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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou znečištění ovzduší organickými látkami na 

Mostecku. Hodnocení bylo prováděno vždy v rámci měřící stanice, která je situována 

v městské části Mostu v ulici U Stadionu, a jako srovnávací lokalita byla zvolena měřící 

stanice v Rudolicích v Horách. Z obsahu polyaromatických uhlovodíků a těkavých 

organických látek v ovzduší, bylo provedeno hodnocení stavu znečištění ovzduší těmito 

kontaminanty na základě imisních limitů pro sledované znečišťující látky, které jsou 

uvedeny v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o sledování 

a vyhodnocování ovzduší za období pěti let, tj. od roku 2004 do roku 2008. Na 

základě průměrných měsíčních hodnot znečišťujících kontaminantů v roce 2008, bylo 

posuzováno chování jednotlivých polutantů v průběhu celého roku.  

Na sledovaných lokalitách byl rovněž studován vzájemný vztah mezi polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky a prachovými částice PM2,5 a PM10. Z těchto dat byl 

u jednotlivých lokalit vypočten koeficient korelace z průměrných měsíčních hodnot za 

celé hodnocené období. Stejným způsobem byla řešena závislost těkavých organických 

látek na tvorbě ozonu. 

Klí čová slova 

Znečištění ovzduší, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, ozon, 

prachové částice, ohrožení zdraví, antropogenní vlivy, monitorování, zdroje znečištění. 



Annotation 

The thesis refers to atmospheric pollution by organic substances in Most and its environs.  

The evaluation was done within the monitoring station situated in the central area of Most 

on U Stadionu Street and in Rudolice in Hory, another monitoring station was chosen as 

a comparison location. The level of polycyclic aromatic hydrocarbons and volatile organic 

compounds in the air was evaluated, based on air pollution limits set by Government 

Regulation no. 597/2006 Coll., from 12. December 2006 on the monitoring and evaluation 

of air quality. The atmosphere was monitored for a period of 5 years, from 2004 to 2008. 

Based on monthly average values of pollutant contaminants in 2008, the behavior of each 

pollutant during the entire year was evaluated. 

In monitored locations was also studied the relationship between polycyclic aromatic 

hydrocarbons and dust particles PM2,5 and PM10. From the average monthly values 

collected from the monitored locations, the correlation coefficient for the entire assessed 

period was calculated.  The dependence of volatile organic compounds on ozone 

production was evaluated by using the same method.  

Key words 

Atmospheric (air) pollution, volatile organic compounds, polycyclic aromatic 

hydrocarbons, ozone, particulate matters, health threats, anthropogenic influences, 

monitoring, sources of pollution.  



Seznam zkratek 

AMS SRS Automatické meteorologické stanice smogový regulační systém 
BaP  benzo[a]pyren  
BbF  benzo[b]fluoranthen 
BghiPRL benzo[ghi]perylen 
BkF  benzo[k]fluoranthen  
BZN  benzen 
DBahA dibenzo[a,h]anthracen 
EBZN  etylbenzen 
I123cdP indeno[1,2,3-cd]pyren 
MXY  m-xylen 
NOx  oxidy dusíku 
NPAHs  Nitrované polyaromatické uhlovodíky 
OXY  o-xylen 
PAHs  Polycyklické aromatické uhlovodíky  
POCP  Photochemical Ozone Creation Potential, fotochemického potenciálu tvorby 

ozonu 
POPs  persistentní organické polutanty 
PXY  p-xylen 
REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 
SVOC  Semivolatile Organic Compounds, polotěkavé organické látky 
TK  těžké kovy 
TLN  toluen 
UTC  zkratka anglického výrazu Coordinated Universal Time, koordinovaný 

světový čas 
VOCs  Volatile Organic Compounds, těkavé organické látky 
VVOC  Very Volatile Organic Compouds, silně těkavé organické látky  
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

„U čme se zvětšovat svou zdrženlivost a krotit svou rozmařilost, ovládat mlsnost, 

mít v úctě střídmost …“ Seneca.  

Když Seneca tato slova psal, jistě ani nepomyslel na to, jakým směrem a jakým 

tempem se společnost bude vyvíjet. Doba, kterou dnes žijeme, je dobou spěchu, 

zvyšujících se nároků na spotřebu, na pohodlí spotřebitele. A to vše je spojeno s čerpáním 

přírodních zdrojů, poškozováním životního prostředí, devastací přírody a degradací našeho 

nejbližšího okolí.  

Nelze asi očekávat, že všichni, každý z nás, se zapojí do aktivní ochrany životního 

prostředí. Určitě ale lze doufat a snažit se o to, aby určité třeba i minimální povědomí 

o potřebě chránit přírodu, měl každý z nás, aby si každý uvědomil, že svým chováním, 

svou třeba i drobnou aktivitou, může přispět k tomu, že naše nejbližší okolí, naše město, 

náš region bude vypadat lépe, že se v něm budeme cítit lépe, že to prostě bude „náš“ region 

(Pešková a kol., 2006). 

Výše uvedená myšlenka zcela jistě dokonale vystihuje současný stav nejen našeho 

nejbližšího okolí, ale i celého světa. Tím, že lidé dospějí ve svém uvažování k tomu, že lze 

nejen bezohledně z přírody čerpat veškeré materiální zdroje a energie, které ke svému 

životu potřebují, ale že je nutné také nějakým způsobem tyto naše velké potřeby a odběry 

přírodě a naší planetě vrátit, abychom si nezhoršovali podmínky ke spokojenému životu. 

Jedna ze součástí devastace přírody a celého životního prostředí je dopad odpadů, které se 

v určité formě dostávají do ovzduší.  

Sama příroda ovlivňuje ovzduší a dokáže produkovat spoustu škodlivin vlivem svého 

působení, například erupce sopek, produkce širokého rozsahu uhlovodíků rostlinami (izopreny, 

terpeny, hemiterpeny a kyslíkaté sloučeniny), aj. Daleko více se však na znehodnocení této 

složky životního prostředí podílí člověk. Vlivem antropogenního působení se dostává do 

ovzduší velké množství škodlivin z výroby, které nám sice zajišťují pohodlný život, ale na 

druhou stranu nám pomalým a nenápadným způsobem připravují nebezpečné podmínky 

a ohrožení našeho zdraví. 

Jediným ukazatelem úrovně znečištění ovzduší jsou výsledky měření z monitorovacích 

stanic. V předložené diplomové práci se zabývám vyhodnocením těchto dat, abych mohla 

v rámci jejich hodnocení dospět k závěru, jak je to s kvalitou ovzduší na Mostecku s ohledem 
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na znečištění ovzduší organickými látkami. Vzhledem k tomu, že stav znečištění ovzduší je 

nejvíce ovlivňován právě zeměpisnou polohou daného regionu, snažila jsem se stručně 

studovanou oblast nejdříve charakterizovat. Při vlastním hodnocení stavu ovzduší na Mostecku 

jsem se snažila vzít v úvahu i skutečnost, že úroveň znečištění ovzduší je vždy úzce spjatá 

s mnoha meteorologickými činiteli, které ji mohou příznivě i nepříznivě ovlivňovat. 

Meteorologické podmínky nejsou přitom takovým stabilním faktorem, který by člověk mohl 

včas předvídat a využívat.  

Škodliviny v ovzduší jsou všudypřítomné. Prakticky je téměř nemožné vyvarovat 

se jejich působení. Jak je to s čistotou ovzduší na Mostecku? Žijeme v blízkosti 

chemických provozů, povrchových lomů a elektráren, dýcháme nebezpečnější chemický 

koktejl než lidé v jiných částech republiky? Které škodliviny nás nejvíce ohrožují? 

Hlavním cílem mé diplomové práce je získat odpověď na tyto otázky (Hykyšová, 2008). 
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2 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA MOSTECKA 

Oblast severočeské hnědouhelné pánve patřila v minulosti k oblasti s nejvíce 

znečištěným ovzduším v Evropě, označované jako „Černý trojúhelník“. Oblast zahrnuje 

severní Čechy, jižní část Saska a jihozápadní část Dolního Slezska (Abraham a kol., 2001). 

Znečištění této složky životního prostředí nabývalo i viditelného rozsahu. Nažloutlý smog 

a „umírající“ stromy na vrcholových partiích Krušných hor byly pro tuto oblast typické. 

Kvalita ovzduší se od 90. let minulého století výrazně zlepšila. Poslední smogová událost 

byla v Mostě zaznamenaná v roce 1997. Přesto patří region i v současné době mezi oblasti 

se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pozitivní trend snižování emisí hlavních škodlivin 

v ovzduší se bohužel od roku 2000 prakticky na celém území České republiky zastavil 

(Kožešník a kol., 1998). 

2.1 Přírodní pom ěry 

Samotné město Most se rozkládá před úpatím Krušných hor, ve středu Mostecké 

uhelné pánve. Jedná se v podstatě o nově vystavěné město náhradou za původní město Most, 

které ustoupilo během šedesátých až osmdesátých let povrchové těžbě hnědého uhlí. 

Znečištění ovzduší a obsah škodlivých látek v něm úzce souvisí právě 

s podmínkami geografickými, přírodními a klimatickými. V dalších kapitolách se proto 

budu zabývat základní charakteristikou zkoumané oblasti z těchto hledisek.   

Mostecko leží v centrální části území známého v dnešní době jako severočeská 

hnědouhelná pánev. Severozápadní hranici tvoří střední partie Krušných hor s nadmořskou 

výškou 800-956 metrů nad mořem. Na jihozápadním horizontu se rýsují Doupovské hory, 

jihovýchodním až východním směrem leží krajina Českého středohoří, která zasahuje 

svým západním výběžkem až na Mostecko. 

Z geografického hlediska lze region rozdělit na tři krajinné oblasti: 

1. Severní část Mostecka je oblast Krušných hor s nadmořskou výškou 500-700 m 

a rozlohou 109 km2. Jedná se převážně o zalesněné území. Obnova lesů, které mají 

navíc v této oblasti důležitou vodohospodářskou funkci, bude prováděna na dřívější 

historický rozsah a bude dlouhodobou záležitostí. 
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2. Jižní a jihovýchodní část Mostecka s rozlohou 83 km2, leží převážně v rovinaté 

krajině, která je jen částečně zvlněná a je jedinou zemědělskou oblastí okresu. 

3. Střední část okresu s rozlohou 275 km2 kde je v podstatě soustředěno hlavní dění 

této oblasti, tedy těžba hnědého uhlí, výroba elektrické a tepelné energie, těžká 

chemie a další menší průmyslové podniky. Celý střed okresu je protkán střídavě 

povrchovými doly s jílovými výsypkami (Úřad práce, 2002).  

2.2 Klimatické pom ěry  

Z hlediska přečišťování atmosféry lze rozlišit meteorologické činitele příznivé, 

způsobující difusi znečištění, nebo nepříznivé, které vyvolávají akumulaci až transformaci 

znečištění. K příznivým meteorologickým činitelům patří vítr při horizontálním pohybu 

atmosféry, vertikální proudění a nakonec srážky, jako čistící činitel atmosféry. 

Mezi nepříznivé meteorologické vlivy lze počítat i vítr, a to tehdy, když fouká velmi malou 

rychlostí a za určitých podmínek může vyvolávat zahuštění znečištění, hlavně v úzkých 

údolích. Velmi nepříznivým činitelem z hlediska znečištění atmosféry jsou teplotní inverze 

(Šiška, 1981). V posledních dvou letech se Mostecko znova potýká s výskytem inverzí a to 

hlavně v podzimních a zimních měsících.  

Inverze je zvláštní meteorologický jev, během kterého dochází k inverznímu 

teplotnímu zvrstvení. Za normálních podmínek teplota vzduchu s přibývající nadmořskou 

výškou klesá. Vzduch se ohřívá o zemský povrch a stoupá vzhůru, na jeho místo se 

dostává nový chladný vzduch a tak je zajištěno proudění. Při inverzi je naopak chladněji 

a mlhavo v nižších polohách, na horách je naopak tepleji a svítí slunce. Inverzní situace 

nemá příliš co dočinění s přítomnými zdroji znečištění ovzduší, ale s utvářením krajiny 

a prouděním větru. Na tomto jevu se v našem regionu dost významně podílí právě hradba 

Krušných hor, Českého středohoří i hory Doupovské.  

Samotná inverze není tak nebezpečná a vyskytuje se i v oblastech nezatížených 

dopravou a průmyslovými exhalacemi. Inverzní vrstva však funguje jako jakási poklička, 

která přispívá ke zhoršení rozptylových podmínek. V tuto chvíli je důležité kolik škodlivin 

a jakých je do ovzduší vypouštěno. V případě dlouhodobého působení těchto špatných 

klimatických podmínek může dojít až ke smogové situaci. 

Větší hrozbou se však stává tzv. letní nebo také fotochemický smog. Ten přitom 

nemá s mlhou ani kouřem co do činění. Vzniká za horkých letních dnů, kdy v ovzduší za 
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přítomnosti slunečního záření reagují škodliviny pocházející především z výfukových 

plynů (oxidy dusíku a těkavé aromatické uhlovodíky) za vzniku přízemního ozonu 

(Hykyšová, 2008).  

Mostecko leží v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché 

léto a krátká, mírně teplá a až velmi suchá zima. Členitost okolního terénu je 

charakterizována tektonickým zlomem Krušných hor a vzniklou Mosteckou pánví 

a ovlivňuje klimatické podmínky města Most. Mezoklima oblasti je z velké části ovlivněno 

antropogenní transformací reliéfu.  

Z hlediska dlouhodobých průměrů je Mostecko (užší okolí Mostu) v hodnotách 

teploty vzduchu spíše nadprůměrné. Naopak dlouhodobé srážkové úhrny jsou v rámci 

České republiky podprůměrné. Území jihozápadně od Mostu patří díky srážkovému stínu 

Krušných hor k nejsušším oblastem České republiky. Vzhledem k převažujícímu 

západnímu přenosu vzduchu nad střední Evropou převládají i na Mostecku větry se 

západní složkou proudění. Díky poloze v protáhlé sníženině jsou nejčetnější jihozápadní 

větry a na rozdíl například od Krušných hor je i významná složka proudění z východu až 

severovýchodu (Magistrát města Most, 2007). 

Jizerské hory a horské hřebeny Krkonoš (rozprostírající se ve směru západ – východ) 

zabraňují průniku studených vzdušných mas ze severu do Čech. Během anticyklonálních 

situací vanou větry obecně z východního nebo jihovýchodního sektoru. V takových případech 

dochází v zimním období ve špatně větraných českých pánvích pod Krušnými horami velmi 

často k teplotním inverzím se slabým větrem nebo bezvětřím. Tím se vytvářejí nepříznivé 

podmínky pro rozptyl znečišťujících látek (Abraham a kol., 2001). 

Doba bezvětří se pohybuje kolem průměrné hodnoty Podkrušnohoří, tj. cca 15 %. 

V tabulce č. 1 jsou shrnuty základní klimatické charakteristiky bývalého okresu Most 

(Magistrát města Most, 2007). 
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Tabulka 1: Základní klimatické charakteristiky bývalého okresu Most, (Magistrát města Most, 2007) 

Průměrná roční teplota vzduchu 8–9 °C 
Teplota vzduchu 

Leden -1 až – 2 °C 

Duben  8–9 °C 

Červenec 16–18 °C 

Říjen 8–9 °C 

Počet mrazových dnů v roce 100–120 

Počet letních dnů v roce 40–60 

Průměrný roční úhrn srážek 450–650 mm 

Roční počet dnů se srážkami 1 mm 80–90 

Roční počet dnů se sněhovou pokrývkou 20–50 

Maximum sněhové pokrývky 20–40 cm 

Úhrn srážek v letním období 200–300 mm 

Úhrn srážek v zimním období 250–350 cm 

Roční oblačnost 60–75 % 

Sluneční svit 1 600 hod/rok 

Směry převažujících větrů JZ, Z, SZ 
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3 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA MOSTECKU 

Problematika ochrany ovzduší se za posledních padesát let významným 

způsobem hnula vpřed. Rozvíjela se a rozšiřovala. První zákon na ochranu ovzduší 

u nás vyšel v roce 1967. Byl to zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování 

ovzduší. V té době se ale znečišťující látky v ovzduší členily velmi jednoduchým způsobem 

a to na látky tuhé, z toho popílky a látky plynné, především oxid siřičitý. Převládala představa, 

že když dojde ke zvýšení výšky komína, nebude ovzduší tak příliš znečišťováno. Dnes je však 

jasné, že tato jednoduchá rovnice neplatí a také se velmi významně rozšířil okruh 

sledovaných škodlivin v ovzduší. 

3.1 Vývoj zne čišt ění ovzduší na Mostecku 

Člověk nemůže ovlivnit výskyt inverzí, ani rozptyl škodlivin pod inverzní vrstvou. 

Může však ovlivnit množství škodlivin, které pod inverzní „pokličku“ vypustí. Celkově lze 

konstatovat, že ve srovnání se situací před rokem 1989, došlo v posledních letech v oblasti 

životního prostředí k výraznému zlepšení. Velkou roli v tom určitě sehrála mnohá legislativní 

opatření, ale i zvýšení výdajů na ochranu životního prostředí. Určitý vliv bude mít zajisté také 

všeobecný pokles průmyslové výroby a vlivu zemědělské výroby, ale i snížení těžby nerostných 

surovin a podílu pevných paliv a snížení emisí v důsledku technologických opatření na počátku 

devadesátých let. Zlepšení kvality ovzduší na Mostecku podpořila také stavba odsiřovacích 

jednotek u hlavních zdrojů znečištění a omezování těžby nerentabilních těžebních lokalit, 

omezování úpravárenství a přepravních kapacit. (Úřad práce Most, 2002)  

Významným datem byl v této souvislosti 31. prosinec 1998, do kterého musely 

podniky snížit emise škodlivin tak, aby dosáhly limity stanovené zákonem 309/1991 Sb., 

o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší). Na velkých zdrojích proto 

došlo k zavedení koncových technologií – filtrů, odlučovačů, odsiřovacích a denitrifikačních 

zařízení. Některé technologie byly zcela rekonstruovány. Roštové kotle byly nahrazeny za 

kotle s fluidním spalovacím procesem, došlo k úpravě spalovacích poměrů a dalším 

technicko-provozním opatřením (v okrese Most se jednalo o teplárnu v Komořanech 

a elektrárny v chemičce a v Počeradech). V souvislosti s dálkovým přenosem znečištění se 

na celkovém zlepšení podepsaly i obdobné ekologizační akce také v německé části 

„Černého trojúhelníku“. 
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V období roku 1992 až do roku 1997 bylo v bývalém okrese Most převedeno více než 

čtyři tisíce lokálních topidel z pevných paliv na elektřinu nebo plyn. Jednalo se 

o tzv. ekologickou miliardu, z níž bylo vypláceno patnáct tisíc korun na jednu bytovou jednotku, 

přičemž obce přispívaly další částkou. Na území města Mostu byly zrušeny všechny kotelny, 

které sloužily pro vytápění bytů, a tyto okrsky pak byly připojeny k horkovodu (Kabrna, 2006). 

Plynná paliva mají oproti klasickým kapalným palivům ropného původu velkou přednost, a sice 

ve výrazně jednodušším chemickém složení a struktuře uhlovodíků.  

Tato výše uvedená opatření byla učiněna v oblasti spalovacích procesů, které jsou 

jedním ze dvou dominantních znečišťovatelů ovzduší. Dnes je ale jisté, že hlavním 

a primárním zdrojem znečištění ovzduší je i automobilová doprava. Největší podíl v tomto 

směru náleží dopravě silniční, jejíž negativní dopad se projevuje hlavně v produkci emisí 

znečišťujících ovzduší, mající vliv na lidské zdraví, zejména ve velkých městech s vysokou 

hustotou automobilové dopravy (Kurfürst, 2008).  

Z hlediska složení pohonných hmot je zřejmé, že kromě vody, která je neškodná 

a oxidu uhličitého, způsobujícího skleníkový efekt, obsahují spaliny i řadu dalších 

organických látek obsahujících kyslík, dusík, síru a případně další prvky (viz tabulka č. 2). 

Významnou roli v tomto směru hrají zejména oxidy dusíku a ozon, které tvoří významnou 

součást tzv. letního neboli fotochemického smogu, a dále těkavé organické látky 

(např. benzen a jeho deriváty), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), nitrované 

polycyklické aromatické uhlovodíky (NPAHs), různé aldehydy a další škodlivé látky, 

k jejichž výraznému nárůstu došlo v souvislosti se zavedením bezolovnatých paliv 

(Barek a kol., 1998). 

Tabulka 2: Přibližná množství škodlivin emitovaných při provozu automobilu (Barek a kol. 1998) 

Látka 
Emitované množství (g/km1) Typická koncentrace 

v okolí dálnice benzinový motor Naftový motor 
CO 10 1 2 mg/m3 

Suma uhlovodíků 1 0,3 1,5 2 mg/m3 
NOx 3 6 150 2 µµµµg/m3 
SO2 0,03 0,2 60 µµµµg/m3 
Pb 0,01 0 0,3 µµµµg/m3 
Benzo[a]pyren 7·10-7 2·10-6 2 nµµµµg/m3 
Fluoranthen 2·10-5 4·10-5 10 ng/m3 
1-Nitropyren 5·10-6 5·10-7 1 ng/m3 



Irena Vomáčková Hodnocení znečištění ovzduší organickými látkami na Mostecku 

9 

Rok 2009 

Právě plynofikace části vozidel je jednou z možností, která vede k výraznému 

snížení výfukových emisí z dopravy. Plynofikace motorových vozidel má největší význam 

především pro autobusovou a komunální dopravu ve větších městech, kde jsou původní 

naftové motory nahrazeny motory plynovými.  

Nezanedbatelným příspěvkem k ozdravění městského ovzduší byla zcela jistě 

i částečná rekonstrukce provozů Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova 

a výstavba čerpací stanice na propan-butan v letech 1994-1999. V této souvislosti bylo 

rovněž přestavěno kolem devadesáti autobusů městské hromadné dopravy z nafty na 

plyn. Tuto akci, která byla zajišťována za pomocí dotace Státního fondu životního 

prostředí České republiky a zdrojů města, jsem v těchto letech měla na starosti jakožto 

vedoucí oddělení investic odboru investic a údržby města Most. Realizací plynofikace 

autobusové městské hromadné dopravy v Mostě tak byla docílena kompletní 

plynofikace provozu autobusové městské hromadné dopravy v obou provozovnách 

dopravního podniku (v roce 1996 v Litvínově - třicet pět autobusů a dokončení v roce 

1999 v Mostě – padesát čtyři autobusů). 

Autobusy s plynovými motory představují významné snížení zátěže ovzduší 

výfukovými škodlivinami i proti autobusům s novými motory, které splňují emisní limity 

podle EURO II. Měření provedená ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Krajskou 

hygienickou stanicí v Ústí nad Labem a Vysokou školou chemicko – technologickou v Praze 

na novém naftovém motoru LIAZ ML 636 E – M1.2C a plynovém motoru ML 636 

PBEM – M1.2C prokazují výrazně nižší emise nejškodlivějších látek ve výfukových 

plynech. Níže uvedená tabulka č. 3 naměřených hodnot tuto vlastnost plynových motorů 

přesvědčivě prokazuje (Bajer a kol., 1994). 

Tabulka 3: Výsledky studie emisí naftového motoru LIAZ ML 636 E – M1.2C  
a plynového motoru ML 636 PBEM – M1.2C, (Bajer a kol, 1994) 

Motor ML 636 E – M1.2 C  
(nafta) 

ML 636 PBEM – M1.2 C  
(LPG) 

Pevné částice PM (g/kWh) 0,33 0,022 

PAH (µµµµg/kWh) 810 82 

PAHkarcinogenní (µµµµg/kWh) 2,9 0,15 
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V souvislosti s omezováním důlní činnosti a s rekultivací stále většího množství 

ploch se samozřejmě výrazně omezila i prašnost pocházející z těžební činnosti. Všechna tato 

opatření měla za následek radikální snížení množství znečišťujících látek vypouštěných do 

ovzduší, tj. emisí.  

3.2 Základní zdroje zne čišťování ovzduší 

Pro utvoření lepší představy o tom, kolik škodlivin je vypouštěno do ovzduší, je 

nutné mít přehled o hlavních zdrojích znečištění. V Mostě a jeho nejbližším okolí je těchto 

zdrojů i podle různých kategorií dle svých velikostí dostatek. Zdroje znečištění jsou dnes 

evidovány i v rámci poměrného zastoupení v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

(REZZO), který je od roku 1980 metodicky vedený a od roku 1993 provozovaný Českým 

hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ, 2006).  

Rozdělení zdrojů znečištění je dle této kategorizace:  

� REZZO 1 – velké zdroje znečišťování s výkonem vyšším jak 5 MW, jsou 

evidovány Krajským úřadem v Ústí nad Labem. Jedná se o stacionární zařízení ke 

spalování paliv a zařízení zvlášť závažných technologických procesů,  

� REZZO 2 – střední zdroje znečišťování s výkonem od 0,2 MW – 5 MW, 

stacionární zařízení ke spalování paliv, zařízení závažných technologických 

procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu 

znečišťujících látek, 

� REZZO 3 – malé zdroje znečišťování s výkonem do 0,2 MW, stacionární zařízení 

ke spalování paliv, zařízení technologických procesů, skládky paliv, surovin, 

produktů a odpadů, 

� REZZO 4 – mobilní zdroje znečišťování, jedná se pohyblivá zařízení se 

spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční 

kolejová vozidla, plavidla a letadla. 

Nejvýznamnější podíl na znečištění ovzduší na Mostecku mají velké zdroje 

znečištění REZZO 1. Tyto velké zdroje vnesly v roce 2006 do ovzduší celkem 267,8 t 

tuhých znečišťujících látek (TZL), 15 647,3 t oxidu siřitého (SO2), 7 908,5 t oxidů dusíku 

(NOx), 1 608,4 t oxidu uhelnatého (CO), 596,2 t těkavých organických látek (VOCs) 

a 159,3 t amoniaku (NH3) ze zemědělských podniků.  
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V současné době je na Mostecku evidováno celkem dvacet čtyři těchto velkých zdrojů 

znečištění. Z těch nejvýznamnějších uvádím alespoň tyto následující: Mostecká uhelná 

společnost, a.s., Chemopetrol, a.s. – Teplárna T 200, Teplárna T 700, Chemopetrol, a.s. jeho 

závod 01 a závod 02, Česká rafinérská, a.s. – Rafinérie Litvínov a v neposlední řadě United 

Energy, a.s. a její teplárna Komořany. Tato společnost je nejvýznamnějším zdrojem znečištění 

na Mostecku. Přehled velkých zdrojů znečištění na Mostecku, je znázorněn na obrázku č. 1. 

Mezi střední zdroje znečištění patří různá spalovací zařízení, čističky odpadních 

vod, zemědělské provozy a čerpací stanice. Těchto středních zdrojů je na Mostecku 

evidováno celkem sto třicet devět.  

Malých zdrojů znečištění bylo na Mostecku v roce 2008 evidováno celkem sto 

dvacet čtyři (Magistrát města Mostu, 2009).  
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Obrázek 1: REZZO 1 na Mostecku (převzato Katalog ŽP Mostecka, 2002) 

Velké zdroje znečištění (REZZO 1) zásadním způsobem ovlivňují emisní situaci 

v našem regionu, které až o pětinásobek převyšují znečištění ovzduší, které způsobují malé 

a střední zdroje. Na obrázku č. 2 jsou pro srovnání graficky znázorněny součty znečištění 
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REZZO 1–3 na Mostecku za období posledních 

(ČHMÚ, 2006). 
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Monitorování ovzduší na Mostecku je v současné době zajišťováno dvěma 

měřícími stanicemi, z nichž jedna je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem 

(ČHMÚ) Ústí nad Labem a druhý monitoring provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 

Labem. První stanice (obrázek č. 3) je umístěna v městské části Mostu v ulici U Stadionu. 

Jedná se o stanici stacionární AMS-SRS (automatická měřicí stanice-smogový regulační 

systém), jejíž provoz byl zahájen v roce 1992. Na stanici se provádějí následující metody 

měření: ultrafialové (UV) fluorescence, chemiluminiscence, infračervená (IR) korelační 

absorpční spektrometrie, ultrafialová (UV) absorpce, radiometrie – absorpce beta záření. 

Od 28. 4. 1997 bylo na této stanici zahájeno sledování také organických těkavých látek 

(VOCs) metodou plynové chromatografie. Jedná se o BZN (benzen), TLN (toluen), EBZN 

(etylbenzen), OXY (o-xylen), MXY (m-xylen), PXY (p-xylen), které bývají souhrnně 

označovány jako BTEX. Kromě těchto látek se zde dále měří SO2 (oxid siřičitý), NO (oxid 

dusnatý), NO2 (oxid dusičitý), O3 (ozon), NOx (oxidy dusíku), PM10 (prachové částice). 

 
Obrázek 3: Stacionární měřící stanice AMS – SRS, ul. U Stadionu, ČHMÚ 

Druhá monitorovací stanice, jejíž provoz je zajišťován Zdravotním ústavem, se 

nachází rovněž v městské části města Most, a sice v ulici J. E. Purkyně v budově Okresní 

hygienické stanice. Tato stanice je stacionární kontaktně manuální těžké kovy (TK). Zde 

probíhá měření stejných znečišťujících látek jako u stanice první, ale s tím rozdílem, že zde 

jsou měřeny také obsahy těžkých kovů, jako jsou vanad (V), berylium (Be), chrom (Cr), 
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mangan (Mn), železo (Fe), nikl (Ni), měď (Cu), arsen (As), kadmium (Cd), rtuť (Hg) 

a olovo (Pb), ale neprobíhá zde monitoring těkavých organických látek (VOCs).  

V bývalém okrese Most se nachází v současné době měřicích stanic daleko více. Jejich 

rozmístění spolu s provozovatelem je uvedeno na obrázku č. 4. Pro potřeby mé diplomové 

práce však budou použita data především z měřicí stanice umístěné v ulici U Stadionu, 

provozované ČHMÚ a dále ze stanice Rudolice v Horách, která charakterizuje znečištění 

ovzduší právě v horských oblastech Mostecka. Tato stanice je v provozu nejdéle, od roku 

1995, je rovněž stacionární AMS-SRS, typ pozaďová, venkovská a přírodní zóna. Jejím 

provozovatelem je rovněž Český hydrometeorologický ústav se sídlem v Ústí nad Labem.  

 
Obrázek 4: Monitorovací stanice čistoty ovzduší podle provozovatelů na území Mostecka  

(převzato Katalog ŽP Mostecka, 2002) 
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4 CHARAKTERISTIKA ORGANICKÝCH ZNE ČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK 

Látek, které znečišťují ovzduší je mnoho, ať už to jsou popílky, prach, úlety 

s pestrou paletou toxických kovů, saze, oxid siřičitý, sírový, uhelnatý, různé uhlovodíky, 

oxidy dusíku, sloučeniny fluoru, sirouhlík, sulfan, chlor a chlorovodík, amoniak, pesticidy, 

oxidanty a ozon, nebo enormní množství různých organických, ale i anorganických 

sloučenin (Križan, 1981, Kurfürst, 2008). Jelikož se chci ve své práci zaměřit především na 

znečištění ovzduší látkami organickými, budu se dále zabývat charakteristikou této skupiny 

kontaminantů.  

4.1 Těkavé organické látky  

Zavádění bezolovnatých benzinů, zaměřené na omezení škodlivého vlivu olova na 

životní prostředí a lidské zdraví, mělo bohužel za následek růst emisí jak prekursorů 

fotochemického smogu, tak i těkavých organických látek, z nichž řada je považována za 

podezřelé či prokázané chemické karcinogeny (Barek a kol., 1998). 

Mnoho těkavých organických látek je do troposféry emitováno z obou zdrojů, tedy 

umělých i přírodních. Typickým příkladem látky, která znečisťuje atmosféru a je emitována do 

atmosféry z obou možných zdrojů je např. methan. Schematické znázornění látek emitovaných 

do ovzduší je uvedeno na obrázku č. 5. 

Podle světové zdravotnické organizace WHO je těkavá organická látka (VOC) 

definovaná jako látka organického původu s teplotou varu pohybující se mezi cca 50 až 

260 °C. Tento teplotní interval byl vybrán se zřetelem na možnosti analýzy vedoucí 

k zjištění škodlivých účinků na lidský organismus. Světová zdravotnická organizace kromě 

látek VOCs uvádí také tzv. polotěkavé organické látky SVOCs (Semivolatile Organic 

Compounds) a také silně těkavé organické látky VVOCs (Very Volatile Organic 

Compouds). 

Přesná definice VOCs je uvedena v tzv. Göteborském protokolu: „těkavé organické 

látky jsou, pokud není definováno jinak, všechny organické látky antropogenního původu, 

s výjimkou methanu, které jsou schopny za přítomnosti slunečního záření reagovat s oxidy 

dusíku za vzniku fotochemických oxidantů“. Pojem „všechny organické látky“ zahrnuje 

jak individuální chemické sloučeniny (doposud známy přibližně čtyři miliony uměle 

připravených organických sloučenin), tak jejich směsi (prakticky nevyčíslitelné množství). 
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Obrázek 5: Látky vyskytující se v ovzduší; (převzato a upraveno Hubinová, Čík, 2004) 
Vysvětlivky: SVOC (Semivolatile Organic Compounds) VVOC (Very Volatile Organic Compouds), TVOC Total 

Volatile Organic Compounds) 

Závaznost Göteborského protokolu je navíc omezena pouze na území USA, Kanady 

a Evropy společně s vybranými oblastmi bývalého Sovětského svazu. Úplným popřením 

hlavního smyslu definice je vsuvka „pokud není definováno jinak“, která umožnila smluvním 

státům zavedení dalších zdánlivě zjednodušujících definic platných pro určitá průmyslová 

odvětví. Patrně nejpřísnější všeobecně platnou definici těkavých organických látek má 

v současné době Česká republika (Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.): „těkavou 

organickou látkou je jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, 

s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním 

atmosférickém tlaku 101,3 kPa“ (Zákon č. 86/2002 Sb.). 

Velmi široké pojetí této naší „národní“ definice má za následek, že těkavými 

organickými látkami jsou prakticky všechny průmyslově významné organické látky 

(např. i dehet). To však způsobuje potíže jak při analýze odpadních plynů, zaměřené na 

určení emisí VOCs, tak při návrhu odlučovacích zařízení, která musí splňovat daleko 

přísnější kritéria, než je běžné v zahraničí. V neposlední řadě bude Česká republika také 
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v nevýhodném postavení při posuzování úrovně plnění závazků vyplývajících 

z mezinárodních smluv. V roce 1990 činily v České republice roční emise VOCs 

435 000 t, závazný národní emisní strop pro rok 2010 je však 220 000 t a návrh národního 

emisního stropu pro rok 2020 je 128 000 t. Dosažení těchto cílů s uvedenou „národní“ 

definicí VOCs při zachování současného tempa průmyslového růstu bude velmi obtížné 

(pokud ji budou orgány státní správy vůbec schopny aplikovat). 

Antropogenními zdroji emisí VOCs jsou především automobily, elektrárny, odpady 

z průmyslových podniků a skládky nebezpečných odpadů. Největším podílem přispívají 

zařízení na spalování fosilních paliv. Co se týká skupenství, v jakém se do ovzduší 

organické látky dostávají, je to buď plynné a kapalné skupenství, nebo se jedná o tuhé 

částice. Forma, ve které se VOCs v atmosféře nacházejí, ovlivňuje proces jejich dalšího 

odbourávání ze znečištěného ovzduší a dobu jejich životnosti.  

V obytných průmyslových oblastech se jedná převážně o emise z automobilových 

výfukových plynů, které obsahují produkty nedokonalého spalování, spolu s exhaláty 

pocházejícími ze samotných kapalných paliv. Specifikem pro průmyslové aglomerace jsou 

také exhaláty z petrochemické výroby a olejářských rafinérií. Exhaláty z kapalných paliv 

jsou produkty nedokonalého spalování uhlovodíků, jako jsou ethan, ethen a acetylen. 

Množství organických látek produkují také spalovny a vytápějící zařízení (vydatným 

zdrojem VOCs jsou např. spalovny plastů).  

Dochází také k uvolňování těkavých organických látek ze skládek odpadu. V tomto 

případě nejčastější uvolňovanou těkavou látkou je aceton, který vzniká jako produkt při 

anaerobním hnití. Aceton vzniká také jako produkt fotochemických atmosférických reakcí. 

Uvolňování nebezpečného benzenu bylo také dokázáno z kontaminovaných půd. Dalšími 

průkaznými zdroji VOCs jsou provozovny na výrobu jídel, nebo průmyslového zboží, 

materiály používané na úpravu dizajnu v domácnostech a také materiály na úpravu 

exteriérů nebo také horký asfalt (Hubinová, Čík, 2004).  

Těkavé organické látky hrají důležitou úlohu v chemii zemské atmosféry. Jsou 

převážně bezbarvé, některé silně zapáchají (areny), jiné jsou bez zápachu. Látky VOCs 

tvoří obecně následující chemické skupiny: alkoholy, aldehydy, alkeny, alkany, areny, 

ketony a halogenové deriváty těchto látek. Některé jsou známé pod triviálními názvy 

„ ředidla“, „rozpouštědla“ apod. (Holoubek, 2005). 
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Přítomnost VOCs představuje pro atmosféru nebezpečí v důsledku okamžitých reakcí 

s hydroxylovými radikály (·OH), s ozonem (O3) a radikály ·NO3. Tyto reakce vedou ke 

vzniku sekundárních chemických látek, jako jsou formaldehyd, peroxyradikály, karbonylové 

sloučeniny, což v konečném důsledku způsobuje zvýšení koncentrace přízemního ozonu 

a ostatních oxidantů. Imisní koncentrace přízemního ozonu, které mají pravidelný denní 

chod, hrají roli pouze v teplejší části roku, kdy vlivem fotochemických reakcí dochází 

k jejich nárůstu. Reakce VOCs s hydroxylovými radikály také vedou ke zvýšení koncentrace 

hladiny methanu. V důsledku atmosférických reakcí vznikají sekundární polutanty, jako 

například deriváty terpenu a organické aerosoly. Přítomnost těchto látek v troposféře 

způsobuje porušení chemické rovnováhy v ovzduší (Popovičová, 2004). 

Výsledkem reakcí VOCs v troposféře je vznik troposférického ozonu a NOx. Reakční 

cykly VOCs, společně s jejich odbouráváním z atmosféry, jsou skoro stejné pro všechny 

typy látek. Fotolýza a reakce mnohých VOCs, např. s hydroxylovými radikály, nebo s NO·3 

radikály, způsobují vznik alkylových, anebo substituovaných alkylradikálů a reakce ozonu 

s alkeny a ostatními těkavými látkami, které obsahují vazbu >C=C< způsobují zase vznik 

peroxyradikálů (RO·2). Obecný průběh troposférické degradace, aplikovatelný na většinu 

VOCs je uveden na obrázku č. 6 (Hubinová, Čík, 2004). 

 
Obrázek 6: Základní reakce probíhající v troposféře (převzato Hubinová, Čík, 2004) 
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Mezi nejškodlivější těkavé organické látky, obsažené v automobilových emisích, 

zcela jistě patří benzen, který je prokázaným lidským karcinogenem vyvolávajícím zejména 

leukemii. Bezpečná koncentrace této látky v ovzduší neexistuje, přičemž odhadované riziko 

související s automobilovými emisemi se pohybuje od 0,1 do 10 přírůstků smrti na leukemii 

na milion obyvatel. V surových ropných produktech se nachází cca 4 % benzenu v jednom 

litru. Ve vyráběném benzinu pro zvýšení oktanového čísla může být i 5% benzenu. Jeho 

omezování je v důsledku tlaku Evropské Unie na 1 %. Pro srovnání lze uvést, že jak již 

bylo uvedeno výše, se v Evropě obsah tohoto karcinogenu v benzinech pohybuje kolem 5 % 

(ve výjimečných případech až do 15 %), zatímco v USA nepřesahuje 2 % (Šuta, 1996).  

Kromě automobilových emisí je jeho významným zdrojem také vypařování 

pohonných hmot při jejich špatné manipulaci, distribuci a skladování. Výsledkem je 

alarmující skutečnost, že koncentrace tohoto prokázaného karcinogenu v městském 

ovzduší se pohybuje v rozmezí 3-30 µg/m3 v závislosti na intenzitě dopravy, přičemž ve 

špičkách může dosáhnout až 150 µg/m3. 

V ovzduší je ve formě par a přetrvává zde několik hodin až dní v závislosti na 

meteorologických podmínkách, obsahu hydroxylových radikálů, stejně jako oxidů dusíku 

a síry. Je vymýván z ovzduší deštěm, což vede k znečištění povrchových vod. Tam 

přetrvává jen krátce, vypařuje se. Do vodných sedimentů se dostává jen málo. Při 

vhodných podmínkách může být v podzemních vodách. Podléhá bakteriální degradaci. Za 

aerobních podmínek přes laktát a pyruvát, přes fenolické a katecholové intermediáty. Za 

anaerobních podmínek se rozkládá dlouho. Bez bakterií může v přírodě persistovat. 

Nízká rovnovážná koncentrace benzenu v krvi (při koncentraci benzenu v ovzduší 

kolem 15 µg/m3 je jeho rovnovážná koncentrace v krvi kolem 1 µg/l) brání jejímu využití jako 

biologického indikátoru expozice. Při koncentracích benzenu do 30 µg/m3 je vhodnější použít 

k biologickému monitorování expozice jeho koncentraci ve vydechovaném vzduchu, při 

vyšších koncentracích lze využít korelace mezi úrovní expozice a množstvím fenolu 

vylučovaným v moči. 

Z dalších těkavých organických látek obsažených v automobilových emisích lze 

jmenovat toluen, který se do automobilových benzinů přidává ve směsi s benzenem 

a xylenem pro zvyšování oktanového čísla, a formaldehyd, který je pravděpodobným 

chemickým karcinogenem. Vzhledem k menším emitovaným množstvím těchto látek jsou 

však zřejmě menší i jejich vlivy na životní prostředí a zdraví člověka (Barek a kol, 1998). 
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Právě jmenovaný benzen a alkylsubstituované benzeny, jako jsou toluen, 

ethylbenzen, xyleny a trimethylbenzen, reagují s hydroxylovými radikály a NO·3 radikály. 

Reakce s hydroxylovými radikály patří v troposféře mezi dominující a vedou k úbytku 

těchto aromatických sloučenin. Reakcemi hydroxylového radikálu na aromatický kruh 

vznikají hydroxycyklohexadienyly a nebo alkyl substituované hydroxycyklohexadienyly 

radikály. Například pro p-xylen lze tuto reakci napsat následovně, jak je uvedeno na 

obrázku č. 7. 

 
Obrázek 7: Reakce·OH radikálu (převzato Hubinová, Čík. 2004) 

Takto vzniklé ·OH-aromatické produkty podléhají vratné termické dekompozici, 

přičemž životnost aduktů OH -benzenu a OH -toluenu je ~ 0,2−0,3 s při 298 K a ~ 0,025 s 

při 325 K (Hubinová, Čík, 2004). 

4.1.1 Vzájemná úloha VOCs a NO x při tvorb ě ozonu 

Jak již bylo uvedeno, hydroxylový radikál je klíčovou reaktivní složkou při tvorbě 

ozonu v troposféře. Reakce VOC-OH iniciuje sekvenci oxidativních reakcí. Těkavé 

organické látky a oxidy dusíku soutěží o hydroxylový radikál, což lze zjednodušeně popsat 

následujícími vztahy: 

  O2 

OH + VOC → RO2         1 

  M 
OH + NO2 → HNO3         2 
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Při velkém poměru koncentrací [VOC] k [NOx] bude hydroxylový radikál reagovat 

zejména s těkavými organickými látkami. Při nízkém poměru [VOC] k [NOx] bude 

převládat reakce s NOx. Při jistém poměru [VOC]/[NOx] reagují hydroxylové radikály 

s VOC i NOx srovnatelnými rychlostmi. Hodnota tohoto poměru závisí především na 

složení směsi těkavých organických látek.  

V prostředí bohatém na NOx (malý poměr VOC/NOx) je značná část radikálů OH 

reakcí „přesměrována“ k tvorbě kyseliny dusičné, což zpomaluje rychlost tvorby ozonu 

první reakcí. Právě tento proces je pozorován v centrech měst, kde je zachycování ozonu 

dominantní. V prostředí chudém na NOx je druhá reakce méně významná a ozon se vytváří 

ve větším množství. Tento druhý proces lze pozorovat především v závětří aglomerací. Při 

velmi nízkých koncentracích NOx se začnou uplatňovat terminační reakce peroxyradikálů 

vedoucí k tvorbě peroxidů a retardující tak tvorbu ozonu. 

Odhaduje se, že v létě jsou NOx prakticky oxidovány na kyselinu dusičnou v dosti 

krátkém čase, řádově v průběhu dne. U VOCs je situace složitější, neboť některé oxidují 

rychleji než jiné. A kromě toho, zatímco emise NOx jsou hlavně zapříčiněné emisemi 

z dopravy a tedy lokalizované v hustě obydlených oblastech, organické sloučeniny jsou rovněž 

emitovány fermentací a vegetací, které jsou prostorově velmi rozšířené. Z globálního hlediska 

klesá koncentrace NOx rychleji než koncentrace VOCs, vzdalujeme-li se od zdrojů, a poměr 

VOC/NOx se tedy zvyšuje. Výsledkem toho je postupný přechod ze situace výrazného 

odbourávání ozonu do situace, kde převažuje jeho produkce. 

Analýza chování ozonu ve spodní troposféře vede k rozlišování městského centra; 

předměstí; oblast transportu v mezzo měřítku a oblast transportu v synoptickém měřítku.  

Městské centrum je obydlenou zónou s hustou aktivitou. Zdroje prekursorů jsou 

velmi intenzivní s dosti nízkým poměrem VOC/NOx, což výsledně vede k propadu ozonu. 

Koncentrace ozonu je zde tedy nižší, zatímco koncentrace primárních znečišťujících látek 

VOC a NOx je naopak velmi vysoká. 

Předměstí, tato zóna je ještě obydlena, ale méně než městské centrum. 

Automobilová doprava je intenzivní, neboť je zde upřednostňovaným způsobem dopravy. 

Jde o první zónu, která je dotčena ozonem vznikajícím nad městským centrem. Přesto však 

nejsou v této oblasti obecně pozorovány nejvyšší koncentrace, neboť zde se ještě 

významně uplatňují emise z dopravy, zejména NOx.  
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Oblast transportu v mezzo měřítku.  Tato oblast je přímo dotčena ozonem 

vznikajícím v obou předchozích měřítcích. Hustota obydlení a aktivit je obecně nižší, jedná 

se obvykle o řídkou městskou síť nebo o venkovskou oblast. Poměr VOC/NOx je zde 

vysoký z důvodu rychlé oxidace NOx na nitráty, které jsou příznivé tvorbě ozonu na úkor 

jeho zachycování. V této oblasti jsou pozorovány nejvyšší koncentrace ozonu a chování 

ozonu je zde většinou určováno vlivem obou předcházejících zón.  

Oblast transportu v synoptickém měřítku . Jedná se o oblast velkých 

meteorologických systémů schopných zasahovat určujícím způsobem do koncentrace 

ozonu ve spodních vrstvách: tlaková níže, tlaková výše. 

Emise biogenních VOCs mohou být důležité v městských a venkovských oblastech 

a mohou přispívat ke vzniku ozonu prakticky stejným způsobem jako antropogenní VOCs. 

Modelové simulace, kdy jsou do výpočtů emise městských biogenních VOCs nejprve 

zahrnuty a potom vyloučeny, však většinou vykazují malý vliv biogenních emisí na 

předpokládané hladiny ozonu. 

Doba životnosti většiny VOCs, pokud jde o reakci s radikály OH a s O3, je v rozmezí 

jedné hodiny až deseti let. Většinou v důsledku této rozdílné doby života v troposféře 

a různých reakčních rychlostí vykazují VOCs různou reaktivitu, pokud se jedná o tvorbu 

ozonu. Pro strategii omezování epizod fotochemického smogu se právě zavedla klasifikace 

uhlovodíků podle jejich fotochemického potenciálu tvorby ozonu - POCP (Photochemical 

Ozone Creation Potential). Hodnota POCP pro ethen se stanovila 100. Intervaly hodnot POCP 

jsou uvedené v tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Klasifikace VOCs podle jejich fotochemického potenciálu tvorby ozonu POCP (Kurfürst, 2008) 

Uhlovodíky POCP 

Nejvýznamnější ethen, propen, xyleny a izoprén >100 

Významné alkany >C6, ostatní alkeny, aldehydy s výjimkou formaldehydu  
a benzaldehydu 

50-90 

Méně významné alkany C3-C5, formaldehyd, ethanol, většina ketonů a esterů 25-49 

Málo významné methan, ethan, acetylen, benzen, benzaldehyd, methanol <25 

V první skupině látek jsou reaktivní uhlovodíky s krátkou dobou setrvání v ovzduší. 

Tyto látky v rozhodující míře ovlivňují lokální produkci ozonu. Patří sem i izoprén, který 

emitují do ovzduší listnaté dřeviny. V poslední skupině jsou organické látky s dlouhou 

dobou setrvávání v ovzduší (methan deset roků, ethan osmdesát tři dní, acetylen třicet 
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jedna dní, benzen devatenáct dní, aceton čtyřicet šest dní, methanol dvacet jedna dní). 

Uhlovodíky s dlouhou dobou setrvání v ovzduší spolu s oxidem uhelnatým ovlivňují 

tvorbu ozonu ve velkých prostorových měřítkách, např. v celém pásmu mírných 

zeměpisných šířek včetně volné troposféry (Kurfürst, 2008).  

4.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jsou směsí organických látek, 

jejichž molekuly jsou tvořeny dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry. 

V ovzduší se vyskytuje řada jejich derivátů (halogen-, sulfo-, amino- a nitro- deriváty) 

(Barek a kol., 1998). Forma emisí PAHs závisí především na počtu aromatických jader 

v jejich molekule. Nízkomolekulární polyaromáty (dvou- až čtyřjaderné, např. naftalen, 

phenathren, anthracen či pyren) jsou emitovány převážně ve formě plynných emisí.  

Vícejaderné PAHs jsou v emisích vázány na tuhé částice menší než 1 µm, které 

velmi snadno procházejí odlučovacím zařízením a mohou být transportovány na velké 

vzdálenosti. Obecně je prokázána vazba polycyklických aromatických uhlovodíků na 

částice menší než pět mikronů. Z atmosféry jsou vymývány do prostředí. Rozpustnost ve 

vodě je extrémně nízká, rozpouštějí se však v jiných organických substancích a částečně 

v detergentech. Navíc existuje nebezpečí, že se emise PAHs mohou účastnit 

fotochemických reakcí za vzniku sloučenin, které mohou mít závažnější dopad na životní 

prostředí než samotné původní PAHs. 

Mezi nejvýznamnější polycyklické aromatické uhlovodíky z hlediska vlivu na 

zdraví (dle US EPA) je zařazeno šestnáct látek, např. naftalen, phenantren, anthracen, 

fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[a]pyren, 

dibenzo[a,h]anthracen, indeno[cd]pyren a další (Ritz, Bartoňová, Klika, 2003). Z několika 

set dosud popsaných látek tohoto typu patří k nejprostudovanějším právě benzo[a]pyren, 

který je klasifikován jako pravděpodobný chemický karcinogen.  

Tyto sloučeniny zaujímají mezi ostatními organickými polutanty poněkud zvláštní 

postavení, neboť jejich původ není antropogenní. Jsou to produkty nedokonalého spalování 

organické hmoty a lze předpokládat, že člověk byl s nimi v kontaktu po celou dobu svého 

vývoje a tudíž byl na ně adaptován. Negativní účinky těchto látek se zřejmě začaly 

projevovat až po zvýšení jejich koncentrací v životním prostředí, jakožto důsledek 

zvýšeného spalování fosilních paliv (Kurfürst, 2008).  
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Za hlavní zdroje PAHs jsou považovány tepelné elektrárny, spalovny, lokální topeniště 

a automobilová doprava (Ritz, Bartoňová, Klika, 2003). Zejména zplodiny naftových motorů 

obsahují vyšší koncentrace tuhých částic s naadsorbovanými polycyklickými aromatickými 

uhlovodíky. Navíc nelze vyloučit, že automobilové emise mohou obsahovat i další, dosud 

neidentifikované polycyklické aromatické uhlovodíky s výrazně vyšším karcinogenním 

potenciálem. V úvahu je třeba vzít i případné synergické účinky jednotlivých látek této 

skupiny, které mohou výrazně zvýšit riziko vzniku nádorových onemocnění. Z hlediska 

vlivu těchto látek na lidské zdraví je proto žádoucí věnovat zvýšenou pozornost 

biologickému monitorování jejich expozice (Barek a kol., 1998). Identifikace zdrojů PAHs 

pocházejících z dopravy je uvedena v následující tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Identifikace zdrojů PAH, (Kurfürst, 2008) 

Zdroj Charakter PAH 

Spalovací motory obecně 
Vysoký poměr fluoranthenu k benzo[a]pyrenu,  
poměr benzo[a]pyrenu ku koronenu menší než 1 

Zážehové motory 
Dominují fluoranthen, pyren, chrysen, koronen 

Vznětové motory 
Dominuje chrysen 

Spalovací zdroje (domácí topeniště, 
spalovny komunálního odpadu) 

Více benzo[a]pyrenu než fluoranthenu,  
poměr methylpyren/pyren menší než 1,  
poměr benzo[a]pyrenu ku koronenu větší než 1,7 

Ropa, ropné produkty 
Poměr methylpyren/pyren větší než 2, alkylované 
PAHs, zvláště se 2-4 aromatickými kruhy 

Asfalt 
Vyšší množství tricyklických a tetracyklických PAHs 
s dominancí chrysenu  

4.2.1 Nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky 

Nitrované polyaromatické uhlovodíky (NPAHs) byly zjištěny ve výfukových plynech 

naftových i benzinových motorů a v ovzduší, kde jejich koncentrace výrazně stoupají během 

smogových situací. Ve vzorcích částic, které jsou emitovány naftovými motory, bylo určeno 

více než padesát NPAH, přičemž převládající sloučeninou je 1-nitropyren. Dalšími NPAHs 

přítomnými ve výfukových plynech jsou 3-nitrofluoranthen, 8-nitrofluoranthen, deriváty 

anthracenu, fenanthrenu a mnohé další. Tyto látky se mohou tvořit přímo při spalování, 

nebo následnými reakcemi ve výfukovém systému. V úvahu připadají dva možné 
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mechanismy vzniku, buď klasická nitrace polyaromátů kyselinou dusičnou, nebo 

radikálové reakce ·NO a NO·2 s polycyklickými aromáty.  

Produkce NPAHs a celková mutagenita výfukových plynů silně závisí na typu 

motoru i provozních podmínkách. Největší množství NPAHs emitují především naftové 

motory, 1,5-5 g 1-nitropyrenu na jeden kilometr. Benzinové motory s katalyzátorem 

emitují zhruba 10× méně NPAHs, benzinové motory na olovnatý benzin leží někde 

uprostřed.  

Nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky vykazují široké spektrum 

mutagenních, genotoxických a karcinogenních vlastností. Dinitroisomery obecně 

vykazují vyšší mutagenitu než odpovídající mononitroisomery. V říjnu 1997 byl izolován 

3-nitrobenzanthron (3-nitro-7H-benzo[d,e]anthracen-7-on) ze vzorků částic výfukových plynů 

dieselových motorů a z částic vyskytujících se v atmosféře. Tato látka se ukázala být nejsilnějším 

mutagenem, který byl kdy testován a nahradila tak na první pozici 1,8-dinitropyren, do té 

doby nejsilnější bakteriální mutagen. Koncentrace těchto látek v ovzduší je sice nejméně 

o jeden řád nižší nežli koncentrace PAHs, avšak jejich výrazně vyšší genotoxicita je 

přinejmenším varující. Proto je v současné době věnována zvýšená pozornost i metodám jejich 

stanovení (Barek a kol., 1998). 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST   

5.1 Metodika hodnocení organických kontaminant ů 

Hodnocení stavu znečištění ovzduší se vztahuje na imisní limity pro znečišťující 

látky, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 

o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Tímto nařízením jsou zpracovány příslušné 

předpisy Evropských společenství a upravuje se způsob sledování a vyhodnocování kvality 

ovzduší, imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení a meze tolerance, cílové imisní 

limity a dlouhodobé imisní cíle pro vybrané znečišťující látky.  

Vyhodnocování kvality ovzduší na Mostecku provádím na základě výsledků 

dlouhodobého sledování kvality ovzduší pro znečišťující látky, které mají stanovený imisní 

limit nebo úroveň znečištění ovzduší stanovenou za účelem odstranění, zabránění, nebo 

omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí – cílový imisní limit. Imisní 

limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro částice, které projdou velikostně selektivním 

vstupním filtrem vykazujícím aerodynamický průměr 10 µm a benzen. Cílový imisní limit 

pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro organické sloučeniny sestávající z nejméně dvou 

kondenzovaných benzenových jader tvořených výhradně uhlíkem a vodíkem (PAH) 

vyjádřené jako benzo[a]pyren. 

Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky 

se vztahují na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální 

tlak 101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění se jedná o aritmetické průměry, 

které jsou hodnoceny dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., Příloha č. 1. V příslušném textu 

a popisu tabulek, předložené diplomové práce, jsou proto pro vybrané látky vždy uvedeny 

jejich příslušné imisní limity.  

Pro vlastní hodnocení kvality ovzduší na Mostecku byly použity měsíční a roční 

imisní charakteristiky, které byly poskytnuty ČHMÚ Ústí nad Labem. Denní průměry jsou 

počítány od 6:00 do 6:00 UTC z důvodu srovnání s manuálními odběry 1× za den. 

Všechny denní hodnoty, jak naměřené, tak vypočítané, jsou označovány počátkem měření, 

tj. 6:00 UTC. 

Překročení horní a dolní meze pro posuzování bylo zjišťováno na základě 

úrovně znečištění ovzduší organickými polutanty během předcházejících pěti let (tj. od 

roku 2004 až 2008), pokud byly k dispozici dostatečné údaje. Mez pro posuzování se 
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považuje za překročenou, pokud byla během těchto pěti let překročena nejméně ve 

třech kalendářních letech. 

Pro studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými stanovenými organickými 

polutanty i pro celý soubor dat byly použity vyhodnocující statistické a grafické metody 

programu Microsoft Office Excel 2007. K hodnocení jednotlivých organických parametrů 

(kapitola 6 „Výsledky“ a kapitola 7 „Diskuse“) byl použit aritmetický průměr (získaný 

jako aritmetický průměr z měření jednotlivých odběrových míst na lokalitě) po dobu 

dvanácti měsíců v příslušném roce. Hodnocení na základě aritmetických průměrů bylo 

zvoleno také proto, že je momentálně používáno v současné legislativě.  

V kapitole 6 „Výsledky“ jsou sledované lokality graficky zpracovány také podle 

měsíčních hodnot (pro rok 2008), aby byly lépe znázorněny a vyhodnoceny případné 

odlišnosti, anomálie, sezónní závislost. Sledován je rovněž vývoj kontaminace ovzduší na 

Mostecku  za období 2004-2008. 
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6 VÝSLEDKY  

V rámci diplomové práce byly hodnoceny údaje z měřicí stanici v Mostě, která je 

situována v ulici U stadionu a v Rudolicích v Horách, která charakterizuje znečištění 

ovzduší v horských oblastech Mostecka a je pozaďová, vzhledem k tomu, že pouze na 

těchto stanicích se měří jak těkavé organické látky, tak i polycyklické aromatické 

uhlovodíky. Pro větší a snazší přehlednost jsou pro označování jednotlivých 

monitorovacích stanic používány především v grafech zkrácené názvy, kdy monitorovací 

stanice situovaná v Mostě v ulici U stadionu je označována jako Most a pozaďová stanice 

v Rudolicích v Horách, jen jako Rudolice. 

6.1 Těkavé organické látky  

Ze skupiny těkavých organických látek jsem hodnotila tyto látky: benzen, 

etylbenzen, toluen, xyleny (o-xylen, m-xylen a p-xylen). Co se týká ohrožení lidského 

zdraví, je však dle NV č. 597/2006 Sb. stanoven imisní limit pouze pro benzen (5 µg/m3). 

Bezpečná hodnota se však prakticky určit nedá. Ostatní aromatické uhlovodíky však 

nemají dle NV č. 597/2006 Sb. stanovenou žádnou mez tolerance.  

Nejdříve bych chtěla na základě průměrných ročních hodnot v období posledních pěti 

let, tj. od roku 2004 do 2008, zhodnotit vývoj znečištění ovzduší těkavými organickými 

látkami, jmenovitě benzenem (BNZ), toluenem (TLN), ethylbenzenem (EBNZ), o-xylenem 

(OXY), m-xylenem (MXY) a p-xylenem (PXY) na obou lokalitách. Dále se však zaměřím 

především na benzen, který patří mezi významné karcinogeny. Na obrázku č. 8 je pro tento 

účel graficky znázorněn vývoj jednotlivých sledovaných kontaminantů v Mostě a Rudolicích 

v Horách v období 2004-2008. Již na první pohled je patrný významný pokles obsahu všech 

VOCs v ovzduší. Markantní je to především v Mostě.  

Lze tedy konstatovat, že konkrétně v případě benzenu, pro který je dle 

NV č. 597/2006 Sb. stanoven imisní limit při průměrování jednoho kalendářního roku 

5 µg/m3, došlo na Mostecku, ve srovnání s rokem 2004 (viz obrázek č. 8), k významnému 

snížení jeho obsahu v ovzduší (více jak o 2 µg/m3). Počet možných překročení za 

kalendářní rok však v NV č. 597/2006 Sb. uveden není. Meze tolerance znečištění ovzduší 

benzenem se však postupně snižují až na cílový ukazatel roku 2009, který je 1 µg/m3 opět 

při průměrování jednoho kalendářního roku. 
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Obrázek 8: Vývoj sledovaných VOCs v
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V rámci posouzení vlivu znečištění ovzduší těkavými organickými látkami ve 

městě Most na míru znečištění těmito kontaminanty v oblasti Rudolice v Horách, byly 

hodnoceny vztahy mezi jednotlivými zástupci VOCs v obou lokalitách, které byly 

vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace pro celý soubor za celé monitorované 

období tj. od roku 2004 do roku 2008. Pro sledované těkavé organické látky byl z těchto 

dat u jednotlivých lokalit vypočten koeficient korelace z průměrných měsíčních hodnot za 

celé hodnocené období, tj. 2004-2008, což zvyšuje objektivitu hodnocení jednotlivých 

závislostí. Za statisticky významný koeficient korelace považuji ten, jehož hodnota je vyšší 

než 0,5 (r>0,5).  

V následující tabulce č. 6 jsou uvedeny vztahy mezi jednotlivými zástupci VOCs na 

hodnocených lokalitách, vyjádřené pomocí lineárního koeficientu korelace za celé 

hodnocené období tj. rok 2004-2008. 

Tabulka 6: Vliv znečištění VOCs v městě Most na lokalitu Rudolice v Horách vyjádřený pomocí lineárního 
koeficientu korelace (r) za celé hodnocené období 2004-2008 
VOC Koeficient korelace  

Benzen (BNZ) 0,9 
Toluen (TLN) 0,8 
Ethylbenzen (EBNZ) 0,8 
m-xylen (MXY) 0,8 
p-xylen (PXY) 0,6 
o-xylen (OXY) 0,6 
Vysvětlivky: 

 

V grafech na obrázku č. 9 jsou uvedeny pouze významné závislosti mezi hodnocenými 

lokalitami s uvedením lineární rovnice regresní přímky, její rovnice a hodnoty spolehlivosti 

regrese R2. Jedná se tedy o následující VOCs: benzen, toluen, ethylbenzen a m-xylen. U těchto 

zástupců těkavých organických kontaminantů lze s jistotou konstatovat, že se výrazně podílí na 

znečištění pozaďové lokality Rudolice v Horách, přičemž v případě toxického benzenu je tento 

vliv nejvýznamnější (r=0,9). U zbývajících zástupců, tedy p-xylenu a o-xylenu, není tento vliv 

tak jednoznačný, jak je tomu u předcházejících kontaminantů. Vzhledem k tomu, že dle 

klasifikace uhlovodíků podle jejich fotochemického potenciálu tvorby ozonu patří xyleny do 

první skupiny látek, což jsou reaktivní uhlovodíky s krátkou dobou setrvání v ovzduší (>100), 

lze předpokládat, že tyto látky budou v rozhodující míře ovlivňovat především lokální 

produkci ozonu a zvýšení jejich obsahu v Rudolicích v Horách není proto tak významný. 

V případě m-xylenu (r=0,8), který patří do stejné skupiny dle POCP, to ale není tak 

rostoucí trend parametru 
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jednoznačné jako u xylenů ostatních. Z grafu na obrázku č. 10, kde je znázorněn na základě 

průměrných měsíčních koncentrací vývoj v roce 2008, je obsah m-xylenu v ovzduší ve 

srovnání s ostatními mnohem vyšší, což mohlo být důvodem ovlivnění sledované závislosti. 

Rovněž byla u tohoto kontaminantu, ve srovnání s ostatními xyleny, prokázána mnohem 

významnější závislost mezi m-xylenem a ozonem (viz kapitola 7 Diskuse). 

 
Obrázek 9: Vliv znečištění VOCs v městě Most na lokalitu Rudolice v Horách v období 2004-2008 

Na obrázku č. 10 je na základě průměrných měsíčních koncentrací graficky znázorněn 

vývoj jednotlivých hodnocených VOCs v obou monitorovacích stanicích v roce 2008. Z grafů 

je velmi dobře patrné, že obsah těchto škodlivých látek je, dle předpokladu mnohem vyšší 

v Mostě. V pozaďové měřící stanici v Rudolicích v Horách byl obsah těchto škodlivin v roce 
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2008 řádově až o 2 µg/m3 nižší. Přesto však byl prokázán významný podíl města Most na 

znečištění této pozaďové lokality.  

U všech hodnocených polutantů je rovněž velmi dobře patrná významná sezónní 

závislost. Hlavní a výrazné nárůsty těchto škodlivin v ovzduší byly dle předpokladu 

pozorovány především v zimních měsících, kdy začíná topná sezóna a převažujícím 

zdrojem emisí VOCs tedy bude převážně spalování fosilních paliv.  

 
Obrázek 10: Průměrné měsíční koncentrace těkavých organických látek za rok 2008 z měřicí stanice 

Most v ulici U stadionu a Rudolice v Horách  
Vysvětlivky: BNZ – benzen, TLN – toluen, EBNZ – ethylbenzen, XY – xyleny (MXY – m-xylen, PXY – p-xylen, 
OXY – o-xylen) 
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6.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky  

Ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků je z hlediska vlivu na lidské 

zdraví (dle US EPA) doporučeno ke sledování šestnáct látek. Na obou sledovaných stanicích, 

tzn. stanice Most v ulici U stadionu a Rudolice v Horách, je k monitoringu vybráno celkem 

šest zástupců PAHs - pravděpodobně z důvodu finančních. Jedná se o tyto: benzo[a]pyren, 

benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen 

a benzo[ghi]perylen. Z polycyklických aromatických uhlovodíků je stanoven imisní limit 

pro ochranu zdraví lidí dle NV č. 597/2006 Sb. pouze pro benzo[a]pyren a to pro celkový 

obsah v PM10. 

Nejdříve bych chtěla, obdobně jako v případě VOCs, na základě průměrných 

ročních hodnot v období posledních pěti let, tj. od roku 2004 do 2008, zhodnotit vývoj 

znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky, jmenovitě benzo[a]pyren 

(BaP), benzo[b]fluoranthen (BbF), indeno[1,2,3-cd]pyren (I123cdP), dibenzo[a,h]anthracen 

(DBahA), benzo[k]fluoranthen (BkF) a benzo[ghi]perylen (BghiPRL) na obou lokalitách. 

Zaměřím se však především na benzo[a]pyren, který patří mezi významné karcinogeny. 

Na obrázku č. 11 je pro tento účel graficky znázorněn vývoj jednotlivých 

sledovaných kontaminantů v Mostě a Rudolicích v Horách v období 2005-2008. Rok 2004 

není v tomto souboru dat hodnocen, protože v tomto roce nebyly ještě hodnocené PAHs 

sledovány. Rovněž v případě benzo[k]fluoranthenu nejsou do hodnocení zahrnuta data za 

rok 2005, vzhledem k tomu, že tento kontaminant byl na žádost Státního zdravotního 

ústavu Praha sledován až od roku 2006. Do této doby bylo prováděno měření pouze 

benzo[b]fluoranthenu.  

Již na první pohled je velmi dobře patrné, že v roce 2006 byl u všech 

monitorovaných PAHs shodně zaznamenán jejich nárůst. Vývoj v následujících letech 

však již není u všech kongenerů shodný, ale má většinou významně klesající tendenci. 

Nejvýraznější pokles, ve srovnání s rokem 2006, byl zaznamenán u obsahu 

benzo[k]fluoranthenu, kdy došlo ke snížení jeho množství v ovzduší o více jak 6 ng/m3.   

Stanovený cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí dle NV č. 597/2006 Sb. pro 

obsah benzo[a]pyrenu v PM10 za kalendářní rok je 1 ng/m3. Z grafu, uvedeném na obrázku 

č. 11 je patrné, že pouze v roce 2008 se podařilo snížit obsah tohoto karcinogenu v ovzduší 

nepatrně pod tento imisní limit (0,96 ng/m3). V roce 2006, kdy průměrná roční hodnota 
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obsahu benzo[a]pyrenu v PM10 za kalendářní rok činila 2,21 ng/m3, však došlo k více jak 

dvojnásobnému překročení tohoto imisního limitu. 

Pro benzo[a]pyren jsou stanoveny dále hodnoty meze tolerance dle Přílohy č. 3 

NV č. 597/2006 Sb. – Požadavky a postup hodnocení zón a aglomerací. Pro horní mez 

tolerance je udána hodnota 0,6 ng/m3 a pro dolní mez tolerance je uvedena hodnota do 

0,4 ng/m3 při průměrování jednoho kalendářního roku. Překročení horní a dolní meze 

tolerance pro posuzování je zjišťováno v případě, že jsou dostatečná data o úrovni 

znečištění ovzduší organickými polutanty během předcházejících pěti let (tj. od roku 2004 

až 2008). V mém případě však již nyní lze konstatovat, že k překročení horní meze 

tolerance pro posuzování benzo[a]pyrenu za posledních pět let s největší pravděpodobností 

dojde, protože již za období let 2005–2007 byly vždy tyto hodnoty překročeny. 

Nutno ovšem poznamenat, že i zde je nyní patrný posun k lepšímu, protože se 

v loňském roce poprvé podařilo, (sice nepatrně) dostat se pod tento stanovený cílový 

imisní limit dle Přílohy č. 3 NV č. 597/2006 Sb. 
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Obrázek 11: Vývoj sledovaných PAHs v
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V rámci posouzení vlivu znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými 

uhlovodíky ve městě Most na míru znečištění těmito kontaminanty v oblasti Rudolice 

v Horách, byly dále hodnoceny vztahy mezi jednotlivými zástupci PAHs v obou lokalitách, 

které byly vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace pro celý soubor za celé 

monitorované období tj. od roku 2005 do roku 2008 (v případě benzo[k]fluoranthenu až od 

roku 2006). Pro sledované PAHs byl z těchto dat u jednotlivých lokalit vypočten koeficient 

korelace z průměrných měsíčních hodnot za celé hodnocené období, což zvyšuje 

objektivitu hodnocení jednotlivých závislostí. Za statisticky významný koeficient korelace 

považuji ten, jehož hodnota je vyšší než 0,5 (r>0,5).  

V následující tabulce č. 7 jsou uvedeny vztahy mezi jednotlivými zástupci PAHs na 

hodnocených lokalitách vyjádřené pomocí lineárního koeficientu korelace za celé 

hodnocené období tj. rok 2005-2008, pro případ benzo[k]fluoranthenu za období od roku 

2006-2008, vzhledem k tomu, že začal být monitorován až tohoto roku. 

Tabulka 7: Vliv znečištění PAHs v městě Most na lokalitu Rudolice v Horách vyjádřený pomocí lineárního 
koeficientu korelace (r) za hodnocené období 

PAH Koeficient korelace  
benzo[b]fluoranthen (BbF) 0,9 
benzo[a]pyren (BaP) 0,9 
indeno[1,2,3-cd]pyren (I123cdP) 0,9 
dibenzo[a,h]anthracen (DBahA) 0,7 
benzo[k]fluoranthen (BkF) 0,9 
benzo[ghi]perylen (BghiPRL) 0,9 
Vysvětlivky: 
 

V grafech na obrázku 12 jsou uvedeny pouze významné závislosti mezi 

hodnocenými lokalitami s uvedením lineární rovnice regresní přímky, její rovnice 

a hodnoty spolehlivosti regrese R2. U těchto zástupců polycyklických aromatických 

uhlovodíků lze s jistotou konstatovat, že se výrazně podílí na znečištění lokality Rudolice 

v Horách. Nejméně prokazatelný se jeví tento vliv u dibenzo[a,h]anthracenu (r=0,7).  

rostoucí trend parametru 
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Obrázek 12: Vliv znečištění PAHs v městě Most na lokalitu Rudolice v Horách v období 2005-2008 
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Obrázek 13: Průměrné měsíční koncentrace PAHs  za rok 2008 z měřicí stanice Most v ulici U stadionu a 
Rudolice v Horách  
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Na obrázku č. 13 je na základě průměrných měsíčních koncentrací jednotlivých 

hodnocených PAHs graficky znázorněn jejich vývoj v roce 2008. Obdobně jako v případě 

hodnocení VOCs, se i v tomto případě projevuje významná sezonní závislost, přičemž 

nárůst je pozorován opět v zimních měsících, což souvisí s největší pravděpodobností také 

se začátkem topné sezony a jejich vznikem zejména nedokonalým spalováním fosilních 

paliv. Z grafů je také velmi dobře patrné, že obsah těchto škodlivých látek je dle 

předpokladu mnohem vyšší v Mostě než v pozaďové měřící stanici v Rudolicích v Horách. 
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7 DISKUZE 

V rámci předložené diplomové práce byl v předchozí kapitole zhodnocen jednak 

obsah těchto sledovaných organických kontaminantů v ovzduší na monitorovacích 

stanicích ve městě Most v ulici U stadionu a v obci Rudolice v Horách za rok 2008 a dále 

jsem také následně provedla i porovnání jejich vývoje za období od roku 2004 do roku 

2008 (pokud to bylo možné). Následně jsem se zabývala zhodnocením skutečného stavu 

a důvody, které významně ovlivňují obsah právě těchto uvedených škodlivin v ovzduší. 

Přestože tyto organické látky samy o sobě představují nebezpečí ohledně zdravotních rizik 

na lidskou populaci, v kombinaci s jinými látkami, jako je například ozon a PM2,5, pak 

vytvářejí mnohdy daleko větší riziko.  

Nebezpečí PAHs je hlavně v tom, že dlouho přetrvávají v prostředí, jsou toxické, 

karcinogenní a mutagenní a jsou považovány za typické představitele persistentních 

organických polutantů (POPs). Také mají výraznou schopnost vázat se na pevných 

sorbentech, nebo částicích i v živých organismech (schopnost bioakumulace).  

Na základě této skutečnosti byla pro lokalitu Most v ulici U stadionu sledována 

závislost mezi PAHs a PM2,5 (v Rudolicích v Horách není tento parametr PM2,5, 

monitorován). Pro obě lokality ale byla sledována závislost mezi PAHs a PM10. Vzájemné 

vztahy uvedených závislostí byly vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace pro celý 

soubor za celé monitorované období tj. od roku 2005 do roku 2008. Pro sledované PAHs 

a hodnoty PM2,5 (pro lokalitu Most) a PAHs a hodnoty PM10 (pro obě lokality), byl z těchto 

dat u jednotlivých lokalit vypočten koeficient korelace z průměrných měsíčních hodnot za 

celé hodnocené období, což zvyšuje objektivitu hodnocení jednotlivých závislostí. Za 

statisticky významný koeficient korelace považuji ten, jehož hodnota je vyšší než 0,5 (r>0,5). 

V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny vztahy mezi jednotlivými zástupci PAHs a PM2,5 

a PM10 vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace za celé hodnocené období.  

Tabulka 8: Vztah mezi PAHs a PM2,5 vyjádřený pomocí lineárního koeficientu korelace (r) (období 2005-2008) 

PAHs 
Most Rudolice 

PM2,5 PM10 PM10 

BbF 0,93 0,82 0,51 
BaP 0,91 0,82 0,52 
I123cdP 0,93 0,82 0,53 
DbahA 0,87 0,71 - 
BkF 0,81 0,73 0,54 
BghiPRL 0,93 0,83 0,56 
Vysvětlivky k tabulce: - nedostatek dat 

rostoucí trend parametru klesající trend parametru 
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V grafech na obrázku 14 jsou uvedeny jen významné závislosti mezi PAHs a PM2,5 

v Mostě (r>0,90) s uvedením lineární rovnice regresní přímky, její rovnice a hodnoty 

spolehlivosti regrese R2. Tato závislost je mnohem významnější vzhledem ke skutečnosti, že 

takto sorbované PAHs se mohou dostat přímo do plic a přímo tak ohrožují zdraví lidí. 
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Obrázek 14: Závislost mezi obsahem jednotlivých PAHs a PM
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U lokality Most v ulici U stadionu bylo prokázáno, že zde dochází k úměrnému 

nárůstu jednotlivých PAHs v závislosti na rostoucím obsahu prachových částic PM2,5. 

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé hodnoty PAHs stanovovány jako jejich obsah 

v PM10, dalo by se předpokládat, že uměrně s obsahem těchto prachových částic 

poroste rovněž obsah jednotlivých PAHs. V lokalitě Rudolice v Horách ale byla, ve 

srovnání s Mostem v ulici U stadionu, prokázána opačná, tedy klesající tendence, což 

může mít ale také souvislost s poměrně nízkými hodnotami PAHs, ale i PM10 v této 

lokalitě, které jsou mnohdy pod mezí detekcí stanovení. Mnohdy jsou hodnoty PAHs 

pod mezí detekce použité metody. 

V rámci diplomové práce se zabývám rovněž závislostí mezi obsahem 

jednotlivých těkavých organických látek a ozonem na obou lokalitách. Pro sledované 

závislosti byl z těchto dat u jednotlivých lokalit vypočten koeficient korelace z průměrných 

měsíčních hodnot v roce 2008. Za statisticky významný koeficient korelace považuji ten, 

jehož hodnota je vyšší než 0,5 (r>0,5).  

V následující tabulce č. 9 jsou uvedeny vztahy mezi jednotlivými zástupci VOCs 

a ozonem vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace za celé hodnocené období. Byla 

prokázána významná závislost mezi jednotlivými VOCs a ozonem, kdy bylo potvrzeno, že 

především v lokalitě Most dochází k významnějšímu snížení obsahu VOCs s rostoucím 

obsahem ozonu, ve srovnání s Rudolicemi v Horách. Na základě této skutečnosti lze tedy 

předpokládat, že bude docházet vzhledem k přítomnosti VOCs v atmosféře k okamžitým 

reakcím nejen s ozonem (O3), ale také s hydroxylovými radikály (·OH) a radikály ·NO3. Tyto 

reakce pak mohou vést ke vzniku sekundárních chemických látek, jako jsou formaldehyd, 

peroxyradikály, karbonylové sloučeniny, co v konečném důsledku způsobuje zvýšení 

koncentrace přízemního ozonu a ostatních oxidantů.  

Na základě měsíčních hodnot NOx v roce 2008 lze dle předpokladu konstatovat, že 

Most má vysoké koncentrace NOx v ovzduší. Rovněž na základě skutečnosti, že byl 

vypočten poměrně malý poměr VOC/NOx (cca 0,2) lze tedy předchozí hypotézu upřesnit, že 

značná část hydroxylových radikálu bude „přesměrována“ k tvorbě kyseliny dusičné, což 

následně bude zpomalovat rychlost tvorby ozonu. Mohu proto konstatovat, že v Mostě, ve 

srovnání s Rudolicemi v Horách, bude zachycování ozonu dominantní.  
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Tabulka 9: Závislost obsahu jednotlivých VOCs v městě Most a Rudolicích v Horách na koncentraci ozonu 
vyjádřený pomocí lineárního koeficientu korelace (r) v roce 2008 

VOC Most Rudolice v Horách 

BNZ 0,9 0,7 
TLN 0,9 0,9 
EBNZ 0,9 0,7 
MXY 0,9 0,9 
PXY 0,9 0,8 
OXY 0,9 0,6 
XYLENY 0,9 0,9 
Vysvětlivky k tabulce: 

 

V grafech na obrázku 15 jsou uvedeny pouze významné závislosti mezi 

jednotlivými VOCs a ozonem v Mostě s uvedením lineární rovnice regresní přímky, její 

rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese R2.  

Klesající trend 
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Obrázek 15: Závislost mezi obsahem jednotlivých VOCs a ozonem v Mostě v ulici U stadionu v roce 2008 
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Obrázek 16: Závislost mezi obsahem jednotlivých VOCs a ozonu v Rudolicích v Horách v roce 2008 
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8 ZÁVĚR 

V úvodu a cílech své diplomové práce jsem si položila tři základní otázky, na které 

jsem chtěla získat, během zpracovávání dat a informací, rozumnou odpověď. Tyto otázky 

zněly:  

- Jak je to s čistotou ovzduší na Mostecku? 

- Žijeme v blízkosti chemických provozů, povrchových lomů a elektráren, dýcháme 

nebezpečnější koktejl než lidé v jiných částech republiky? 

- Které škodliviny nás nejvíce ohrožují? 

Přestože byl sled otázek položen jinak, odpovím nejprve na tu poslední, „Které 

škodliviny nás nejvíce ohrožují“. V dřívějších dobách byla pozornost zaměřena především na 

znečištění ovzduší hlavně oxidy síry a oxidy dusíku. Dnes se však do popředí zájmu dostávají 

látky jiné. Jedná se především o látky organické, ozon a prachové částice. I když v názvu své 

diplomové práce mám uvedeno, že se budu zabývat znečištěním ovzduší látkami organickými, 

ony základní vztahy mezi nimi a zmíněným ozonem a prachem jsou velmi podstatné a důležité.  

Nejvíce nás a naše zdraví ohrožují právě látky organické, které jsou do ovzduší 

vypouštěny nejen vlivem antropogenního působení. Nejproblematičtější vlastností z hlediska 

možného nebezpečí pro životní prostředí jsou: toxicita, persistence, bioakumulace, schopnost 

dálkového transportu, produkce v určitém množství, určitá environmentální hladina.  

Na základě hodnocených dat jednotlivých monitorovaných organických polutantů 

jsem prokázala, že se v ovzduší na Mostecku vyskytují tyto kontaminanty v mezích normy 

a jejich obsah v ovzduší má stále se snižující trend. Obsah těchto látek v ovzduší se během 

roku mění, hlavní nárůst je patrný především v období topné sezóny.  

Hlavním sledovaným kontaminantem v ovzduší je benzen, který je významným 

a prokázaným karcinogenem a má dle NV č. 597/2006 Sb. stanoven imisní limit 5µg/m3 

při průměrování kalendářního roku. V roce 2008 se jeho průměrná koncentrace pohybovala 

kolem hodnoty 1,3 µg/m3. Z toho je zřejmé, že na Mostecku jsou tyto imisní limity 

v oblasti výskytu těkavých organických látek dodržovány. Snad tento trend bude 

dodržován i nadále. Oblast Rudolice v Horách je v mezích normy a po celou dobu 

hodnoceného období stále pod imisním limitem dle NV č. 597/2006 Sb. 
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Těkavé organické látky mají významnou roli při tvorbě ozonu. Přízemní ozon je 

sekundární znečišťující látkou a bývá hodnocen samostatně. V rámci řešení diplomové 

práce jsem na základě hodnocených výsledků prokázala tvrzení, že výskyt ozonu souvisí 

s obsahem oxidů dusíku v ovzduší a jeho výskyt je zvlášť vysoký v letních měsících 

a v horských oblastech. 

Další organickou směsí v ovzduší jsou polycyklické aromatické uhlovodíky. Jejich 

přítomnost je v ovzduší neoddělitelná od prvopočátku lidské existence, vlastně celého 

světa, protože jejich původ není antropogenní. Samozřejmě zvýšením lidského vlivu se 

jejich obsahy a nebezpečnost jen rozšířily a prohloubily. Pro tuto skupinu látek je stanoven 

dle NV č. 597/2006 Sb. cílový imisní limit pro benzo[a pyren v obsahu PM10 za kalendářní 

rok ve výši 1 ng/m-3. I v tomto ohledu došlo na Mostecku hlavně v roce 2008 k lepším 

výsledkům než v letech předcházejících, což svědčí o neustále se zlepšujícím trendu 

v oblasti ochrany životního prostředí.   

Polycyklické aromatické uhlovodíky mají tu nepříjemnou vlastnost, že se vážou na 

prachové částice, což jsem rovněž na základě koeficientu lineární korelace mezi těmito 

parametry prokázala. Tato schopnost je významně ovlivňována i rozdílnými obdobími 

roku. V zimě je vysoká prašnost ovzduší způsobena spalovacími procesy, domácími 

topeništi, teplárnami a samozřejmě dopravou. Sekundární prašnost je nižší než v létě, a to 

je způsobeno zvýšenou vlhkostí vzduchu vlivem sněhu a mrazu. V tomto směru zde působí 

i vliv nedokonalého spalování, které je vlastně dominantním zdrojem vzniku 

polycyklických aromatických uhlovodíků. Jednoduše řečeno, čím víc se topí, tím víc je 

i PAHs v ovzduší a více se jich nasorbuje na prachové částice.  

Dalším důvodem zvýšení jsou i klimatické podmínky v zimě. V zimě bývá na 

Mostecku více inverzí, které působí jako poklička a tím pádem dochází ke kumulaci 

veškerých škodlivin, tzn. prachu i obsahu PAHs v ovzduší. V létě je situace jiná. V tomto 

období je zdrojem PAHs jen doprava, průmysl, přírodní zdroje a teplárny pouze pro 

výrobu teplé užitkové vody apod. Prašnost je i v tomto období vysoká. Sekundární 

prašnost je v naší oblasti zvýšená vlivem pozemních uhelných lomů a průmyslem. V tomto 

období cca od dubna (ukončení topné sezóny) do září, kdy se většinou začíná topit, tedy 

nelze očekávat tak výraznou závislost mezi PM10 a PAHs. 

Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že na Mostecku v oblasti znečištění 

ovzduší organickými látkami nemusíme být nijak vážně znepokojeni. Jsou sice v ovzduší, 
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ale ne v tak nebezpečných objemech. Horší situace je zde v oblasti znečištění prachovými 

částice a ozonem. V této oblasti patří Mostecko k regionům se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Daleko hůře však na tom je například Ostravsko, nebo hlavní město Praha. Přesto se 

životní podmínky ve srovnání s obdobím 90. let minulého století na Mostecku výrazně 

zlepšily. Je vidět, že lidé si začali uvědomovat vážnost situace a začali se o své prostředí 

starat.  
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