. 

Průběh teploty s výškou 

• Troposféra – je nejspodnější vrstva atmosféry, která dosahuje výšky 7 – 8 km 

u pólů a nad rovníkem 17 – 18 km. Pro život je tato část nejdůležitější a obsahuje 

podstatnou část celkového množství vzduchu. Probíhá zde vytváření oblaků 

a atmosférických srážek. Troposféra je také charakteristická poklesem teploty 

s výškou a to o 0,65°C na 100 m.  

• Stratosféra – je vrstva nad troposférou a sahá do výšky asi 50 km. Součástí 

stratosféry je i pro život na Zemi velmi důležitá ozonosféra. Je to vrstva, ve které 

je obsažen ozon a ten pohlcuje ultrafialové záření ze Slunce. Nachází se mezi 20. 

a 30. km. 

• Mezosféra – nachází se ve výškách od 50 do 80 km. Je charakteristická ostrým 

poklesem teploty s rostoucí výškou, což je způsobeno zanedbatelným množstvím 

vodní páry, vody a ozonu.  

• Termosféra – sahá do výšky 500 km, kde teplota s výškou výrazně roste. Teplota 

se pohybuje okolo 500°C až 2000°C. Vyznačuje se vznikem polárních září, obíhají 

zde družice a sondy. 

• Exosféra – je poslední vrstva zemské atmosféry, která přechází v meziplanetární 

prostor. Dosahuje výšky asi 1000 km [9,10]. 

3 Znečišťování a znečištění ovzduší 

Znečišťování životního prostředí – vnášení takových fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou 

podobou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí [23]. Následkem znečišťování 

ovzduší je působení znečišťujících látek na: člověka, faunu, flóru, vodu, půdu atd. 
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Znečišťování ovzduší můžeme rozdělit na primární a sekundární. Primárním 

znečištěním rozumíme emise při vstupu do atmosféry, sekundárním znečištěním produkty 

chemických změn, jimž podléhá většina škodlivin během setrvání v atmosféře (viz. 

Obr. 1). Může jít o chemické reakce jako: oxidace, změny skupenství a fotochemické 

změny. 

Znečištění ovzduší lze chápat jako přítomnost imisí v ovzduší v takové míře a době 

trvání, kdy mohou nepříznivě ovlivňovat životní prostředí [11,12]. 

 

Obrázek 1 - Proces znečišťování [15] 

3.1 Tuhé a kapalné ZL 

Znečišťující látka - jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm 

druhotně vznikající, která má přímo anebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně 

nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní 

prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek [30]. 

Tuhé znečišťující částice jsou látky, které mají různou velikost, tvar, původ, složení 

a strukturu. Jsou přítomny za teploty a tlaku v komíně, výduchu, výpusti. 

Se vzduchem tvoří dvojfázové disperzní systémy, kde vzduch je disperzní prostředí 

a tuhé a kapalné částice dispergovanou látkou. Podle stability můžeme rozdělit systém 

na prachy a aerosoly.  

Za prach jsou považovány tuhé látky větší než 0,5 µm, vzniklé převážně fyzikálním 

rozrušením z původního materiálu. Prach můžeme rozdělit podle velikosti zrn na hrubé, 

střední a jemné prachy.  
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Aerosol je disperzní soustava, která je tvořena tuhými a kapalnými částicemi. 

Můžeme je rozdělit na disperzní a kondenzační. Disperzní aerosoly vznikají rozmělněním 

nebo destrukcí látek (kouře). Kondenzační aerosoly vznikají srážením par nebo reakcemi 

v ovzduší (mlhy, dýmy, opary) [22]. 

3.1.1 Benzen 

Benzen je bezbarvá kapalina, která má sladkou vůni. Je to organická chemická 

sloučenina, jehož strukturní vzorec je C6H6 a má hustotu 880 kg/m-3 při 20°C. Je vyráběn 

z ropných zdrojů a využívá se pro výrobu gumy, lepidla, barvy, čisticích prostředků 

a pesticidů. Jeho rozpustnost ve vodě činí 1,8 g/l při 25°C. Chemicky je velmi stabilní 

a účastní se aditivních a substitučních reakcí a je vysoce hořlavý. Patří do skupiny 

těkavých organických sloučenin (VOC – volatile organic compound) [1]. 

Mezi přírodní zdroje patří vulkanická činnost a lesní požáry. Antropogenní zdroje 

zaujímají až 90% celkových emisí, z nichž hlavním zdrojem jsou motorová vozidla. 

K dalším zdrojům patří skladování a distribuce benzínů, chemický průmysl, rafinérie ropy 

a plynu, spalování paliv (uhlí, olej, dřevo), procesy v koksárenských pecích, těžbě uhlí, 

skládkování (viz Obr. 2). Velké množství se také nachází v cigaretovém kouři. Odhady 

benzenu v jedné cigaretě jsou od 10 do 30 µg, což představuje okolo 600 µg při vykouření 

celé krabičky. Benzen byl také detekován v jídle, balené vodě a alkoholu [5]. Těmto 

koncentracím jsme vystaveni při pití kontaminované vody, sprchování, přípravě jídla jako 

například vaření. Avšak toto množství není tak vysoké proti koncentracím ze vzduchu 

[13,5]. 

 

Obrázek 2 - Domácí zdroje jsou barvy a ropné produkty, osobní aktivity jsou řízení a 
využívání výrobků, které obsahují benzen. Oblast měření bylo Los Angeles [13] 
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Benzen se ve vzduchu nachází převážně ve formě páry. Uniká do atmosféry a v ní 

setrvává několik hodin až pár dní. Jak dlouho bude přítomen v ovzduší, to záleží 

na prostředí, daném klimatu a koncentraci ZL. K jeho degradaci dochází reakcí s ostatním 

VOC a s hydroxylovými radikály (které vznikly fotochemicky) za vzniku peroxyradikálů. 

Benzen v atmosféře může reagovat i s jinými látkami a to například s oxidačními činidly 

jako jsou radikály dusičnanů a ozonu. Některé látky, které vznikly reakcí s oxidem 

dusnatým (například nitrobenzen) jsou pro zdraví lidí škodlivé a vyznačují se krátkou 

životností v atmosféře. Jsou spolu s oxidy dusíku příčinou vzniku fotochemického smogu. 

K degradaci benzenu za fotolýzy nemůže dojít z toho důvodu, že by musel absorbovat 

fotony světla nad 290 nm a benzen tyto vlnové délky neabsorbuje. V atmosféře je benzen 

vymýván a zřeďován deštěm a sněhem a odtud se vrací zpátky na zem [1,4,8]. 

Účinky benzenu na lidský organismus 

Páry benzenu jsou těžší než vzduch, a tak může dojít v nevětraných prostorech 

k udušení. Benzen může vstupovat do těla dýcháním (přes 90%), trávicí soustavou nebo 

přes kůži. Absorpce benzenu v těle je přibližně 50%, z toho 30% má retenční schopnost 

proti inhalaci a zbytek se vyloučí ve formě nezměněného benzenu. V lidském organismu 

se dostává do krevního oběhu, odkud je rozváděn do celého těla. Benzen má vysokou 

lipofilitu a nízkou rozpustnost ve vodě a díky těmto vlastnostem se přednostně akumuluje 

v tukových buňkách. Ethanol zvyšuje v alkoholickém nápoji toxicitu benzenu. K dalším 

vlastnostem benzenu patří jeho karcinogenita, akutní toxicita a genotoxicita. Kvůli jeho 

karcinogenitě dochází k nádorům jater, prsu a nosní dutiny. Malé množství vdechování par 

benzenu může způsobit bolest hlavy, závratě, ospalost nebo nevolnosti. Při větším 

množství expozice může dojít k závrati, bolestem hlavy a zmatenosti, nepravidelnému 

srdečnímu tepu. Ke smrti může dojít z důvodu selhání dýchání a srdeční arytmie. 

Při trvalém vystavení může dojít k poškození lidské kostní dřeně, poškození struktury 

proteinů a DNA, snížení počtu červených krvinek vedoucí k anémii či leukémii, oslabení 

imunitního systému, úbytku bílých krvinek a krevních destiček nebo také poškození jater 

a ledvin (viz. Obr. 3) [1,3,8]. 
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Obrázek 3 - Efekt na lidské zdraví [8] 

3.1.2 PM10 

Particulate matter je pojem, který pochází z anglického jazyk a označuje se jako 

PM. Jsou to částice, které obsahují organické i anorganické látky (sulfát, elementární uhlík, 

dusičnan amonný, těžké kovy a částice vázané na vodu). Při navázání těchto látek 

se zvyšuje nebezpečnost na zdraví. Menší částice obsahují formy sekundárních aerosolů, 

zkondenzované páry organického a kovového původu. Jemné částice jsou tvořeny 

převážně plyny, které mají větší kyselost a mutagenitu. Ta je způsobena přítomností 

vodíkového iontu. Oproti tomu větší částice obsahují převážně materiály ze zemského 

povrchu, částice ze silniční komunikace, prach ze zemědělských procesů, důlních provozů 

a průmyslu. Tuhé znečišťující látky můžeme rozdělit na základě velikosti částic v µm na 4 

základní třídy. Ty, které jsou menší, než 10 µm se označují jako PM10, částice menší než 

2,5 µm se označují jako PM2,5, částice menší než 1 µm jsou označovány jako PM1 a částice 

menší než 0,1 µm se označující jako PM0,1. S velikostí pevných částic souvisí jejich účinky 

na lidské zdraví, rozptyl v ovzduší a jejich depozice na zemský povrch. K jejich 

uvolňování dochází na základě antropogenních procesů: spalováním uhlí, oleje, dřeva 

a silniční dopravou, ale také přírodními vlivy: písečná bouře, výbuch sopky a požáry. 

U silniční dopravy jsou největším přispěvatelem dieselové motory, které nemají 

katalyzátory. Výfukové plyny uvolňují velké množství prachových částic nedokonalým 

spalováním nafty. Vlastnosti PM částic se liší způsobem jejich vzniku, dálkovým 

přesunem a délkou působení v atmosféře. Zatímco jemné částice mohou setrvávat 

v atmosféře několik dní až týdnů a pohybovat se na vzdálenosti několika stovek až tisíc 

kilometrů, tak hrubé částice zůstávají v atmosféře jen pár minut až hodin a svůj dolet mají 
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pár kilometrů. Meteorologické podmínky hrají významnou roli při pohybu a transformaci 

částic v atmosféře [6,7]. 

Účinky PM10 na lidský organismus 

Jak již bylo řečeno, s účinky na zdraví souvisí jejich velikost a složení. Největší 

prachové částice, které se pohybují v rozmezí nad 10 µm, jsou zachycovány v horních 

cestách dýchacích jako je nos, dutina nosní, ústní a nosohltan. Částice menší než 10 µm 

putují do dolních cest dýchacích. PM2,5 jsou považovány za příčinu jednoho z největších 

poškození lidského zdraví.  Kvůli své velikosti se usazující hluboko v plicích, znemožňují 

reprodukci buněk a způsobují respirační problémy. Nebezpečnost těchto látek zvyšuje 

přítomnost SO2, který přispívá k nemocím v dýchacím traktu [7]. 

Zdravotní vlivy krátkodobé expozice: 

• zvýšení počtu zánětlivých onemocnění; 

• nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém; 

• zvýšení spotřeby léčiv; 

• zvýšení počtu hospitalizací; 

• zvýšení úmrtnosti; 

Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice: 

• snížení plicních funkcí u dětí i dospělých; 

• růst onemocnění dolních cest dýchacích; 

• zvýšení chronických obstrukčních onemocnění plic; 

• snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní 

a plicní onemocnění) [7]. 

3.1.3 Toluen  

Jeho racionální vzorec je C6H5CH3 a stejně jako benzen patří do kategorie látek 

pod označením VOC. Je slabě rozpustný ve vodě, ale je dobře rozpustný v tucích. Mezi 

jeho vlastnosti patří teratogenní a reprotoxické účinky. Toluen je obsažen v ropě a to 5-7% 

a do svého okolí se nejvíce uvolňuje z benzínu, během výroby, při transportu, spalování, 

tak i při nakládání s ostatními palivy. Vzniká při výrobě styrenu, koksu, a jiných 

chemikálií nebo při pálení biomasy. Dále je obsažen v nátěrových hmotách, ředidlech, 
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lacích, pryskyřicích nebo lepidlech. Při uvolňování do prostředí se formou atmosférické 

mokré depozice může část dostat do vody nebo do půdy. Odtud se může uvolnit 

do podzemních vod nebo se v půdě, vodě pomocí mikroorganismů přemění na jiné látky. 

Co se týká množství, tak je po metanu druhou nejvýznamnější složkou smogu. V atmosféře 

se spoluúčastní za vzniku fotochemického smogu. Toluen vstupuje do těla inhalací a z toho 

se 50% vstřebává. Také může být absorbován kůží nebo trávicím traktem. Toluen má 

negativní vliv na centrální nervovou soustavu, dráždí dýchací orgány, poškozuje játra 

a ledviny [13]. 

3.1.4 Xylen 

Jeho chemický vzorec je C8H10 a vyskytuje se ve třech izomerech (orto, meta 

a para), název a vlastnosti izomeru záleží na poloze substituentů (skupiny – CH3). Patří 

mezi těkavé organické látky (VOC). Xylen se používá pro zvýšení oktanového 

čísla   benzínu, používá se jako rozpouštědlo, při výrobě barev, pesticidů, léčiv, plastů 

a  olyethylenových vláken.  

Xylen se uvolňuje do ovzduší při jeho manipulaci (transport, výroba atd.). Mezi 

hlavní zdroje znečištění patří automobilová doprava. Z důvodu jeho vysoké míry těkavosti 

se většina xylenu zastoupená ve vodě nebo v půdě rychle odtěká. Z důvodu jeho nízké 

rozpustnosti z ovzduší odchází jen nepatrné množství ve formě srážek. Také jako toluen 

i xylen se s ostatními organickými látkami účastní tvorby fotochemického smogu a patří 

k látkám, které produkují nejvíce ozonu. V půdě a ve vodě dochází k jeho degradaci 

pomocí mikroorganismů.  

Xylen se dostává do těla hlavně inhalací, orálně a kontaktem s kůží. Ovlivňují 

mozek, trávicí systém, játra, srdce a reprodukční systém. Mezi nejtoxičtější izomery patří 

p-xylen. Může způsobovat poruchy dýchání, ztrátu vědomí dokonce i smrt [14]. 

3.2 Plynné ZL 

Plynné ZL můžeme rozdělit na základě jejich vzniku. Dělíme je na přírodní 

a antropogenní původ. Přírodní cestou se do ovzduší dostávají následkem různých 

fotochemických reakcí, elektrickými výboji, vulkanickou činností apod. Vliv antropogenní 

činnosti je spalování, koksárenství, průmyslové technologie, zejména hutnický a chemický 

průmysl. Nejvýznamnější plynné ZL jsou: sloučeniny síry, dusíku, kyslíku a uhlíku [22]. 
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3.2.1 Oxid dusičitý 

Je plynná látka, která má červenohnědou barvu. Je prudce agresivní, jedovatý, silné 

oxidační činidlo reagující s vodou za vzniku kyseliny dusičné a oxidu dusnatého. Patří 

mezi skupiny prvků, které se označují jako NOx. Jsou to: oxid dusnatý, oxid dusitý, 

tetraoxid dusíku a oxid dusičitý.  

Pokud bychom se měli zaměřit na globální měřítko, tak zdroje přírodní zdaleka 

převyšují zdroje způsobené člověkem. Zdroje, kterými se dostává oxid dusičitý do ovzduší, 

bychom mohli rozdělit do 2 zdrojů. Jedná se o antropogenní zdroje a zdroje přirozené. 

Z přirozených zdrojů hrají velkou roli bakteriální procesy, sopečná činnost, bouřky. 

K antropogenním zdrojům patří výroba kyseliny dusičné, spalování fosilních paliv 

v stacionárních emisních zdrojích a v motorových vozidlech. Oxid dusičitý vzniká reakcí 

oxidu dusnatého a ozonu.  

Cestou expozice oxidu dusičitého u lidí je vdechování, při kterém může být 

absorbováno 80 – 90%. V těle může vyvolat biochemické změny již při relativně malých 

koncentracích jako například změnu funkce plic. Bylo dokázáno, že účinky oxidu 

dusičitého jsou závislé na koncentraci a na době expozice [6]. 

Oxidy dusíku společně s ozonem tvoří hlavní složku losangeleského smogu, který 

je také nazýván fotochemickým smogem mající oxidační vlastnosti. Aby mohlo dojít 

k vzniku tohoto smogu, musí být splněny určité parametry. Jsou jimi mírné proudění 

vzduchu, intenzivní sluneční záření, nízká vlhkost a vysoké teploty. Je nebezpečný 

zejména kvůli jeho působení na sliznici, plicní tkáň, podráždění očí, nosu a hrdla člověka. 

Může mít i negativní vliv na vegetaci a to z důvodu zpomalování fotosyntézy, což má 

za následek zpomalení růstu, dále větší náchylnost na škůdce a choroby.  

Společně s oxidem siřičitým reaguje s vodou za vzniku kyseliny sírové a dusičné. 

Tyto dvě kyseliny jsou látky, které tvoří kyselý déšť. Dalšími složkami kyselého deště je 

kyselina uhličitá a malé množství kyseliny chlorovodíkové. Pojem kyselý déšť vznikl v 80. 

letech a je definován jako typ srážek, který má pH nižší než 5,6. Má negativní vliv 

na omítky na stavbách, které jsou tvořeny vápencem, ve styku s kyselým deštěm probíhá 

neutralizační reakce. Dále negativně působí na vodní živočichy (snižováním pH vody), 

rostliny, půdu (uvolňování těžkých kovů a hliníku, které se mohou dostat do pitné vody 

a potravního řetězce) [6,22]. 
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3.3 Imisní limity 

IL charakterizujeme jako nejvýše přípustnou hmotnostní koncentraci ZL obsaženou 

v ovzduší. Jedná se o ZL, které škodí lidem, ekosystému a vegetaci. Běžně se IL stanoví 

z hlediska lidského zdraví. Hodnoty IL tedy určují maximální úroveň znečištění ovzduší 

(viz. Tabulka 1), jsou vyjádřeny v µg/m3 a jsou vztaženy na standardní podmínky (0°C a 

101,325 kPa). Co se týká doby vystavení ZL, tak vyhodnocujeme IL jako 1 hodinové, 24 

hodinové nebo na celý kalendářní rok [22]. 

Tabulka 1- Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich 
překročení [24] 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení 
Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m3 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3 0 
Částice PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 
Částice PM10 1 kalendářní rok 40 µg/m3 0 

 

3.4 Faktory ovlivňující rozptyl ZL 

Emise ZL ze zdroje ovlivňuje nejvýznamněji z celé uvedené soustavy velikost 

koncentrací ZL. Rozložení koncentrací ovlivňují další parametry zdroje: 

• geometrická charakteristika zdroje; 

• fyzikální vlastnosti emisí. 

Geometrická charakteristika zdroje znamená prostorový popis jeho tvaru. Ten je 

obvykle složitý a nahrazuje se často zjednodušeným popisem. Pro případy modelování 

rozptylu se charakterizují zdroje jako bodové, liniové, plošné nebo objemové. Důležitá část 

zdroje (např. technologie, stavební objekt, skládka apod.) je ta část, kde jsou emitovány ZL, 

tedy obvykle výduch, komín, otvory v budově - okna, dveře, ventilace, apod. 

Podle tvaru emitující části lze tedy zdroje charakterizovat matematicky snadno 

popsatelným geometrickým prvkem jako: bod, linie řady bodů, obdélník, mnohoúhelník, 

kruh, kvádr, kužel. 

Fyzikální charakteristiky emise mají vliv na následné rozložení jejich koncentrací. 

Jedná se zejména o množství tepla, obsažené v emisích, jejich hustotu, skupenství 
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jednotlivých podílů, velikost a tvar částic. Dalším parametrem je charakteristika proudění 

emisí ze zdroje - průměrná rychlost proudění, případně směr výtoku. 

S popisem existujících zdrojů znečišťování jsou v technické praxi dlouhodobé 

zkušenosti a lze jej provést většinou exaktně s velkou přesností. Údaje o zdrojích je možno 

získat měřením, výpočtem, technickým odhadem ze známých údajů (údaje o spotřebě paliva, 

bilančních tocích látek v technologiích apod.) nebo kombinací uvedených možností.  

3.4.1 Faktory ovzduší 

Ovzduší, ve kterém se rozptylují ZL ze zdroje, je nestálé prostředí, jehož parametry 

jsou dynamické - mění se v prostoru a v čase; některé z nich s velkou mírou náhodnosti. 

Atmosféru Země je možno členit vertikálně do několika vrstev. Toto členění se 

obvykle provádí podle teplotního zvrstvení - průběhu teploty vzduchu v závislosti na výšce. 

Většina meteorologických jevů a všechen rozptyl ZL z antropogenních zdrojů (s výjimkou 

jaderných explozí) se odehrává v nejnižší vrstvě - troposféře. 

Troposféra je charakterizována vertikálním promícháním atmosféry díky tlakovým 

útvarům, termické konvekci a vlivu zemského povrchu na horizontální proudění. 

Meteorologie popisuje stav atmosféry několika základními meteorologickými prvky. Mezi 

hlavní faktory ovzduší jsou: teplota ovzduší, se kterou souvisí stabilita, vítr (směr 

a rychlost), drsnost povrchu a srážky. 

3.4.2 Teplota ovzduší 

Teplota ovzduší se mění v závislosti na čase i místě. Hlavním zdrojem tepla 

atmosféry je Slunce a dalším je transport tepla ze zemského povrchu. Můžeme jej rozdělit 

na: 

• molekulární vodivost – (řádově mm od zemského povrchu) - ohřev probíhá 

přímým kontaktem vzdušné masy s povrchem; 

• turbulentní výměna – (do 10 m) - jednotlivé malé části vzduchu přenášejí teplo 

neuspořádanými vertikálními pohyby; 

• uspořádaná konvekce – (100 m – 1000 m) – vlivem nestejnoměrného ohřevu 

povrchu Země a tím i nestejnoměrném ohřevu vzduchu při zemi dochází 

k vertikálním pohybům větších částic a posléze proudů vzduchu; 

Pro rozptyl ZL v ovzduší je důležité teplotní zvrstvení, což je závislost teploty 

vzduchu na výšce. Tyto závislosti nám ukáže Obr. 4. 
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Mohou nastat 3 případy spjaté s teplotním zvrstvením, instabilním (labilní), stabilní 

zvrstvení a mezní případ tzv. indiferentní zvrstvení (viz Obr. 4). Instabilní zvrstvení vzniká 

v případě, že je teplotní gradient vyšší než adiabatický. Částice stoupající vertikálním 

směrem bude zvyšovat rychlost pohybu dále samovolně, protože její teplota je vyšší než 

její okolí.  Jestliže je teplotní gradient nižší než adiabatický, jedná se o zvrstvení stabilní. 

Čím je teplotní zvrstvení stabilnější, tím hůře se ZL vertikálně rozptylují. Poslední případ 

nastává, když je teplotní gradient roven adiabatickému a dochází k indiferentnímu 

zvrstvení.  

 

Obrázek 4 - Křivka teplotního zvrstvení [25] 

3.4.3 Vítr 

Vítr patří k důležitým faktorům, které ovlivňují rozptyl ZL v ovzduší. Vzniká 

v důsledku toho, že na různých místech zemského povrchu existují rozdílné hodnoty 

atmosférického tlaku. Pohyb je dán Coriolisovou silou, silami třecími a silou tlakového 

gradientu. Výškově je charakterizován průběh (směr a síla) větru vertikálním rychlostním 

profilem a stáčením větru s výškou. Kvůli Coriolisově síle je vítr stáčen na severní 

polokouli doprava a na jižní doleva. Rychlost záleží především na stabilitě ovzduší a 

drsnosti povrchu.  

Směr a rychlost větru ovlivňují horizontální šíření a rozptyl znečišťujících látek 

v atmosféře. Při vysokých rychlostech větru může docházet k resuspenzi, tj. znovuzvíření 

částic po jejich usazení. 
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3.4.4 Atmosférické srážky 

Mají velmi pozitivní vliv na koncentraci ZL v ovzduší. Je to z důvodu odstraňování 

imisních ZL z ovzduší. Platí, že menší částice aerosolu jsou lépe chytány sněhem a větší 

(nad 7,5 µm) deštěm [9,25]. 

3.5 Řešení problému u nás, v zahraničí 

V roce 1986-1987 v Belgii proběhlo měření, které bylo založeno na metodě 

receptorového monitoringu. Vzorky byly sbírány v létě a v zimě [16]. 

Při měření v roce 2003 v Chicagu bylo zjištěno, že na základě směru větru jsou 

koncentrace ZL nad zemí 2x až 4x vyšší než nad jezerem. Hodnoty byly měřeny 

na základě rozdělovacího koeficientu (Kp) a tlaku par nad kapalinou. Tyto hodnoty byly 

porovnány za použití dvou různých modelů a to absorpce aerosolů organické hmoty 

a absorpce pevných částic na uhlíku [17]. 

Identifikace zdrojů PM byla založena na analýze hlavních komponentů (PCA), 

multilineární regresi (MLRA) a směru větru [18]. 

V Káthmandu, který se nachází v Nepálu, proběhlo měření, které mělo spojit PM10 

a meteorologické prvky. Tato studie byla založena na měření pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu [19]. 

Měření v Chicagu v roce 2013 bylo založeno na metodách: 1. kanonická korelační 

metoda (CCA) a analýza hlavních komponentů (PCA). Byly aplikovány na atmosférickém 

aerosolu a meteorologických údajích [20]. 

V roce 2011 proběhlo měření benzenu, Zdravotním ústavem, na vybraných 10 

lokalitách v Ostravě - Přívoze, kde je IL často překračován. Měření probíhalo formou 

pasivních vzorkovačů, které zachycují organické látky z ovzduší řízenou adsorpcí a difúzí. 

Měření bylo v období od ledna do července 2011. Cílem bylo upřesnit plošné rozložení, 

rozsah a úroveň znečištění ovzduší benzenem.  

Výsledky měření ukázaly, že hlavními znečišťovateli byly firmy BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. a koksárenské provozy. Vysoké koncentrace byly naměřeny v blízkosti 

uvedených zdrojů a v jejich závětří. Úroveň znečištění ovzduší v dané lokalitě je významně 

závislá na meteorologických podmínkách rozptylu. Jedná se horizontální i vertikální šíření 

a směr proudění ZL v ovzduší.  
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Pro hodnocení vztahu mezi znečištěním ovzduší a směrem proudění byly použity 

větrné růžice (relativní četnosti výskytu proudění z daného směru), koncentrační růžice, 

které ukazují, při kterých směrech větru jsou hodnoty koncentrací v dané lokalitě nejvyšší, 

bez ohledu na jejich četnost a růžice imisního zatížení [21]. 

Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší proběhla v letech 

2006 - 2011 Zdravotním ústavem v Ostravě. Sledovanou látkou byly suspendované částice 

frakce PM10, které se měřily na 6 vybraných stanicích v Ostravě. Cílem této práce bylo 

vyhodnocení dat v rámci typů klimatických období, tak i odhad trendů v hodnocení období 

2006 až 2011. Data byla rozdělena na kalendářní roky a každý rok dále na tři typická 

období tj. na netopné (květen až srpen), přechodné (březen, duben, září a říjen) a topné 

(leden, únor, listopad a prosinec). 

V práci byly také zkoumány jednotlivé dny v týdnu v rámci jejich koncentrací, 

vztahy mezi koncentracemi PM10 a PM2,5, možnost příspěvku ZL z polských zdrojů a jaké 

jsou zdroje emisí tuhých látek. Jedná se o dopravu, průmysl, energetiku a malé zdroje 

(hlavním přispěvatelem jsou lokální topeniště). Vše bylo dále zpracováváno pomocí 

analytických metod (medián, průměr, kvartil atd.). Data byla to brána do souvislosti 

s meteorologickými prvky [26]. 

Studie zkoumající vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší proběhla 

v příhraniční oblasti Slezska a Moravy. Tato oblast byla vybrána, protože česko-polské 

území ve Slezském vojvodství patří k jednomu z největších urbanizovaných 

a industriálních míst ve střední Evropě. Po dlouho dobu je zde problém s vysokou úrovní 

ZL z antropologických zdrojů, který patří k jednomu z největších v Evropě. Zdroje ZL jsou 

z průmyslové výroby, lokálních topenišť a dopravy. Práce se zaměřuje na vliv 

meteorologických vlivů a to převážně na rychlost větru, teploty, trvání slunečního svitu, 

vlhkosti a atmosférického tlaku.  

Analýza byla založena na analytických metodách (průměr, kvartil, decil atd.) a bylo 

použito počítání závislosti jednotlivých látek na meteorologických faktorech použitím 

Spearmanovy koeficienty pořadové korelace. Bylo prokázáno, že v chladných obdobích 

(říjen až březen) průměrné regionální denní koncentrace PM10, NO2 a SO2 rostou 

s klesající teplotou vzduchu, s klesající rychlostí větru a s klesajícími úhrny srážek. 

V teplých obdobích (duben až září) se průměrné regionální denní koncentrace PM10, NO2 
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zvyšují především s klesajícími hodnotami vertikálních teplotních pseudogradientů 

a s klesající rychlostí větru [27]. 

3.5.1 Návrh postupu 

Cílem bude analýza dat z imisní stanice v Ostravě – Přívoze a dat 

z meteorologických stanic v Mošnově a na Lysé hoře. Na základě analýzy bychom měli 

být schopni odhadnout časové chování koncentrací ZL, které vlivy se na časovém chování 

podílejí a jaké by mohly být potencionální zdroje znečišťování. Pomocí Spearmanových 

koeficientů pořadové korelace zjišťujeme, v jaké shodě jsou mezi sebou ZL. Zdroje 

znečišťování v této oblasti znamenají velký problém, protože není zcela jisté, jestli 

koncentrace benzenu pocházejí z dopravy, blízkých koksoven, chemických továren nebo 

staré ekologické zátěže. 
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4 Imisní monitorovací stanice Ostrava – Přívoz 

Imisní monitorovací stanice v Ostravě – Přívoze, jejímž provozovatelem je Český 

hydrometeorologický ústav, se nachází na ulici Na Mlýnici (viz. Obr. 5). Jedná se 

o lokalitu městskou a průmyslovou. Zeměpisné souřadnice jsou: 49° 51´ 22.530" sš 

18° 16´ 11.068" vd. Imisní stanice získává údaje o oxidu siřičitém, oxidech dusíku, oxidu 

uhelnatém, prachových částicích PM2,5 a PM10, benzenu, toluenu a xylenu. Současně 

získává i údaje meteorologické o teplotě 2 m nad terénem, vlhkosti vzduchu, směrech 

a rychlostech větru. 

 

Obrázek 5 – Imisní monitorovací stanice v Ostravě – Přívoze [29] 

Imisní stanice v Ostravě – Přívoze patří k jednomu z největších zatížených oblastí 

na Ostravsku. Jedná se převážně o koncentrace benzenu a velikost frakcí PM10. Výroční 

zpráva hovoří o snižujícím trendu koncentrace benzenu za jednotlivé roky, kdy se v roce 

2013 dostala na podlimitní stav 3,9 µg/m3 [28]. Avšak i tak docházelo k nadlimitním 

stavům při denním průměru benzenu 58,2 µg/m3 z 24. července 2012, 8. února 2012, 

koncentrace benzenu dosáhla 66,6 µg/m3 a 27. července 2013, hodnota dosáhla až 

141,24 µg/m3 [2]. 

Zdrojů ZL v lokalitě Ostrava – Přívoze je hned několik. Patří k nim koksovna 

Svoboda, do nedávné doby (2010) koksovna Jan Šverma, blízká frekventovaná silnice 

na Hlučínské ulici, v Mariánských Horách BorsodChem MCHZ, s.r.o a staré ekologické 

zátěže – laguny Ostramo (viz. Obr. 6). 
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Obrázek 6 - Mapa znázorňující lokalitu Ostrava  - Přívoz a její zdroje znečišťování 

Tabulka 2 - Průměrné roční koncentrace ZL[µg/m3] [vlastní zdroj] 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Benzen 8,02 6,68 5,74 6,70 6,84 
Toluen 4,58 2,82 2,63 2,85 2,93 
Xylen 0,46 0,24 0,14   
PM10 46,00 47,00 45,50 52,10 44,90 
NO2 28,17 30,50 29,46 30,86 29,40 

Koncentrace ZL v jednotlivých letech jsou znázorněny v Tabulce 2. Imisní 

hodnocení lokality bylo součástí několika studií, které se zabývaly kvalitou ovzduší 

v regionu. Tyto studie byly založeny na matematickém modelování rozptylu ZL v ovzduší. 

Koncentrace PM10 byly detailně hodnoceny v projektu Air Silesia [27] a koncentracemi 

NO2 se zabývala studie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě [34]. Výsledky obou studií 

pro místo imisní stanice Ostrava – Přívoz jsou uvedeny v následující tabulce 3. 

Tabulka 3 - Průměrné roční koncentrace ZL [µg/m3] na zdrojích [27] 

PM10 2010 NO2 2009 
 Česká republika Polsko Česká republika 

Lokální topeniště 7,80 6,50 0,74 
Doprava 8,60 0,50 17,65 

Průmyslové zdroje 7,84 3,60   4,10 
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4.1 Statistické vlastnosti koncentrací znečišťujících látek 

Koncentrace ZL v ovzduší mají dle [33] přibližně log-normální statistické 

rozdělení. Log-normální rozdělení není symetrické a je charakteristické jednostrannými 

extrémními hodnotami. Z tohoto důvodu není vhodné při statistickém vyhodnocování 

těchto dat používat hodnoty aritmetické průměry a výběrové rozptyly, jejichž hodnoty jsou 

silně ovlivněny extrémními hodnotami. Pro tento typ problémů se doporučuje [43] využití 

statistických postupů založených na využití mediánů, kvartilů a dalších kvantilů. Proto 

budou v další části práce využívány tyto postupy. 

Jestli má zvolený vzorek dat příslušné statistické rozdělení, lze zjistit pomocí 

Kolmogorov-Smirnovova testu. Pro data jednotlivých ZL byl tento proveden v SW 

Statgraphics. Všechny testy potvrdily hypotézu log-normálního rozdělení. 

 

Obrázek 7 – Histogram koncentrací NO2 a log-normální rozdělení [vlastní zdroj] 

4.2  Vzájemná statistická závislost znečišťujících látek  

Náplní kapitoly je zjistit, jak jsou sledované koncentrace látek na sobě statisticky 

závislé. Jedná se o lineární závislost mezi veličinami x a y. Tato analýza bude provedena 

pomocí Spearmanových korelačních koeficientů. Pokud korelační koeficient nabývá 

hodnoty +1, jedná se o lineární závislost analyzovaných veličin. Pokud je korelační 

koeficient roven 0, potom jsou statisticky nezávislé. 
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Tabulka 4 – Matice korelací [vlastní zdroj] 

Látky Benzen Toluen Xylen PM10 NO2 

Benzen 1,00 0,57 0,47 0,44 0,38 

Toluen 0,57 1,00 0,45 0,47 0,39 

Xylen 0,47 0,45 1,00 0,43 0,35 

PM10 0,44 0,47 0,43 1,00 0,69 

NO2 0,38 0,39 0,35 0,69 1,00 

 

Z tabulky 4 je patrné, že mezi sledovanými ZL neexistuje žádná silná korelace. 

Hodnoty korelací se pohybují v intervalu 0,38 – 0,57. Výjimkou je pouze relativně silná 

korelace mezi PM10 a NO2. 

Dalším krokem korelační analýzy je analýza vlivu časových ukazatelů na hodnoty 

korelačních koeficientů. 

Tabulka 5 - Závislost korelací látek na měsících [vlastní zdroj] 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Be-To 0,81 0,77 0,77 0,77 0,75 0,43 0,19 0,36 0,68 0,78 0,77 0,76 

Be-Xy 0,69 0,43 0,69 0,40 0,54 0,70 0,49 0,35 0,34 0,86 0,51 0,77 

Be–PM10 0,76 0,35 0,63 0,26 0,33 0,34 0,49 0,47 0,40 0,39 0,63 0,48 

Be–NO2 0,44 0,16 0,36 0,44 0,44 0,37 0,63 0,28 0,40 0,31 0,12 0,46 

To-Xy 0,94 0,81 0,84 0,81 0,65 0,54 0,09 0,43 0,32 0,83 0,73 0,95 

To-PM10 0,77 0,59 0,69 0,33 0,57 0,25 0,01 0,36 0,50 0,59 0,77 0,80 

To-NO2 0,61 0,44 0,54 0,37 0,52 0,22 0,13 0,27 0,45 0,45 0,46 0,58 

Xy-PM10 0,53 0,56 0,64 0,18 0,42 0,14 0,17 0,42 0,38 0,48 0,54 0,67 

Xy-NO2 0,42 0,36 0,51 0,30 0,34 0,31 0,32 0,36 0,35 0,34 0,21 0,51 

PM10–NO2 0,57 0,49 0,45 0,41 0,45 0,25 0,47 0,55 0,60 0,57 0,56 0,55 
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Graf 1 – Závislost korelací BTX na měsících [vlastní zdroj] 

 

Graf 2 – Závislost korelací NO2 na měsících [vlastní zdroj] 

 

Graf 3 – Závislost korelací PM10 na měsících [vlastní zdroj] 
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Tabulka 6 – Závislost korelací látek v týdnu [vlastní zdroj] 

Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Be-To 0,70 0,59 0,47 0,71 0,75 0,48 0,47 

Be-Xy 0,38 0,56 0,48 0,51 0,63 0,62 0,49 

Be–PM10 0,47 0,56 0,48 0,47 0,40 0,38 0,40 

Be–NO2 0,40 0,51 0,38 0,25 0,34 0,31 0,25 

To-Xy 0,46 0,68 0,49 0,50 0,80 0,42 0,21 

To-PM10 0,54 0,54 0,52 0,58 0,66 0,35 0,24 

To-NO2 0,49 0,42 0,33 0,41 0,52 0,17 0,04 

Xy-PM10 0,28 0,63 0,56 0,41 0,64 0,46 0,17 

Xy-NO2 0,30 0,46 0,30 0,37 0,46 0,43 0,16 

PM10–NO2 0,66 0,68 0,53 0,51 0,60 0,58 0,42 

 

 

Graf 4 – Závislost korelací látek na dny v týdnu [vlastní zdroj] 

Z provedených analýz je patrné že: 

Při zkoumání závislostní tabulky 5 a grafu 1, kde jsou analyzovány látky mezi 

sebou na základě měsíců v roce, je patrno, že tzv. forma BTX (benzen, toluen, xylen) má 

nejvyšší závislost převážně v zimních měsících. V letních měsících je hodnota nižší 

pravděpodobně z důvodu působení fotochemických reakcí, které se podílejí na snižování 

koncentrace u každé látky jiným způsobem. 
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Roční korelační závislost, kterou nám ukazuje tabulka 4 a grafy 2 a 3, mezi látkami 

PM10 a NO2, je v průběhu roku stejná. Proto můžeme usuzovat, že mezi výše uvedenými 

látkami není silná korelační závislost. 

Podle ročního průběhu korelací se dá usoudit, že silně korelované BTX pocházejí 

z jednoho typu zdrojů, které jen málo ovlivňují koncentrace PM10 a NO2. Další zdroje 

ovlivňující koncentrace PM10 a NO2 se mezi sebou liší.  

Zkoumání tabulky 6 a grafu 4 závislosti látek na dny v týdnu je patrno, že zde není 

žádná vysoká závislost látky na určitém dni. 

4.3 Analýza koncentrací PM10  

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací PM10 a jejich vztahu vzhledem 

k časovým ukazatelům – roky, měsíce, dny v týdnu. 

 

Graf 5 - Analýza závislosti koncentrací PM10 [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 
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Graf 6 – Analýza závislosti koncentrací PM10 [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

 

Graf 7 – Analýza závislosti koncentrací PM10 [µg/m3] na dnu v týdnu [vlastní zdroj] 

Z provedených analýz je patrné, že: 

Medián koncentrací i interval spolehlivosti se meziročně lišily jen málo (viz. Graf 

5). Významný je pokles mezi roky 2010 a 2011 o 3,5 µg/m3, který je pravděpodobně 

způsoben uzavřením výroby na OKK Koksovně Jan Šverma v prosinci 2010 [31]. 

Z měsíčního chodu (viz. Graf 6) koncentrací je výrazně patrný nárůst koncentrací 

v topném období a naopak pokles v letních měsících. Nejspíše je to vlivem zdrojů tepla 

pro vytápění. V zimních měsících je taky patrný vliv meteorologických faktorů, které 

zapříčiňují větší interval spolehlivosti a maxima koncentrací. 
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Z týdenního chodu (viz. Graf 7) je patrný týdenní cyklus – Po až Pá vyšší 

koncentrace, So a Ne nižší koncentrace – tento jev odpovídá týdennímu cyklu intenzity 

dopravy. 

4.4 Závislost koncentrace PM10 na meteorologických datech 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací PM10 a jejich vztahu vzhledem 

k meteorologickým ukazatelům – teplota (monitorovací stanice Ostrava a Přívoz), rychlost 

větru, směr větru a zda pršelo nebo sněžilo (meteorologická stanice Mošnov. Pro analýzu 

směru a rychlosti větru byla použita data z meteorologické stanice v Mošnově. Lépe 

vystihují celkový charakter proudění vzduchu v regionu než meteorologická měření přímo 

v lokalitě imisní stanice, která jsou silně ovlivněna umístěním stanice v zástavbě. 

 

Graf 8 – Vliv naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace PM10 [µg/m3] [vlastní 
zdroj] 
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Graf 9 - Vliv naměřených rychlostí v Mošnově větru na koncentrace PM10 [µg/m3] [vlastní 
zdroj] 

 

Obrázek 8 – Závislost koncentrací PM10 na směru větru [vlastní zdroj] 
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Tabulka 7– Vliv sněhu a deště na změnu koncentrací PM10 [ug/m3] [vlastní zdroj] 

  Minimum 1. Kvartil Medián 3. Kvartil Max 

Sníh 
Ne -210,0 -10,1 0,5 10,8 265,3 

Ano -148,1 -12,9 1,8 17,6 206,6 

Déšť 
Ne -210,0 -7,3 4,0 15,5 265,3 

Ano -169,4 -13,0 -3,6 6,5 100,1 

Z provedených analýz je patrné, že: 

 Z analýzy závislosti koncentrací PM10 na teplotě (viz. Graf 7) je patrné, že 

k nejvyšším koncentracím dochází při teplotách od -10°C do -1°C. Poté dochází k sestupné 

tendenci koncentrací a úroveň mediánu se snižuje až po teplotu od 18°C, kdy se začíná 

opět zvyšovat, pravděpodobně vlivem vyšší prašnosti v horkých dnech. 

Z analýzy závislosti koncentrací PM10 na rychlosti větru (viz. Graf 9) je patrné, že 

nejvyšší koncentrace PM10 nastávají při nízkých rychlostech větru a bezvětří, od 6 km/h už 

rychlost větru nemá na koncentrace PM10 významný vliv. Z analýzy závislosti na směru 

větru (viz. Obr. 8) je patrné, že nejvyšších koncentrací PM10 se dosahuje 

při severovýchodním a východním větru. V tomto směru se nachází Koksovna Svoboda 

a dopravně frekventovaná Hlučínská ulice. 

Z analýzy vlivů deště a sněžení (viz Tab. 7) na koncentrace PM10 je patrné, že 

vlivem deště obvykle dochází k poklesu koncentrací (typicky o 6-7 µg/m3 za den), sněžení 

má tendenci zvýrazňovat trend poklesu nebo vzestupu koncentrací PM10. 

4.5 Diskuze výsledků analýz PM10 

Na základě provedených analýz koncentrací PM10 je patrných několik závěrů. Mezi 

lety 2007-2010 byl medián koncentrací PM10 stabilní a v roce 2011 u něj došlo 

k znatelnému poklesu, pravděpodobně vlivem uzavření OKK Koksovny Jan Šverma 

v prosinci 2010. 

Z dalších analýz časových závislostí je patrné, že koncentrace PM10 jsou významně 

ovlivněny automobilovou dopravou (týdenní cyklus koncentrací) a lokálními topeništi 

(roční cyklus koncentrací). Analýza závislosti koncentrací PM10 na směru větru ukazuje, že 

významné zdroje SV a V směrem od měřícího místa, kde se nachází nejbližší 

frekventovaná komunikace (Hlučínská ulice) a velký průmyslový zdroj (OKK Koksovna 

Svoboda). V ostatních směrech je ovšem rovněž dosahováno, vlivem dalších, směrově 

nespecifických zdrojů, vysokých koncentrací PM10, jedná se především o lokální topeniště, 

dálkový přenos znečištění a reemise částic PM10. 
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Z analýz závislosti koncentrací PM10 na dalších meteorologických ukazatelích 

plyne, že nejvyšších koncentrací je dosahováno při nízkých teplotách a malých rychlostech 

větru nebo bezvětří. Platí obecný trend, že koncentrace PM10 s teplotou klesají, ale 

od průměrné denní teploty 18 °C naopak začínají stoupat, což je pravděpodobně způsobeno 

vyššími reemisemi prachových částic v těchto horkých a suchých letních dnech. 

Koncentrace PM10 vlivem deště klesají typicky o 6-7 µg/m3 denně. Sněžení má 

tendenci posilovat trendy s poklesu nebo vzestupu koncentrací PM10. 

4.6 Analýza koncentrace benzenu 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací benzenu a jejich vztahu k vzhledem 

k časovým ukazatelům – roky, měsíce, dny v týdnu. 

 

Graf 10 - Analýza závislosti koncentrací benzenu [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 

 

Graf 11 - Analýza závislosti koncentrací benzenu [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 
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Graf 12 - Analýza závislosti koncentrací benzenu [µg/m3] na dni v týdnu měření [vlastní 
zdroj] 

Z provedených analýz je patrné, že: 

Z grafu 10 znázorňujícího průběh koncentrací za 5 let vyplývá, že v roce 2009 

došlo k velmi rapidnímu snížení koncentrace mediánu na hodnotu 3,2µg/m3, kdy ještě 

v roce 2008 hodnota byla 4,6µg/m3. Je to způsobeno vlivem poklesu průmyslové výroby 

v roce 2009. Koksovny OKK, a.s. v Přívoze v roce 2008 vyrobily 1 296 kt koksu a v roce 

2009 to bylo 840 kt [32]. Dále je zde patrný pokles mediánu koncem roku 2010, což by 

mohlo být způsobeno již zmíněným uzavřením OKK Koksovny Jan Šverma a přesunutím 

části výroby do nově vybudovaných baterií na OKK Koksovně Svoboda.  

Z grafu 11, který znázorňuje závislost koncentrací benzenu na měsících během roku 

je vidět, že nejvyšší koncentrace nastávají převážně v zimních měsících a to v únoru 

a březnu. Během května, června a července dochází k výraznému snížení koncentrací 

benzenu, kdy je okolo slunovratu nejvyšší intenzita slunečního záření, a koncentrace 

benzenu klesají vlivem fotochemických dějů.  

Z analýzy závislosti koncentrací benzenu na dni v týdnu (viz. Graf 12) není patrná 

žádná časová závislost a lze tedy vyloučit významný vliv zdrojů s týdenním periodickým 

chováním, například automobilové dopravy. 

4.7 Závislost koncentrace benzenu na meteorologických datech 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací benzenu a jejich vztahu vzhledem 

k meteorologickým ukazatelům – teplota (monitorovací stanice Ostrava a Přívoz), rychlost 

větru, směr větru, a zda pršelo nebo sněžilo (meteorologická stanice Mošnov). Pro analýzu 
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směru a rychlosti větru byla použita data z meteorologické stanice v Mošnově. Lépe 

vystihují celkový charakter proudění vzduchu v regionu než meteorologická měření přímo 

v lokalitě imisní stanice, která jsou silně ovlivněna umístěním stanice v zástavbě. 

 

Graf 13 - Vliv naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace benzenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 

 

Graf 14 - Vliv naměřených rychlostí větru v Mošnově na koncentrace benzenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 
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Obrázek 9 – Závislost koncentrací benzenu na směru větru [vlastní zdroj] 

Tabulka 8  – Vliv sněhu a deště na změnu koncentrací benzenu [ug/m3] [vlastní zdroj] 

  Minimum 1. Kvartil Medián 3. Kvartil Max 

Sníh 
Ne -56,3 -2,6 -0,1 2,6 85,9 

Ano -82,4 -2,2 0,0 2,1 23,0 

Déšť 
Ne -56,3 -2,5 0,1 3,5 85,9 

Ano -82,4 -2,6 -0,3 1,5 50,2 

Z provedených analýz je patrné že: 

Typické koncentrace benzenu nejsou výrazně závislé na teplotě a rychlosti větru 

(viz. Grafy 13,14). Pouze při nejnižších teplotách a při bezvětří dochází ke zvyšování 

koncentrací benzenu. Koncentrace benzenu jsou výrazně vyšší při severovýchodním větru 

(viz. Obr. 9). V tomto směru se nachází významný místní zdroj emisí – OKK Koksovna 

Svoboda. 

Vliv sněžení na koncentrace benzenu (viz. Tab. 8) je rovněž zanedbatelný. 

Významný je ovšem vliv deště, kdy je charakteristický pokles o přibližně 0,4 µg/m3 za den 

oproti dnům bez deště. 
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4.8 Diskuze výsledků analýz benzenu 

Výsledky analýz závislosti koncentrací benzenu na časových a meteorologických 

ukazatelích vyplývá několik závěrů. V meziročních srovnáních je patrný silný vliv emisí 

z průmyslových zdrojů, kdy je zvláště patrný pokles koncentrací benzenu v roce 2009 

související s poklesem výroby v OKK Koksovnách v tomto roce. Díky analýze závislosti 

koncentrací benzenu na týdenním cyklu lze vyloučit vliv automobilové dopravy. Z analýzy 

závislosti koncentrací benzenu na měsíci v roce je patrný silný vliv fotochemických reakcí 

v měsících s nejvyšší intenzitou slunečního záření. 

Koncentrace benzenu jsou jen velice slabě závislé na teplotě vzduchu, rychlosti 

větru a sněžení. Ke zvýšeným koncentracím dochází pouze při nejnižších teplotách 

a bezvětří. Analýza závislosti koncentrací benzenu na směru větru určuje jako dominantní 

směr znečištění od severovýchodu, kde se nachází OKK Koksovna Svoboda. Významně 

pozitivní pro koncentrace benzenu je vliv deště, kdy je charakteristický pokles o přibližně 

0,4 µg/m3 za den oproti dnům bez deště. 

4.9 Analýza koncentrací toluenu 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací toluenu a jejich vztahu k vzhledem 

k časovým ukazatelům – roky, měsíce, dny v týdnu. 

 

Graf 15  - Analýza závislosti koncentrací toluenu [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 
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Graf 16 - Analýza závislosti koncentrací toluenu [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

 

Graf 17 - Analýza závislosti koncentrací toluenu [µg/m3] na dni v týdnu měření [vlastní 
zdroj] 

Z provedených analýz je patrné: 
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Graf 17 dny v týdnu vykazuje, že medián je během celého týdne konstantní 

vlastnosti, avšak s příchodem víkendu dochází k mírnému snížení. 

4.10 Závislost koncentrace toluenu na meteorologických datech 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací toluenu a jejich vztahu vzhledem 

k meteorologickým ukazatelům – teplota (monitorovací stanice Ostrava a Přívoz), rychlost 

větru, směr větru, a zda pršelo nebo sněžilo (meteorologická stanice Mošnov). Pro analýzu 

směru a rychlosti větru byla použita data z meteorologické stanice v Mošnově. Lépe 

vystihují celkový charakter proudění vzduchu v regionu než meteorologická měření přímo 

v lokalitě imisní stanice, která jsou silně ovlivněna umístěním stanice v zástavbě. 

 

Graf 18 - Vliv naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace toluenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 
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Graf 19 - Vliv naměřených rychlostí větru v Mošnově na koncentrace toluenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 

 

Obrázek 10 – Vliv směru větru na koncentrace toluenu [vlastní zdroj] 
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Tabulka 9– Vliv sněhu a deště na změnu koncentrací toluenu [ug/m3] [vlastní zdroj] 

  Minimum 1. Kvartil Medián 3. Kvartil Max 

Sníh 
Ne -42,4 -1,0 0,0 1,0 38,1 

Ano -10,1 -0,8 0,0 0,9 8,9 

Déšť 
Ne -34,7 -0,8 0,2 1,3 38,1 

Ano -42,4 -1,2 -0,1 0,6 24,6 

Z provedených analýz je patrné že: 

Typické koncentrace toluenu nejsou výrazně závislé na teplotě a rychlosti větru 

(viz. Grafy 18,19). Pouze při nejnižších teplotách a při bezvětří dochází k zvyšování 

koncentrací. Zvýšené koncentrace toluenu vnikají rovněž během nejteplejších dní v roce. 

Koncentrace toluenu jsou vyšší při severovýchodním a východním větru. V tomto směru se 

nachází významný místní zdroj emisí – OKK Koksovna Svoboda (viz. Obr. 10). Dalším 

možným zdrojem toluenu je aplikace olejů a rozpouštědel v areálu garáží a autoservisu, 

které se nachází východně od měřícího místa. 

Vliv sněžení na koncentrace toluenu (viz. Tab. 8) je rovněž zanedbatelný. 

Významný je ovšem vliv deště, kdy je charakteristický pokles o přibližně 0,3 µg/m3 za den 

oproti dnům bez deště. 

4.11 Diskuze výsledků analýz toluenu 

Při meziročním srovnání koncentrací toluenu je patrný průběžný meziroční mírný 

pokles koncentrací způsobený pravděpodobně průběžně zaváděnými technickými 

opatřeními na koksovnách OKK. Významný pokles koncentrací toluenu nastal v roce 2009 

vlivem snížené výroby koksu. Díky analýze závislosti koncentrací benzenu na týdenním 

cyklu lze vyloučit vliv automobilové dopravy. Z analýzy závislosti koncentrací toluenu 

na měsíci v roce je patrný silný vliv fotochemických reakcí v měsících s nejvyšší 

intenzitou slunečního záření. 

Koncentrace toluenu jsou jen velice slabě závislé na teplotě vzduchu, rychlosti 

větru a sněžení. Ke zvýšeným koncentracím dochází pouze při nejnižších teplotách 

a bezvětří. Analýza závislosti koncentrací toluenu na směru větru určuje jako dominantní 

směr znečištění od severovýchodu a východu, kde se nachází OKK Koksovna Svoboda. 

Dalším možným zdrojem toluenu je území východně od měřícího místa, kde se nachází 

garáže a autoservis. Významně pozitivní pro koncentrace toluenu je vliv deště, kdy je 

charakteristický pokles o přibližně 0,3 µg/m3 za den oproti dnům bez deště. 
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4.12 Analýza koncentrace xylenu 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací xylenu a jejich vztahu k vzhledem 

k časovým ukazatelům – roky, měsíce, dny v týdnu. 

 

Graf 20 - Analýza závislosti koncentrací xylenu [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 

 

Graf 21 - Analýza závislosti koncentrací xylenu [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 
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Graf 22 - Analýza závislosti koncentrací xylenu [µg/m3] na dni v týdnu měření [vlastní 
zdroj] 
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Graf 23 - Vliv naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace xylenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 

 

Graf 24 - Vliv naměřených rychlostí větru v Mošnově na koncentrace xylenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 
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Z provedených analýz je patrné, že: 

Koncentrace xylenu nemá na teplotu významný vliv (viz. Graf 23). Vyšší 

koncentrace xylenu nastávají při bezvětří nebo slabém větru (viz. Graf 24). Vliv srážek 

na koncentrace xylenu nebylo možné z důvodu nízkého rozlišení aparatury stanovit (viz. 

Tab. 10). 

4.14 Diskuze výsledků analýz xylenu 

Měření koncentrací xylenu bylo prováděno v letech 2007-2009. Bylo ukončeno 

pravděpodobně proto, že koncentrace xylenu často klesaly pod mez stanovení měřící 

aparatury a nebylo možné je měřit. Podle časového chování koncentrací xylenu lze 

odhadnout, že dominantní zdroje xylenu budou stejné jako v případě toluenu, tj. 

OKK Koksovna Svoboda a případně i garáže a autoservis východně od měřící lokality. 

4.15 Analýza koncentrace oxidu dusičitého 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací oxidu dusičitého a jejich vztahu 

k vzhledem k časovým ukazatelům – roky, měsíce, dny v týdnu. 

 

Graf 25 - Analýza závislosti koncentrací NO2 [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 
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Graf 26 - Analýza závislosti koncentrací NO2 [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

 

Graf 27 - Analýza závislosti koncentrací NO2 [µg/m3] na dni v týdnu měření [vlastní zdroj] 

Z provedených analýz je patrné, že: 

V meziročním srovnání jsou koncentrace NO2 velmi stabilní a liší se v řádu desetin 

µg/m3 . Výjimkou je pouze rok 2008, kdy byly koncentrace NO2 o cca 2 µg/m3 vyšší (viz 

Graf 25). 

Z analýzy závislosti koncentrací na měsíci v roce (viz. Graf 26) je patrný vliv 

vytápění budov na koncentrace NO2, kdy je z grafu patrné rozdělení roku na topnou 

(listopad-březen), přechodnou (duben-květen, září-říjen) a netopnou (červen-srpen) sezónu. 

Z analýzy závislosti koncentrací na dni v týdnu (viz. Graf 27) je patrný výrazný 

vliv automobilové dopravy, kdy časový chod koncentrací přesně odpovídá časovému 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

Interval spolehlivosti 3.Kvartil Median 1.Kvartil Min

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Po Út St Čt Pá So Ne

Interval spolehlivosti 3.Kvartil Median 1.Kvartil Min



41 
 

chování intenzity dopravy – vysoká intenzita dopravy během všedních dnů, nízká v sobotu 

a vyšší v neděli. 

4.16 Závislost koncentrace oxidu dusičitého na meteorologických datech 

Cílem této kapitoly je analýza koncentrací NO2 a jejich vztahu vzhledem 

k meteorologickým ukazatelům – teplota (monitorovací stanice Ostrava a Přívoz), rychlost 

větru, směr větru, a zda pršelo nebo sněžilo (meteorologická stanice Mošnov). Pro analýzu 

směru a rychlosti větru byla použita data z meteorologické stanice v Mošnově. Lépe 

vystihují celkový charakter proudění vzduchu v regionu než meteorologická měření přímo 

v lokalitě imisní stanice, která jsou silně ovlivněna umístěním stanice v zástavbě. 

 

Graf 28 - Vliv naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace NO2 [µg/m3] [vlastní 
zdroj] 
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Graf 29 - Vliv naměřených rychlostí větru v Mošnově na koncentrace NO2 [µg/m3] [vlastní 
zdroj] 

 

Obrázek 11 – Směr větru – Mošnov [vlastní zdroj] 
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Tabulka 11 – Vliv sněhu a deště na změnu koncentrací NO2 [ug/m3] [vlastní zdroj] 

  Minimum 1. Kvartil Medián 3. Kvartil Max 

Sníh 
Ne -40,3 -6,0 0,0 6,0 40,2 

Ano -36,7 -7,4 1,4 8,9 40,5 

Déšť 
Ne -40,3 -4,9 1,7 7,7 40,5 

Ano -37,4 -7,4 -1,3 4,2 30,4 
 

Z provedených analýz je patrné, že: 

Koncentrace NO2 se v závislosti na teplotě snižují (viz. Graf 28). Nejvyšší 

koncentrace NO2 nastávají při bezvětří nebo mírném větru. Od přibližně 7 m/s nemá 

rychlost větru na koncentrace NO2 vliv (viz. Graf 29). 

Z analýzy závislosti koncentrací NO2 na směru větru (viz. Obr. 11) jsou patrné 

mírně vyšší koncentrace z východního směru, pravděpodobně vlivem automobilové 

dopravy na Hlučínské ulici.  

Z analýzy závislosti koncentrací NO2 na sněžení a dešti (viz. Tabulka 11) je patrný 

pozitivní vliv deště, kdy oproti situacím bez deště dochází ke snížení koncentrací typicky 

o 3 µg/m3 za den. 

4.17 Diskuze výsledků analýz oxidu dusíku 

Z analýz časového chování koncentrací NO2 je patrný zásadní vliv vytápění budov 

(závislost koncentrací na měsíci v roce) a automobilové dopravy (závislost koncentrací 

na dni v týdnu) na celkové koncentrace. 

Nejvyšší koncentrace NO2 nastávají při nízkých teplotách a za bezvětří. Při analýze 

závislosti koncentrací na směru větru mírně převažuje východní vítr, což odpovídá tomu, 

že v tomto směru se nachází dopravně frekventovaná Hlučínská ulice. 

Pozitivní vliv na snižování koncentrací NO2 má déšť, kdy se koncentrace snižují 

typicky o 3 µg/m3 za den. 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo pomocí základních statistických postupů zdokumentovat 

vzájemnou závislost koncentrací vybraných znečišťujících látek (PM10, benzen, toluen, 

xylen, NO2), časově charakteristické chování koncentrací znečišťujících látek a jejich 

závislost na základních meteorologických ukazatelích. 

Analyzovaná data byla převzata ze stanice imisního monitoringu Ostrava-Přívoz. 

Tato stanice byla zvolena, protože na ní dlouhodobě, jako na jediné imisně monitorovací 

stanici v ČR, dochází k překračování limitních koncentrací benzenu. Meteorologická data 

byla převzata z meteorologických měření prováděných na stanici imisního monitoringu 

a z meteorologické stanice v Mošnově. 

Z výsledků práce je patrné, že u analyzovaných dat bylo možné potvrdit statistické 

vlastnosti, které plně odpovídají zjištěním z teoretické části práce. Jedná se především 

o potvrzení, že denní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší mají log-normální 

statistické rozdělení. Z tohoto důvodu nebylo vhodné analyzovat data pomocí standardně 

používaných statistických postupů založených na aritmetických průměrech, rozptylech 

apod. Jako velice užitečný se ukázal postup založený na výpočtech kvantilů (medián, 

kvartily, apod.), protože tyto hodnoty nejsou ovlivňovány epizodami s vysokými 

koncentracemi znečišťujících látek. 

Další potvrzenou vlastností je, že nejvyšších koncentrací je dosahováno během 

období, která lze meteorologicky charakterizovat jako období s nízkou průměrnou denní 

teplotou a bezvětřím nebo velmi slabým větrem. 

Datové analýzy provedené v této práci ukázaly několik jednoduchých postupů, 

pomocí kterých lze prokázat významný vliv některé skupiny zdrojů znečišťování ovzduší. 

Vliv automobilové dopravy se v naměřených datech projevuje charakteristickým týdenním 

chodem koncentrací, kdy jsou koncentrace polutantů zvýšené během pracovních dnů, 

nejnižší v sobotu a v neděli mírně vyšší než v sobotu. Vliv technologií pro vytápění budov 

(lokální topeniště, kotelny, centrální výtopny, apod.) se projevuje charakteristickým 

chodem koncentrací během roku, který lze rozdělit na topné období s vysokými 

koncentracemi, netopné období s nízkými koncentracemi a období přechodné, kdy 

koncentrace v meziměsíčním srovnání klesají, resp. stoupají. Jednotlivé dominantní zdroje 

znečišťování ovzduší lze detekovat pomocí analýzy závislosti koncentrací na směru větru, 

ze které lze rovněž určit i v jakém směru se tento zdroj nachází. 
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V práci bylo analyzováno 5 znečišťujících látek – PM10, benzen, toluen, xylen 

a NO2. Pomocí korelační analýzy bylo možné usoudit, že těkavé organické látky (benzen, 

toluen, xylen) jsou mezi sebou silně korelované (0,7 – 0,95), a proto pochází 

pravděpodobně ze stejných zdrojů. Tato silná korelace není ovšem patrná, pokud není 

korelační analýza provedena pro jednotlivé měsíce v roce. Z této analýzy je patrné, že 

v měsících s vysokou intenzitou slunečního záření dochází výraznému poklesu korelačních 

koeficientů, což je nejspíše způsobeno vlivem fotochemických reakcí, při kterých se 

benzen, toluen a xylen rozkládají odlišnými rychlostmi. 

Vzájemné korelace těkavých organických látek, PM10 a NO2 jsou slabé (0,4 – 0,7) 

lze proto usuzovat, že celkové koncentrace jsou určeny jinými kombinacemi vlivů zdrojů 

znečišťování ovzduší. 

Z analýz koncentrací PM10 je patrné, že koncentrace byly v letech 2007-2010 velmi 

stabilní (medián 38-38,5 µg/m3), k významnému snížení na 34,4 µg/m3 došlo v roce 2011, 

patrně vlivem uzavření OKK Koksovny Jan Šverma v prosinci 2010. Analýza ročního 

chodu koncentrací ukazuje na významný vliv technologií pro vytápění budov. Z analýzy 

závislosti koncentrací PM10 na směru větru je patrný významný vliv blízkého 

průmyslového zdroje – OKK Koksovny Svoboda severovýchodně od měřícího místa 

a nepravidelně se opakující vysoké koncentrace PM10 z východního směru dané 

pravděpodobně vlivem reemisí z automobilové dopravy na Hlučínské ulici. 

Z analýzy ročního chodu koncentrací těkavých organických látek je patrný 

významný pokles koncentrací v měsících s nejvyšší intenzitou slunečního záření (květen-

červenec) vlivem fotochemických reakcí. Z analýzy směrové závislosti koncentrací je 

patrný dominantní vliv OKK Koksovny Svoboda na celkové koncentrace. Dalším možným 

zdrojem toluenu je aplikace olejů a rozpouštědel v areálu garáží a autoservisu, které se 

nachází východně od měřícího místa. Z meziročních srovnání je u všech sledovaných 

těkavých organických látek patrný trend poklesu koncentrací, daný postupným zaváděním 

technologických opatření, zamezujících únikům těchto látek z koksovacích baterií 

v provozu OKK Koksovny Svoboda. Je zde taky patrný významný pokles koncentrací 

v roce 2009, kdy došlo vlivem ekonomické recese k výraznému poklesu výroby 

na koksovnách OKK. 
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Z analýz koncentrací NO2 je patrný zásadní vliv automobilové dopravy, protože 

koncentrace NO2 mají charakteristický týdenní chod. Z analýzy ročního chodu koncentrací 

NO2 je patrný i významný vliv technologií pro vytápění budov. 

Z analýz závislostí koncentrací PM10 a NO2 na směru větru je patrné, že uvnitř 

městské zástavby se vlivem velkého množství jednotlivých malých zdrojů a turbulentního 

proudění vzduchu v zástavbě chovají neprůmyslové zdroje (automobilová doprava, lokální 

topeniště) jako jeden velký plošný zdroj. 

Výsledky provedených analýz se velice dobře shodují s výsledky rozptylových 

studií, které byly pro oblast Ostravy-Přívozu provedeny v minulých letech, a nezávislým 

postupem byly schopny určit stejné dominantní skupiny zdrojů pro jednotlivé znečišťující 

látky. Provedené analýzy, tak jak byly provedeny, neumožňují přesněji kvantifikovat vliv 

jednotlivých skupin zdrojů a stálo by za úvahu, jestli je toho při vhodném doplnění nebo 

modifikaci postupu statistických analýz dosáhnout. 
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Příloha 1- PM10 
Tabulka analýzy závislosti koncentrací PM10 [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 

ROK 2007 2008 2009 2010 2011 

Min 9,1 7,3 4,8 7,8 8,8 

1.Kvartil 26,0 27,8 26,3 24,9 23,0 

Median 37,9 38,5 38,5 38,0 34,4 

3.Kvartil 58,1 52,2 55,2 61,7 51,4 

Max 180,2 211,0 240,8 461,0 220,3 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací PM10 [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

MĚSIC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Min 7,3 13,7 9,2 11,7 10,3 9,0 8,8 8,5 7,8 4,8 14,1 10,1 

1.Kvartil 32,3 35,5 28,3 35,1 23,2 22,4 20,7 23,1 25,2 32,5 31,3 26,3 

Median 37,9 54,3 45,2 44,9 30,3 29,0 26,8 29,3 36,6 47,7 47,0 44,3 

3.Kvartil 81,2 93,4 68,4 55,3 38,8 37,2 36,9 39,5 45,3 70,1 80,8 70,5 

Max 461 318,2 153,7 116,5 77,1 55,7 65,4 66,2 121,9 133,5 216 336 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací PM10 [µg/m3] na dnu v týdnu [vlastní zdroj] 

DEN_V_TYDNU 1 2 3 4 5 6 7 

Min 9,1 7,8 4,8 9,8 11,2 8,5 7,3 

1.Kvartil 27,4 26,2 27,4 28,9 25,9 23,3 20,8 

Median 38,3 40,0 40,2 40,3 39,5 33,9 30,8 

3.Kvartil 55,5 61,1 59,6 57,5 56,3 47,6 44,2 

Max 461,0 362,1 336,0 180,9 240,8 244,3 320,8 
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Tabulka vlivu naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace PM10 [µg/m3] [vlastní 
zdroj] 

Přívoz      

TEPLOTA Min 1.Kvartil Median 3.Kvartil Max 

-10 42,9 81,0 104,1 244,3 461,0 

-9 49,5 64,3 88,1 119,6 180,9 

-8 43,1 61,1 83,7 121,5 121,8 

-7 38,2 52,5 65,0 129,0 223,2 

-6 23,2 34,1 71,5 99,1 220,3 

-5 14,0 39,6 58,8 83,2 132,5 

-4 18,3 40,4 82,0 116,5 318,2 

-3 19,7 39,3 61,3 98,0 164,8 

-2 22,9 42,6 52,4 79,3 216,0 

-1 11,8 28,2 42,5 73,3 169,5 

0 16,1 30,4 40,4 84,9 160,0 

1 10,5 32,6 46,5 62,1 336,0 

2 10,7 32,6 46,0 61,3 129,2 

3 7,3 30,8 42,2 64,6 136,8 

4 10,1 28,0 39,5 69,7 240,8 

5 9,4 25,2 40,5 65,3 199,7 

6 4,8 24,3 39,0 68,8 160,2 

7 11,2 24,2 40,3 64,0 177,3 

8 9,2 27,2 41,3 76,1 151,7 

9 9,4 25,6 36,8 57,8 129,4 

10 7,8 30,2 39,3 54,3 133,5 

11 9,5 25,0 39,2 54,2 163,0 

12 9,8 23,2 38,8 54,7 121,9 

13 12,8 24,4 35,5 51,4 95,0 

14 8,5 22,1 29,1 41,8 138,9 

15 8,8 19,6 25,8 38,6 84,0 

16 9,1 21,4 25,9 33,5 82,0 

17 11,9 20,9 26,2 35,0 71,1 

18 12,4 19,6 26,2 35,2 63,3 

19 9,0 24,1 32,9 38,9 55,5 

20 12,6 26,6 33,7 44,6 67,3 

21 12,0 26,4 36,2 45,6 77,1 

22 13,4 26,7 36,7 42,8 64,6 

23 21,6 23,5 35,6 56,6 65,9 

24 20,9 30,6 35,8 43,0 56,4 

25 27,7 32,5 42,3 47,6 66,2 

26 15,3 31,2 42,7 51,8 65,4 
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Příloha 2 - benzen 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací benzenu [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 

ROK 2007 2008 2009 2010 2011 

Min 0,7 0,7 0,2 0,2 0,4 

1.Kvartil 4,1 2,5 1,6 2,3 2,0 

Median 4,5 4,6 3,2 4,2 4,0 

3.Kvartil 9,5 8,4 6,6 8,4 9,4 

Max 56,3 37,5 72,2 105,8 49,3 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací benzenu [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

MĚSIC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Min 1,2 0,7 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 

1.Kvartil 4,1 2,9 3,5 2,8 1,8 1,4 1,6 1,6 2,1 2,3 2,5 2,8 

Median 4,5 6,1 6,1 5,0 3,6 3,0 3,6 4,0 4,4 3,8 4,2 4,6 

3.Kvartil 9,4 10,7 9,8 8,8 7,6 6,4 7,5 8,8 10,0 8,0 9,5 7,3 

Max 40,0 56,3 33,2 49,3 49,1 36,6 37,5 47,0 72,2 29,2 30,2 105,8 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací benzenu [µg/m3] na dnu v týdnu [vlastní zdroj] 

DEN_V_TYDNU 1 2 3 4 5 6 7 

Min 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 

1.Kvartil 2,3 2,0 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 

Median 4,2 4,7 4,5 4,7 4,3 4,6 4,5 

3.Kvartil 9,0 9,3 9,1 8,1 8,5 8,2 8,7 

Max 58,9 36,7 32,9 105,8 84,0 52,9 72,2 
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Tabulka vlivu naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace benzenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 

Přívoz      

TEPLOTA Min 1.Kvartil Median 3.Kvartil Max 

-10 2,3 4,1 12,0 26,6 40,0 

-9 2,4 3,1 6,1 12,9 17,0 

-8 3,4 4,0 4,2 8,6 13,2 

-7 2,1 3,7 4,4 10,1 24,6 

-6 1,8 3,8 5,3 9,6 13,4 

-5 1,5 3,8 4,9 7,5 12,3 

-4 1,6 4,2 8,6 11,1 20,8 

-3 0,9 2,6 7,4 11,8 28,5 

-2 1,5 2,8 4,3 9,3 19,2 

-1 1,3 2,6 3,6 7,4 24,2 

0 1,2 2,8 5,1 9,4 52,9 

1 0,6 2,3 5,6 9,5 22,4 

2 0,9 2,0 5,2 8,1 56,3 

3 1,1 3,0 5,2 8,1 24,2 

4 0,7 2,7 5,3 9,8 105,8 

5 0,9 2,6 4,8 8,1 33,2 

6 0,3 2,3 4,6 9,0 35,3 

7 0,4 3,4 5,0 7,9 27,7 

8 0,6 2,7 4,9 9,0 27,2 

9 0,3 1,8 3,8 7,3 32,9 

10 0,5 2,6 5,1 7,1 22,7 

11 0,2 2,0 3,3 8,2 29,2 

12 0,3 1,8 4,2 9,0 58,9 

13 0,7 2,1 5,5 11,5 72,2 

14 0,4 2,0 4,2 9,8 49,3 

15 0,5 1,4 3,3 5,7 47,0 

16 0,4 1,3 2,5 4,8 18,7 

17 0,2 1,5 3,4 6,1 25,1 

18 0,4 1,7 3,5 7,0 49,1 

19 0,2 1,5 3,1 7,1 27,8 

20 0,8 2,4 4,8 9,2 36,6 

21 0,9 2,6 6,6 10,4 30,8 

22 0,7 2,6 4,9 9,3 37,5 

23 0,2 1,1 4,6 9,6 22,9 

24 1,0 1,8 4,0 11,6 28,7 

25 2,3 4,3 5,8 9,1 16,0 

26 0,7 2,7 7,0 13,9 23,9 

 

  



60 
 

Příloha 3 - toluen 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací toluenu [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 

ROK 2007 2008 2009 2010 2011 

Min 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 

1.Kvartil 2,3 1,0 0,9 1,2 1,0 

Median 2,2 1,9 1,6 2,1 1,9 

3.Kvartil 5,6 3,7 3,0 3,5 3,7 

Max 59,3 17,9 39,8 19,9 19,8 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací toluenu [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

MĚSIC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Min 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 

1.Kvartil 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 1,2 1,3 1,1 1,5 1,2 

Median 2,2 3,1 2,4 2,4 1,7 1,4 1,6 2,3 2,5 2,0 2,6 2,0 

3.Kvartil 4,7 5,6 4,6 3,8 2,8 2,9 3,1 3,9 4,2 4,2 4,9 3,6 

Max 18,0 15,4 11,6 12,8 10,5 30,0 59,3 39,8 28,2 11,9 19,8 20,6 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací toluenu [µg/m3] na dnu v týdnu [vlastní zdroj] 

DEN_V_TYDNU 1 2 3 4 5 6 7 

Min 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 

1.Kvartil 1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 1,0 0,8 

Median 2,3 2,4 2,4 2,5 2,2 2,0 1,7 

3.Kvartil 4,2 4,4 4,3 4,7 3,8 3,4 3,1 

Max 17,1 30,0 39,8 22,1 20,6 43,3 59,3 
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Tabulka vlivu naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace toluenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 

Přívoz      

TEPLOTA Min 1.Kvartil Median 3.Kvartil Max 

-10 0,5 1,8 3,7 9,2 17,0 

-9 0,9 0,9 2,5 3,7 4,7 

-8 1,0 1,1 2,2 3,8 5,8 

-7 0,3 0,7 1,8 5,4 7,9 

-6 0,8 1,6 2,5 3,5 9,4 

-5 0,6 1,5 2,1 3,3 5,5 

-4 0,2 2,1 3,6 6,0 15,4 

-3 0,4 1,3 2,8 4,0 8,0 

-2 0,6 1,5 2,4 4,9 8,7 

-1 0,1 1,1 2,2 4,7 9,6 

0 0,4 1,7 2,7 4,8 14,5 

1 0,2 1,2 2,3 4,1 18,5 

2 0,3 1,3 2,5 4,6 14,2 

3 0,4 1,6 2,8 4,9 13,2 

4 0,2 1,1 2,6 4,4 20,6 

5 0,5 1,4 2,5 3,6 12,8 

6 0,1 1,1 2,0 4,0 13,0 

7 0,2 1,3 2,7 3,8 18,0 

8 0,2 1,3 2,4 4,6 15,0 

9 0,4 1,0 2,1 4,2 19,8 

10 0,2 1,2 2,0 3,4 10,5 

11 0,1 1,0 1,8 3,6 22,1 

12 0,3 1,1 2,1 4,6 17,0 

13 0,4 1,3 2,7 4,4 28,2 

14 0,1 1,0 2,0 3,6 14,4 

15 0,2 0,9 1,5 2,8 17,9 

16 0,2 0,9 1,4 3,0 16,9 

17 0,3 1,0 1,5 2,3 5,3 

18 0,3 1,0 1,8 2,9 9,5 

19 0,2 1,1 2,0 3,4 30,0 

20 0,1 1,2 2,4 5,0 59,3 

21 0,1 1,1 2,5 5,2 17,8 

22 0,6 1,9 2,6 3,8 43,3 

23 0,5 0,8 2,3 4,3 10,6 

24 0,6 1,4 2,7 4,0 8,8 

25 1,3 1,9 3,1 4,2 6,8 

26 0,4 1,0 3,3 4,1 7,9 
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Příloha 4 - xylen 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací xylenu [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 

ROK 2007 2008 2009 

Min 0,0 0,0 0,0 

1.Kvartil 0,1 0,1 0,0 

Median 0,2 0,1 0,1 

3.Kvartil 0,5 0,2 0,1 

Max 6,1 5,4 3,6 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací xylenu [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

MĚSIC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.Kvartil 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Median 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3.Kvartil 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Max 3,6 2,1 3,4 2,4 2,9 2 6,1 2,3 1,6 1,4 5,4 2,1 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací xylenu [µg/m3] na dnu v týdnu [vlastní zdroj] 

DEN_V_TYDNU 1 2 3 4 5 6 7 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.Kvartil 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Median 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3.Kvartil 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

Max 6,1 3,6 5,4 3,1 2,6 1,0 2,9 
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Tabulka vlivu naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace xylenu [µg/m3] 
[vlastní zdroj] 

Přívoz      

TEPLOTA Min 1.Kvartil Median 3.Kvartil Max 

1 0 0,0 0,1 0,4 1,2 

2 0 0,1 0,2 0,5 1,6 

3 0 0,1 0,2 0,5 1,4 

4 0 0,1 0,1 0,3 2,1 

5 0 0,1 0,2 0,3 2,6 

6 0 0,1 0,1 0,4 3,4 

7 0 0,1 0,1 0,3 3,6 

8 0 0,1 0,2 0,4 1,7 

9 0 0,1 0,1 0,2 0,7 

10 0 0,1 0,1 0,4 1,5 

11 0 0,1 0,1 0,5 1,8 

12 0 0,0 0,1 0,2 1,4 

13 0 0,1 0,1 0,3 1,6 

14 0 0,0 0,1 0,3 5,4 

15 0 0,0 0,1 0,2 1,1 

16 0 0,0 0,1 0,2 1,2 

17 0 0,0 0,1 0,1 2,9 

18 0 0,0 0,1 0,2 1,4 

19 0 0,0 0,1 0,1 3,1 

20 0 0,1 0,1 0,2 2,0 

21 0 0,0 0,1 0,3 1,8 

22 0 0,1 0,1 0,2 2,3 

23 0 0,0 0,1 0,1 0,6 

24 0 0,1 0,1 0,3 0,3 

25 0 0,1 0,1 0,4 1,1 

26 0 0,0 0,2 1,7 6,1 

Příloha 5 - NO2 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací NO2 [µg/m3] na roku měření [vlastní zdroj] 

ROK 2007 2008 2009 2010 2011 

Min 6,6 9,7 7,9 5,8 8,0 

1.Kvartil 20,8 22,6 21,2 20,2 20,1 

Median 27,8 29,8 28,1 28,1 27,5 

3.Kvartil 34,7 37,3 36,6 37,2 34,7 

Max 62,9 67,4 73,5 113,2 80,2 
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Tabulka analýzy závislosti koncentrací NO2 [µg/m3] na měsíci měření [vlastní zdroj] 

MĚSIC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Min 11,7 6,6 11,8 10,4 8,3 8,9 5,8 8,0 10,0 7,9 9,8 9,4 

1.Kvartil 27,1 31,1 25,8 22,3 17,4 16,7 16,3 18,4 20,5 25,7 28,0 24,7 

Median 27,8 37,8 33,3 28,7 22,4 20,9 19,6 22,9 26,0 30,9 33,7 32,7 

3.Kvartil 45,7 46,4 40,4 34,2 26,3 25,3 25,2 28,0 31,9 36,6 42,9 42,5 

Max 113,2 102,1 58,8 53,8 42,9 38,6 38,1 46,6 49,1 54,1 80,2 90,5 

Tabulka analýzy závislosti koncentrací NO2 [µg/m3] na dnu v týdnu [vlastní zdroj] 

DEN_V_TYDNU 1 2 3 4 5 6 7 

Min 9,3 9,2 7,9 11,3 9,7 6,2 5,8 

1.Kvartil 22,9 22,5 24,1 23,0 20,6 17,0 19,5 

Median 30,1 31,5 31,0 29,7 26,6 22,6 25,1 

3.Kvartil 39,2 38,5 38,1 38,4 35,3 29,4 32,6 

Max 113,2 89,3 102,1 78,6 64,5 65,9 73,0 
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Tabulka vlivu naměřených teplot v Ostravě - Přívoze na koncentrace NO2 [µg/m3] [vlastní 
zdroj] 

Přívoz      

TEPLOTA Min 1.Kvartil Median 3.Kvartil Max 

-10 31,6 37,2 55,0 67,7 113,2 

-9 37,2 38,8 46,4 57,2 57,9 

-8 35,9 39,3 44,0 50,9 56,8 

-7 17,8 32,6 40,1 52,8 64,2 

-6 20,3 28,4 34,2 48,9 74,3 

-5 18,2 25,2 29,5 41,3 58,0 

-4 22,6 30,6 38,8 49,9 102,1 

-3 12,6 30,9 34,6 41,3 6,01 

-2 16,9 24,2 33,4 40,6 59,3 

-1 9,4 24,0 32,9 49,3 59,6 

0 11,8 28,9 35,9 47,5 70,0 

1 12,3 27,5 35,1 43,4 90,5 

2 16,4 30,4 36,0 42,9 67,4 

3 11,7 25,6 33,5 41,5 70,0 

4 6,6 22,9 34,8 45,1 78,6 

5 9,2 27,5 32,8 37,8 63,4 

6 7,9 22,6 30,1 38,4 80,2 

7 9,8 24,5 31,1 38,5 73,5 

8 8,3 22,8 30,4 38,1 65,1 

9 10,2 19,7 27,0 35,8 57,5 

10 15,4 22,7 28,1 33,4 58,8 

11 12,4 21,5 26,1 32,6 48,4 

12 10,1 18,5 24,4 32,5 51,6 

13 9,7 21,0 28,0 31,8 54,1 

14 9,7 20,8 24,6 30,6 41,1 

15 8,7 16,1 22,1 27,6 41,7 

16 9,5 16,6 20,5 26,2 46,3 

17 8,9 18,7 22,7 26,5 46,6 

18 10,1 16,5 20,2 25,7 44,2 

19 5,8 18,2 22,7 27,2 37,6 

20 9,4 19,2 22,9 28,2 37,7 

21 9,3 20,4 26,1 32,1 48,9 

22 12,8 18,5 21,5 26,5 44,1 

23 8,0 10,5 18,9 24,5 39,6 

24 9,5 16,0 20,4 25,6 33,8 

25 13,5 16,6 26,0 29,0 29,8 

26 12,2 17,4 21,4 29,4 35,4 

 


