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ANOTACE 

Tématem bakalářské práce je stručná rekapitulace informací o toxických kovech, se 

zaměřením na arsen, chrom, kadmium a nikl a informací o prachových částicích. Práce je 

rešeršně zpracována a předkládá shrnutí poznatků o sorpci těchto toxických kovů na 

prachových částicích a jejich vlivu na životní prostředí. Je zde souhrnně popsána metodika 

odběru vzorků a vybrané metody stanovení těchto toxických kovů. Závěrečná část 

bakalářské práce je pak věnována znečištění toxickými kovy v Ostravském regionu.   
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ANNOTATION  

The topic of this bachelor thesis is a brief recapitulation of informations about toxic metals, 

with a focus on arsenic, chromium, cadmium and nickel and informations about dust 

particles. The thesis is processed literature retrievals and presents a summary some of 

knowledge and understanding of the sorption of toxic metals on dust particles and their 

impact on the environment. There is summarized description of methodology and the 

selected sampling methods for the determination of these toxic metals. The final part of the 

bachelor thesis is devoted to pollution by toxic metals in in the Ostrava region. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAS  Atomic Absorption Spectrometry (Atomová absorpční spektrometrie) 

BC  Black Carbon (Saze) 

CNS  Centrální nervová soustava 

CLRTAP Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Úmluva 

o dálkovém znečišťování ovzduší) 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR  Česká republika 

EC Elementary Carbon (Elementární uhlík) 

EMEP European Monitoring and Evaluation Programme (Evropský monitorovací 

a vyhodnocovací program) 

IARC International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro 

výzkum rakoviny) 

ICP - AES Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (Atomová 

emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou) 

ICP - MS Inductively Coupled Plasma Mass Spektrometry (Hmotnostní spektrometrie 

s indukčně vázanou plazmou) 

IRZ   Integrovaný registr znečišťování 

ISKO  Informační systém kvality ovzduší 

LVOCs Low Volatile Compounds (málo těkavé látky) 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NVOCs Nonvolatile Compounds (netěkavé látky) 

OC  Organic Carbon (organický uhlík) 

PAHs Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (polycyklické aromatické uhlovodíky) 

PCBs Polychlorinated Biphenyls (polychlorované bifenyly) 

PM  Particulate Matter (prachové částice) 

PTFE  Polytetrafluorethylen 

PVC  Polyvinylchlorid  

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

SOA  Secondary Organic Aerosol (sekundární organický aerosol) 



 
 

SVOCs Semivolatile Organic Compounds (Částečně těkavé organické látky) 

UFP  Ultrafine particles (Ultra jemné částice) 

VOC  Volatile Organic Compounds (Těkavé organické látky) 

XRF  X-ray Fluorescence (Rentgenová fluorescence)  
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1 ÚVOD 

Toxické kovy, mají vzhledem ke své toxicitě a schopnosti akumulovat se v živých 

a neživých systémech, velký ekologický význam. Jejich vliv na životní prostředí je 

zdůrazněný jejich biologickou nedegradovatelností. Zvýšená koncentrace toxických kovů 

v životním prostředí představuje závažný problém nejen pro ochranu zdraví lidského, 

živočichů a rostlin, ale také pro produkci potravin na celém světě. Esenciální kovy, 

například zinek, mangan, měď a řada dalších, ve vyšších koncentracích společně 

s toxickými kovy jako arsen, chrom, kadmium, nikl a dalšími, narušují fungování 

enzymatického systému, jsou karcinogenní a mají podstatný vliv na plodnost.  

Jedním z předpokladů realizace environmentální politiky je rozvoj monitorovacích 

a informačních systémů životního prostředí. Monitorování životního prostředí je důležitým 

nástrojem pro zjišťování stavu a vývoje složek životního prostředí a na ně působících 

vlivů. Monitoring je založený na systému získávání, zpracování a poskytování údajů 

o stavu a vývoji životního prostředí, a to i v návaznosti na mezinárodní poměry. 

Monitoring poskytuje údaje, které jsou podkladem pro rozhodování o aktivitách 

zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí, na ochranu lidského zdraví, jakož 

i podkladem pro další hospodářská, sociální a politická rozhodnutí. 

Monitorování znečištění životního prostředí je jednou z důležitých úloh Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jako pověřené organizace Ministerstva životního 

prostředí (MŽP) České republiky. Významnou složkou řešení problémů ochrany a rozvoje 

životního prostředí je proto zavádění přesných monitorovacích systémů a citlivých 

analytických metod. Pro stanovení koncentrace toxických kovů je v současné době 

využíváno několik analytických metod, zejména pak hmotnostní spektrometrie s indukčně 

vázanou plazmou. Tyto metody umožňují stanovit jak hlavní a vedlejší složky, tak i stopové 

obsahy prvků, které je potřebné sledovat v životním prostředí, a to v kontaminovaném 

ovzduší, přírodních či odpadních vodách nebo v půdě. V této své práci se budu mimo 

toxických kovů, prachových částic, stručně věnovat i analytickým metodám, kterých se 

v environmentální analýze využívá nejvíce. 
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2 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bylo rešeršně zpracovat současné poznatky v oblasti sorpce 

toxických kovů na prachových částicích, zejména pak:  

 souhrn základních informací o toxických kovech, pro tuto práci 

reprezentovanými arsenem, chrómem, kadmiem a niklem,  

 stručná charakteristika prachových částic, včetně jejich třídění a zdrojů, 

 prezentace jejich vlivu a působení na životní prostředí a lidskou populaci, 

 uvedení nezbytných informací o metodice odběrů vzorků a metod jejich 

stanovení, 

 představení aktuálních informací o znečištění toxickými kovy na Ostravsku. 
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3 CHARAKTERISTIKA TOXICKÝCH KOVŮ A JEJICH SLOUČENIN 

Ke kovům je řazeno asi osmdesát prvků periodické soustavy. Zhruba třicet kovů, bývá 

označováno jako kovy toxické nebo těžké. Na přítomnost toxických kovů v ovzduší, ve 

vodách nebo v půdách je velmi často nahlíženo pouze z pohledu antropogenní kontaminace. 

A to i přesto, že toxické kovy jsou přirozenou složkou zemské kůry. Při určitých 

koncentracích, působí na biotické složky ekosystémů a člověka škodlivě. Ekotoxikologická 

terminologie dává přednost, v případě kovů nebezpečných pro biotu, termínu toxické kovy. 

Do této skupiny jsou zahrnovány v prvé řadě měď, zinek, kadmium, rtuť, olovo, chrom, nikl, 

mangan, dále pak polokovy selen a arsen. (Kafka, Punčochářová 2002)  

Toxické kovy nemohou být z životního prostředí odstraněny nebo degradovány. Ovlivněno 

může být pouze množství jejich výskytu ve složkách životního prostředí, pokud je ovšem 

zdrojem antropogenní činnost. Významnou vlastností toxických kovů je jejich schopnost 

akumulace v biosféře. Tato vlastnost, je také hlavní příčinou jejich negativního vlivu na 

životní prostředí a lidský organismus. Ideální hladina toxických kovů v životním prostředí 

by byla dána dlouhodobým průměrem jejich stejnoměrného rozdělení mezi všechny složky 

životního prostředí, a to při vyloučení antropogenních zdrojů. Negativní vliv toxických 

kovů na životní prostředí spočívá v enormním růstu jejich obsahu ve složkách životního 

prostředí v důsledku antropogenních aktivit. Je porušen rovnovážný stav mezi přírodním 

výskytem toxických kovů (daný jejich přírodními zdroji) a aktuální koncentrací ve 

složkách životního prostředí. Ne všechny škodlivé účinky toxických kovů na lidský 

organismus lze jednoznačně klasifikovat po jednotlivých kovech. Některé z těchto kovů 

jsou totiž esenciální součástí organismu a hranice mezi esencialitou a toxicitou není často 

rozpoznatelná. Významnou roli také hraje forma vstupu kovů do organismu, synergické 

efekty a doba expozice (jednorázová, dlouhodobá).  

V rámci programu vědecké podpory (European Monitoring and Evaluation Programme, 

EMEP) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 

(Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, CLRTAP) jsou sledovány kovy 

olovo, kadmium a rtuť jakožto kovy podléhající protokolu o toxických kovech k úmluvě 

CLRTAP a dále kovy arsen, chrom, měď, nikl, selen a zinek. (Fara 2004)  
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Podle seznamu znečišťujících látek v nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády 145/2008 Sb., jsou v ČR sledovanými kovy uvedené v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek 

v odpadech v ČR (nařízení vlády č. 145/2008 Sb.)  

Č. Ohlašovaná znečišťující látka 
Prahová hodnota pro přenos znečišťujících 

látek v odpadech mimo provozovnu (kg/rok) 

17 Arsen a sloučeniny (jako As) 50 

28 Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 5 

39 Chrom a sloučeniny (jako Cr) 200 

40 Měď a sloučeniny (jako Cu) 500 

5 Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 5 

62 Nikl a sloučeniny (jako Ni) 500 

7 Olovo a sloučeniny (jako Pb) 50 

84 Zinek a sloučeniny (jako Zn) 1 000 

Škodlivé účinky některých toxických kovů jsou dlouhodobě známé, jsou dlouhodobě 

studovány zejména z pohledu pracovního lékařství. Vstup kovů do organismu se děje jednak 

potravou, jednak dýcháním. Do potravního řetězce vstupují kovy kontaminovanými plodinami 

nebo masem kontaminovaných zvířat, v dřívějších dobách též pitnou vodou, když byly 

používány olověné vodovody. V současnosti je však mnohem intenzivnější expozice vůči 

toxickým kovům, cestou dýchání. Emise toxických kovů do ovzduší totiž zaznamenaly, od dob 

industrializace, vysokého nárůstu. (Zýka, Karpenko 1984, Fiala, Machálek, Fara 2003)  

Mezi hlavní škodlivé účinky toxických kovů na flóru i faunu lze uvést:  

 vliv na fotosyntézu rostlin, 

 vliv na dýchání rostlin, 

 vliv na růst rostlin, 

 histologické a cytologické změny, 

 poruchy metabolismu, 

 poruchy enzymatických cyklů, 

 vliv na zárodečné buňky a vývoj plodu, 

 růstová retardace, 

 narušení reprodukčních procesů, 
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 změny ve tkáních a orgánech, 

 poruchy nervového systému, 

 narušení smyslové vnímavosti, 

 poruchy funkce jater, ledvin a krve. (Fiala, Machálek, Fara 2003)  

Jelikož se v mé bakalářské práci budu zaměřovat především na arsen, chrom, kadmium 

a zinek, v úvodu proto uvedu jejich stručnou charakteristiku. 

Arsen (As) je známý v několika krystalických formách. Polokovový šedý α-As, amorfní 

černý nebo hnědý β-As a krystalický žlutý měkký γ-As. Ve sloučeninách je stálý 

v oxidačních stavech -III, +III a +V. V přírodě se arsen vyskytuje ryzí nebo ve velkém 

množství minerálů jako například auripigment (As2S3), realgar (As4S4). Průměrný obsah 

arsenu v zemské kůře se pohybuje kolem 2 ÷ 5 mg/kg. (www.piskac.cz) 

Arsen se do atmosféry dostává především antropogenní činností, zejména spalováním 

fosilních paliv nebo dřeva konzervovaného přípravky s obsahem arsenu. Arsen je pak 

uvolňován ve formě vázané na popílek. Velké množství zůstává také ve škváře. Vysoké 

koncentrace arsenu bývají rovněž v oblastech metalurgických závodů, které zpracovávají 

měď, olovo a kovy, které ve svých rudách arsen obsahují. (www.irz.cz) 

Chrom (Cr) je bílý, lesklý, křehký a tvrdý kov s vysokou teplotou tání. Vyskytuje se ve 

všech oxidačních stavech od -II do +VI. Pouze stavy 0 (kovový chrom), +II, +III a +VI 

jsou však běžné. Ve sloučeninách je nejstálejší v oxidačním stavu +III, sloučeniny +VI 

(chromany) vykazují silné oxidační účinky. (www.irz.cz) V přírodě se chrom vyskytuje 

nejčastěji v rudách chromit (FeCr2O4) a krokoit (PbCrO4). Průměrný obsah chromu 

v zemské kůře je 102 mg/kg. (www.piskac.cz)  

Chrom se vyskytuje ve významném množství v prachových částicích uvolňovaných při 

spalování fosilních paliv. Mezi další zdroje chromu patří cementárny, spalovny 

komunálních odpadů, exhalace z automobilů s katalyzátorem, emise z klimatizačních 

a chladících věží, které využívají sloučeniny chromu jako inhibitory zabraňující korozi, 

svařování nerez oceli či chemická výroba. (www.irz.cz) 

Kadmium (Cd) je bílý, lesklý, měkký a tažný kov s nízkou teplotou tání. Kadmiové 

prachy obsahují různé sloučeniny kadmia, například chlorid kademnatý (CdCl2). Běžným 

oxidačním stavem je +II, může se také vyskytovat i v oxidačním stavu +I. V přírodě se 
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kadmium nachází nejčastěji v zinkových a olověných rudách. V oxidační zóně ložisek 

zinkových rud vznikají také minerály kadmia. Například kadmoselit (CdSe), monteponit 

(CdO), otavit (CdCO3). Průměrný obsah kadmia v zemské kůře je 0,13 mg/kg. 

(www.piskac.cz)  

Kadmium se do ovzduší dostává převážně při jeho těžbě, následně pak při jeho výrobě 

a následném zpracování. Významným zdrojem kadmia je také spalování fosilních paliv, 

především hnědého uhlí, komunálního nebo nemocničního odpadu. Do ovzduší kadmium 

uniká především ve formě stabilního CdO, který se adsorbuje na pevné částečky sazí 

a prachu. (www.irz.cz)  

Nikl (Ni) je stříbrobílý, lesklý, kujný a tažný kov s feromagnetickými vlastnostmi. 

Nejběžnějším oxidačním stavem je +II. Nikl tvoří velké množství koordinačních 

(komplexních) sloučenin. V přírodě se nikl vyskytuje jako ryzí kov a v rudách, například 

millerit (NiS), nikelin (NiAs), pentlandit (Fe, Ni)9S8. Průměrný obsah niklu v zemské kůře 

je 84 mg/kg. (www.piskac.cz)  

Významným původcem niklu v atmosféře jsou aerosoly z hladin moří a oceánů, půdní 

prachy či sopečný popel. Nikl je taktéž uvolňován při lesních požárech. Část 

atmosférického niklu má původ v meteoritickém prachu. Meteority obsahují nikl v rozmezí 

5 ÷ 50 %. Antropogenními zdroji niklu je jeho těžba a zpracování, a také spalování 

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

Emisní zdroje toxických kovů  

Toxické kovy jsou přirozenou součástí životního prostředí. Působením přírodních dějů - 

zvětrávání, sopečné erupce, jsou obsaženy ve velmi nízkých koncentracích ve všech jeho 

složkách. (Popl, Fahnrich 1995) 

Přírodními zdroji emisí toxických kovů, ať již ve formě plynné nebo ve vazbě na tuhé 

částice, jsou velké vodní plochy, zejména mořský aerosol, anorganická a organická hmota 

z povrchu pevnin (částice půdy a zvětralých hornin, částice biologického původu, produkty 

lesních požárů apod.) a hmota vulkanického původu. K přírodním zdrojům lze přičíst 

i chemické reakce, jejichž produktem jsou plynné nebo tuhé látky s obsahem kovů, dále 

přírodní radioaktivita a vstup kosmických částic do atmosféry. Z atmosféry jsou následně 
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toxické kovy odstraňovány suchou i mokrou atmosférickou depozicí, a to do půdy, 

povrchových vod nebo jsou zachyceny na povrchu rostlin. (Beneš 1994, Fiala et al. 2003)  

Antropogenní emise toxických kovů nabývají na významu od doby rozvoje průmyslu, 

souvisejícího se zavedením parního stroje a s přechodem manufakturní výroby na 

průmyslovou velkovýrobu, ve značné míře exploatující tuhá paliva. Experimenty založené 

na stanovení kovů v ledovcových vrstvách, v nichž se kovy ukládaly díky dálkovému 

přenosu emisí, toto časové rozlišení jednoznačně potvrzují. Potřeba kvantifikovat emise 

znečišťujících látek, vedla ke kategorizaci zdrojů podle složení polutantů. Pro případ emisí 

toxických kovů byly určeny následující hlavní zdroje: 

 výroba energie spalováním fosilních paliv, 

 primární výroba železa a oceli, 

 sekundární výroba železa a oceli, 

 primární výroba neželezných kovů, 

 sekundární výroba neželezných kovů, 

 výroba ferroslitin, 

 chemický průmysl,  

 výroba skla, 

 těžba uhlí a nerostů, 

 aglomerace rud, 

 spalování odpadů. (Fiala et al. 2003)  

Za největší zdroje emisí toxických kovů jsou pokládány spalovací procesy, především pro 

výrobu elektrické energie a tepla spalováním fosilních paliv. Emise toxických kovů 

u těchto zdrojů je určována řadou faktorů:  

 matrice uhlí (minerály, obsah chloru, obsah síry, obsah alkalických kovů apod.), 

 spalovací technologie (teplota spalování, oxidační podmínky, reakční mechanismy), 

 fyzikální vlastnosti popelovin (velikostní frakce popela, schopnost úletu aj.), 

 doplňující technologie (např. odsíření, zejména mokrými technologiemi).  

Při spalování odpadu, je určující obsah chloru, s jehož vzrůstem (např. vlivem 

přítomného PVC) se výrazně zvyšují emise toxických kovů. Spalování topných olejů se 

vyznačuje emisemi submikronových částic s obsahem zejména niklu a vanadu, zatímco 

ostatní kovy jsou v emisních méně zastoupené. Aglomerace rud a metalurgie jsou 
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významnými zdroji emisí toxických kovů. Prioritně a nejdéle sledovanými kovy jsou 

olovo, kadmium, rtuť a arsen. Pro účely emisní inventarizace byly zavedeny dohodnuté 

kategorie zdrojů, v nichž je možné emise z jednotlivých zdrojů načítat. Pro 

mezinárodní účely byla dohodnuta kategorizace v rámci programu EMEP, jejíž hlavní 

kategorie jsou následující: 

 spalovací procesy v energetice a průmysl zpracování paliv, 

 spalovací procesy pro výrobu tepla, 

 výrobní procesy v železářském a ocelářském průmyslu, 

 výrobní procesy v průmyslu neželezných kovů, 

 procesy organické a anorganické chemie, 

 procesy v průmyslu dřevařském, papírenském a potravinářském, 

 těžba a distribuce fosilních paliv, 

 užití rozpouštědel, 

 zpracování, spalování a ukládání odpadů. (Fiala et al. 2003)  

Působení toxických kovů a jejich sloučenin  

Škodlivé působení toxických kovů bývá multilaterální. Toxické kovy bývají příčinou 

rakovinných procesů, nepříznivých změn v krevním obraze, poškození důležitých orgánů 

(mozku, jater, ledvin), zažívacích potíží, různých dermatitid atd. Protože ionty kovů 

škodlivě působí hlavně uvnitř buněk, je jejich negativní působení vyjádřeno nejpřesněji 

dávkou kovu, která do jednotlivých buněk pronikne. Negativně ovlivňovány jsou 

specifické biochemické procesy (enzymatické reakce) a poškozena cílová místa, zejména 

buněčné membrány a organely. (Kafka, Punčochářová 2002, Bencko et al. 1995) 

Toxický efekt kovů je zpravidla výsledkem interakce mezi volnými ionty a cílovými místy. 

Toxicita na buněčné úrovni je určena i dalšími faktory, např. chemickou formou iontu, 

oxidačním stavem kovu nebo jeho ligandovou vazbou. Vazbami na buněčné membrány, 

brání ionty kovu (např. mědi, kadmia, rtuti, olova), transportním procesům přes buněčné 

stěny a blokují tak přísun živin do buněk. Velkou roli při tom hraje podobnost tvaru 

molekuly nebo částice obsahující kov s molekulou látky, která je pro buňku potřebná. Tato 

tvarově podobná uskupení jsou označována jako molekulární mimikry.  

Velký rozdíl v toxicitě existuje mezi organickými a anorganickými sloučeninami kovů a to 

jak v kvalitě, tak i v intenzitě toxického působení. Organokovové sloučeniny patří 
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k nejtoxičtějším látkám, jsou lipofilní a procházejí snadno a nezměněny přes buněčné 

membrány.  

Akutní otravy sloučeninami toxických kovů nebo kovy samotnými jsou většinou otravy 

profesní. Jde zejména o poškození plic (např. plicní fibrózy po nadýchání kovového 

prachu), různé dermatitidy (např. působení iontů chromu nebo niklu) nebo poruchy 

zažívacího ústrojí (téměř všechny toxické kovy). Při vstupu kationtu do organismu požitím 

je vstřebání kovu výrazně usnadněno kyselým prostředím v trávicím ústrojí. 

(Kafka, Punčochářová 2002, Bencko et al. 1995)  

Chronické otravy většinou znamenají těžké poškození postiženého organismu a jsou 

zapříčiněny především akumulační schopností kovů. Jedním z nejzávažnějších chronických 

účinků toxických kovů je jejich karcinogenita. Karcinogenní účinky jsou dokonce v některých 

případech pokládány za určující pro přiřazení prvku do skupiny toxických kovů. Kovy jsou 

karcinogenní ve formě svých iontů. V řadě případů však kationty kovu karcinogenní proces 

přímo nevyvolávají, často však působí jako promotory nebo kokarcinogeny v součinnosti 

s karcinogenními organickými látkami, např. s polycyklickými aromatickými uhlovodíky. 

Karcinogenita je často doprovázena i účinky mutagenními (kadmium, olovo, selen, arsen, 

chrom, nikl) a embryotoxickými (olovo, rtuť, zejména ve formě methylrtuti).  

K vymezení hranice toxicity a esenciality kovů v organismech přispívají moderní 

instrumentální analytické metody, jimiž lze stanovit nejen obsah kovu jako takového, ale 

i jeho speciaci. Ukazuje se, že speciace kovu (iontový stav), vazba v komplexních nebo 

organokovových sloučeninách či fyzikální stav kovu nebo jeho sloučeniny (tuhá látka, 

kapalina, plyn) mají významný podíl na intenzitě toxických vlastností. Nezanedbatelnou 

roli při působení kovů na organismus má synergie dílčích vlivů nebo dispozic organismu 

a také doba expozice, po kterou je organismus působení toxické látky vystaven.  

Dlouhodobá expozice vůči organismu nízkými dávkami toxické látky může být nebezpečnější 

než jeho jednorázové krátkodobé vystavení vysoké dávce. Proto je u kovů zjišťován 

tzv. biologický poločas, tj. doba, za kterou tělo vyloučí polovinu naakumulované toxické látky. 

Hodnoty biologických poločasů se u jednotlivých kovů značně liší, např. u arsenu, chromu 

a kobaltu jde o hodiny až dny. U rtuti je biologický poločas několik dní (jedná-li se o vyloučení 

z krve), u kadmia a olova jde o dvacet až třicet let. (Fara 2004, Bencko et al. 1995)  

Z velkého počtu kovů jsou z hlediska rizik pro organismus označovány jako toxické kovy 
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měď, zinek, kadmium, rtuť, olovo, chrom, nikl, mangan a z polokovů arsen a selen. Je 

tomu tak na základě dosavadních studií o působení těchto toxických kovů a jejich 

sloučenin na organismy a také proto, že výskyt těchto kovů v životním prostředí značně 

vzrostl antropogenní činností. Jinak jde ovšem o kovy, které se v přírodě vyskytují 

přirozeně, jako součást zemské kůry, resp. zemského povrchu, uvažujeme-li i výskyt kovů 

ve vodách. (Bencko et al. 1995) 

Kovy přecházejí do organismů jako anorganické iontové nebo kovalentní sloučeniny či 

komplexy nebo jako sloučeniny organokovové. Vstupní branou do organismu může být 

dýchací ústrojí, zažívací ústrojí, pokožka nebo placenta. Distribuce kovu v organismu se 

děje krví, přičemž v některých orgánech se může kov akumulovat. Cílové orgány, které 

jsou sledovanými toxickými kovy ovlivňovány nebo v nichž je kov akumulován, ukazuje 

tabulka č. 2. (Fara 2004, Bencko et al. 1995)  

Tabulka 2: Cílové orgány sledovaných toxických kovů. (Fara 2004)  

Toxický kov Cílový orgán 

Arsen  centrální nervový systém, kůže, vlasy 

Chrom  plíce, játra, ledviny, pohlavní orgány, kůže 

Kadmium  ledviny, játra, varlata 

Nikl  plíce, srdce, imunitní systém, kůže 

Chování částic v lidském dýchacím systému je určováno převážně jejich fyzikálními 

vlastnostmi, které mají závislost na velikosti. Základní rozdíl je, že částice menší než 

2,5 µm pronikají do plicních sklípků, větší částice až do 10 µm jsou zachytávány 

především v průduškách a mnohem větší částice (až 100 µm), jsou zachytávány na nosní 

sliznici, tak jak zobrazeno na obrázku č. 1. (Kelly, Fussell 2012)  

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

cyklech, jejichž prostřednictvím prostupují do organismů. Produktem některých cyklů 

může být akumulace kovu v určité části organismu nebo jeho vazba na jiné látky, s nimiž 

tvoří z hlediska toxických vlastností nebezpečnější sloučeninu. Toxické kovy, na rozdíl od 

persistentních organických látek nedegradují, takže je nelze z prostředí eliminovat. 

Technologickými procesy je ale možné jejich antropogenní vstup do životního prostředí 

omezit nebo je transformovat na látky, které nejsou rizikové. Ideálním omezením 
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antropogenního vstupu toxických kovů do životního prostředí by pak byla jejich náhrada 

jinými, vůči životnímu prostředí šetrnými látkami. (Ovesná, Pouchová 2011) 

 

Obrázek 1: Chování částic v lidském dýchacím systému <www.arnika.org>  

3.1.1 Toxicita arsenu 

Elementární arsen není příliš toxický, ale v organismu je metabolizován na toxické látky, 

zejména na oxid arsenitý (As2O3), který je pod názvem arsenik znám jako účinný jed. 

Všechny rozpustné sloučeniny arsenu jsou prudce jedovaté, některé se používají k hubení 

škůdců. Mezi nejjedovatější sloučeniny arsenu patří chlorid arsenitý (AsCl3), který je díky 

své značné toxicitě zařazen na seznam bojových chemických látek. Mezi velice silné jedy 

patří také arsen (AsH3). Organické sloučeniny arsenu patří také mezi silné jedy, některé 

jsou používány jako chemoterapeutika (Salvarsan, Neosalvarsan), jiné se používají jako 

bojové chemické látky (Lewisit, Clark I). (Rusek 2001)  

Sloučeniny arsenu jsou silně toxické s vysokou kumulativní schopností v organismech. 

Ukládají se v játrech a ledvinách, charakteristická je jejich akumulace ve vlasech, nehtech 

a kůži. Přestupují i přes jednu z nejpřísnějších ochranných bariér v těle (bariéru placenty), 

a mohou tak způsobovat teratogenní poškození plodu. Zasahují rovněž nervový systém. 

Otravu arsenem je možné identifikovat i senzoricky. Je totiž spojená s nadměrným 

rohovatěním kůže a její charakteristickou pigmentací (šedozelené zabarvení). Objevují se 

bílé proužky na nehtech a z dechu je cítit česnekový zápach. Obecně lze říci, že rozpustné 
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anorganické sloučeniny arsenu jsou toxičtější než organické a trojmocná forma arsenu je 

nebezpečnější než pětimocná. (Kafka, Punčochářová 2002)  

Podobně jako kationty ostatních toxických kovů reaguje i trojmocný kation arsenu 

s thiolovými skupinami enzymů. To je příčinou rušivých zásahů do metabolismu tuků 

a cukrů a následně blokace tvorby metabolické energie. Arsen bývá označován jako 

protoplazmatický jed, protože může pronikat buněčnými membránami do 

protoplazmatického prostoru, a hluboce tak postihovat živou hmotu. Je klasifikován i jako 

kapilární jed, protože způsobuje propustnost stěn krevních kapilár.  

Význačná je i ekotoxicita arsenu. Ve vysokých koncentracích je arsen toxický pro rostliny. Na 

polích ošetřovaných opakovaně pesticidy s obsahem arsenu se arsen zabudovává do půdy 

a způsobuje snížení úrodnosti kulturních rostlin. Na arsen také citlivě reagují stromy. Na 

zvířata má trojmocný arsen teratogenní účinky a prokázána byla jeho škodlivost pro včely.  

(Kafka, Punčochářová 2002)  

3.1.2 Toxicita chromu 

Chrom je esenciální prvek, ovlivňující metabolismus cukrů a tuků. Toxické účinky Cr
2+

 

a Cr
3+

 jsou velmi malé, Cr
6+

 velmi závažné. Dichromany jsou podle zákona v ČR 

klasifikovány jako vysoce toxické (T
+
). Toxicita vyplývá zřejmě z jejich oxidačních 

vlastností. Rozpustné sloučeniny mají charakter mutagenní a karcinogenní. Sloučeniny 

jsou výrazně nefrotoxické a hepatotoxické. Inhalace prachu sloučenin Cr
6+

 vyvolává 

dráždění, vředy a puchýře na pokožce, perforace nosního septa, někdy je postižena 

Eustachova trubice, střední ucho (až perforace bubínku), hrtan, vazy hlasové, průdušnice. 

Možný vznik nádorů plic, nosní dutiny, zažívacího traktu. Sloučeniny Cr
6+

 jsou u nás 

vedeny jako karcinogeny, některé jako mutageny či látky toxické pro reprodukci.  

(Rusek 2001)  

Chrom je v živých organismech ve stopovém množství významným esenciálním prvkem, 

a to zejména ve formě chromitého kationtu Cr
3+

, na rozdíl od chromu šestimocného, který 

je klasifikován jako silně toxická látka. Sloučeniny šestimocného chromu jsou významné 

karcinogeny (vedou k rakovině plic), některé mají i mutagenní účinky, poškozují játra 

a ledviny a způsobují vnitřní krvácení. Mohou být rovněž příčinou alergických reakcí, 

projevujících se vesměs jako závažné dermatitidy. Šestimocný chrom je klasifikován jako 
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jeden z nejvýznamnějších kontaminantů životního prostředí, zejména atmosféry, ale 

i ostatních abiotických složek, jako je pedosféra a hydrosféra.  

Na rozdíl od chromitého kationtu, šestimocný kation Cr
6+

 je v životním prostředí velmi 

mobilní, a to zvláště v půdních vodách. Příznivou okolností je jeho možná detoxikace na 

Cr
3+

 některými organickými látkami, které mají redukční účinky.  

Pro většinu rostlin je šestimocný chrom značně toxický, při vysokém obsahu chromu 

v půdě klesá její úrodnost. Toxicita k rostlinám je ale pozitivní v tom smyslu, že se chrom 

obvykle neakumuluje v potravních řetězcích. Některé rostliny (včetně průmyslových, 

např. obilí) mohou přijmout určitou koncentraci chromu z půdy, ale většinou ji zadrží ve 

svém kořenovém systému, a chrom tak nepřechází do dalších pletiv tvořících nadzemní 

část. Podle některých autorů rostliny vstřebávají chrom pouze v chelatované formě, 

a nikoliv anorganické sloučeniny chromu rozpuštěné v půdním prostředí. 

(Kafka, Punčochářová 2002)  

3.1.3 Toxicita kadmia 

Kadmium je prvkem významně toxickým. Jeho jedovatost se vysvětluje inhibicí některých 

enzymů (tzv. sulfhydrylových - vazbou na -SH skupinu), zásahem do metabolismu Zn, Cu, 

Ca a sacharidů tak může dojít k inhibici inzulínu. Akutní otrava je známá z tavení kadmia 

a jeho slitin („horečka slévačů“). Při požití vyvolávají jeho sloučeniny stejné příznaky, jaké 

jsou známy při otravě botulotoxinem, (slinění, pálení a křeče žaludku, zvracení, průjem, 

závratě, bezvědomí až smrt), což vedlo někdy k mylné diagnose. Chronické otravy jsou 

nespecifického průběhu - nespavost, hubnutí, zažívací potíže, dušnost, celková ochablost 

a vyčerpání. Sloučeniny kadmia způsobují u mužů neplodnost. Dále inhibují tvorbu 

hemoglobinu, podporují vznik hypertenze. Jsou považovány podle IARC za 

pravděpodobně karcinogenní pro člověka; asi se jedná i o teratogeny. (Rusek 2001)  

Kadmium na rozdíl od zinku, který často doprovází v různých zinkových rudách, nepatří 

mezi esenciální prvky a na biotu působí vysoce toxicky. Vzhledem k podobnému 

atomovému poloměru však může kadmium zinek nahrazovat v biochemických strukturách 

organismu, a tím může měnit jejich funkčnost (např. způsobit inaktivaci některých 

enzymů). Je jednou z příčin vysokého krevního tlaku, způsobuje poškození ledvin, 

reprodukčních orgánů, destrukci červených krvinek a může vyvolat i rakovinu plic. 
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Kademnaté ionty jsou rovněž příčinou křehnutí kostí, které při dostatečné akumulaci 

kadmia v těle vedou až ke zborcení kostního skeletu.  

Kadmium se vyskytuje přirozeně v půdě jako stopový prvek, přičemž kontaminací může 

být jeho koncentrace více než tisíckrát zvýšena. Je podobně jako ostatní toxické kovy 

značně kumulováno vyššími houbami, především hřibovitými. Tento kov se rovněž velmi 

dobře začleňuje do trofických řetězců. Soli kadmia mohou být vymyty z půd do vodního 

prostředí, kde se kadmium jeví jako vysoce toxický prvek vůči vodní biotě. Ve zvýšené 

míře kumulují kadmium ve svých organismech někteří mořští živočichové, zejména mušle, 

ústřice a krabi. V menší míře hromadí tento kov ryby. (Kafka, Punčochářová 2002)  

3.1.4 Toxicita niklu 

Nikl a jeho sloučeniny patří mezi dlouho známé kožní alergeny. Řada jeho sloučenin je pak 

řazena v ČR mezi karcinogeny kategorie 1 (NiO, Ni2O3, NiO2, NiS, Ni2S3). Akutní otrava se 

projevuje poškozením zažívacího traktu, cév, ledvin, srdce a CNS. Chronické otravy se 

projevují především onemocněním pokožky (dermatitida, tzv. „niklový svrab“), alergiemi, 

rakovinou plic a nosní přepážky. Tetrakarbonyl niklu (Ni (CO)4) je mimořádně toxická látka. 

Inhalace jeho par vede okamžitě k nevolnosti, zvracení, bolestem hlavy a horečce. Po 24 h 

latenci se objeví dýchací obtíže, cyanosa, vykašlávání krve, otok plic a mozku, degenerace 

jater a ledvin. Chronická intoxikace resultuje nádory dutiny nosní a plic. (Rusek 2001)  

Nikl vykazuje výrazné toxické účinky na lidský organismus v některých sloučeninách 

s chloridy, dusičnany, fosforečnany nebo sírany. Zejména prach vznikající při zpracování 

různých niklových nebo poniklovaných součástí může být příčinou vzniku rakoviny plic 

nebo rakoviny nosní a krční sliznice. Mutagenita tohoto kovu však byla prokázána pouze 

u testovaných zvířat. Kontakt pokožky se sloučeninami niklu může vést k závažným 

dermatitidám, které mohou přecházet až do formy chronických ekzémů. Chronické otravy 

mají za následek poškození srdečního svalu, ledvin a centrálního nervového systému. Ženy 

jsou obecně k negativnímu působení tohoto kovu vnímavější než muži.  

Nikl se může vyskytovat jako kontaminační složka ve všech typech abiotického prostředí 

tj. v atmosféře, hydrosféře i v pedosféře. Jeho zdrojem mohou být metalurgické provozy, 

ale i spalovny komunálního odpadu. Kontaminace vodního prostředí niklem nebývá příliš 

výrazná, přičemž vodní řasy a bezobratlí živočichové kumulují tento kov více než ryby. 
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V akvatických trofických řetězcích může docházet ke kumulaci niklu.  

Znečištění půd niklem může být oproti vodám významnější s výrazným negativním 

dopadem na související fytocenózu. Jde zejména o lokality v blízkosti hutí a rafinerií niklu, 

kde dochází často k úplné devastaci přirozené vegetace. Proto nikl obvykle nevstupuje do 

trofických řetězců vycházejících z autotrofních organismů. (Kafka, Punčochářová 2002)  
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4 PRACHOVÉ ČÁSTICE  

Prachové částice (Particulate Matter, PM), jakož i toxické kovy na nich sorbované, jsou 

nedílnou součástí atmosféry. Vzhledem k této skutečnosti považuji za podstatné, předem 

dalšího pojednání, charakterizovat význam pojmu atmosféra a souhrnně naznačit jak se 

tyto prachové částice do atmosféry dostávají. 

Atmosféra je tvořena směsí plynů a atmosférických aerosolů. Hlavními plyny, které ji 

tvoří, jsou dusík (N2) 78,08 % a kyslík (O2) 20,95 %. Dále také z plynů, které se 

v atmosféře vyskytují ve velice malých množstvích, jako je argon (Ar) 0,93 %, oxid 

uhličitý (CO2) 0,03 %, neon (Ne), helium (He), metan (CH4), krypton (Kr) a vodík (H2). 

Mimo uvedeného složení se v atmosféře vyskytuje proměnlivé množství vodních par 

(H2O) a také pevných látek, jako jsou částice prachu, ledové krystaly a pylová zrna. 

Značná část z celkového množství částic přítomných v atmosféře je zpočátku tvořena 

z plynné fáze. Rozptýlené kapalné a pevné částice tvoří dohromady aerosol. (Curtius 2006) 

Prachové - pevné částice, se do atmosféry dostávají buď z přirozených, nebo antropogenních 

zdrojů. Mezi přirozené zdroje pevných částic patří například pyly, sopečný popel, krystalky 

mořské soli a písečné bouře. Mezi největší antropogenní zdroje znečišťování ovzduší patří 

především procesy termické (spalování fosilních paliv a odpadů, hutnictví, koksárenství atd.) 

a chemické procesy (úprava fosilních paliv, výroba umělých hmot, průmyslových hnojiv, 

barev, laků, ředidel atd.). (Dongarra et al. 2010) Prvořadý význam ve znečištění městského 

ovzduší, vzhledem ke karcinogenní povaze a množství, mají emise z motorových vozidel 

(Uherek et al. 2010).  

Antropogenní zdroje znečišťování ovzduší mají přímý vliv nejen na složení atmosféry, ale 

také na chemické a fyzikální procesy, které v ní probíhají. V dlouholetém horizontu se také 

mohou významně podílet na globálních změnách klimatu. Kvalita atmosféry většiny 

evropských měst nesplňuje vždy mezní stanovené hodnoty pro znečištění ovzduší a má 

mnohdy závažné negativní dopady na lidské zdraví a na dobré životních podmínky jejich 

obyvatel. (Uherek et al. 2010, Fuglestvedt et al. 2010) 

V předchozím textu již bylo zmíněno, že v atmosféře se mimo plynných frakcí vyskytují 

také pevné částice. Ty mohou mít různý charakter - původ, velikost a také chemické 

složení. (Dongarra et al. 2010) Termín prachové částice (anglicky Particulate Matter, odtud 
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tedy zkratka PM) nebo také pevné částice, se používá k popisu široké škály drobných 

organických i anorganických částic pevného skupenství, které jsou rozptýlené v ovzduší, 

a které vzhledem ke svým malým rozměrům mohou být transportovány vzduchem. Patří 

mezi ně například rostlinný prach (pyly), minerální prach (oxidu křemičitý, uhlí, 

cementový prach), kovové prachy (olovo, kadmium, nikl, beryllium), chemický prach 

(pesticidy), biotoxické látky (života schopné částice plísní a spor). U vláknitého prachu 

(například asbest) bylo prokázáno, že představují zvláštní zdravotní riziko především 

z důvodu tvaru částic. (Johnston 2000)  

Nutno podotknout, že terminologie používaná při popisu těchto částic není jednotná 

a záleží především na tom, zda se částice posuzují z hlediska svého původu nebo z hlediska 

jejich vlivu na zdraví. Mnohdy se lze setkat také s používáním synonyma polétavý prach. 

Rovněž je třeba rozlišovat mezi pojmy prachové částice a aerosolové částice nebo také 

atmosférický aerosol, který však může být podle podmínek již odlišný. Zahrnuje totiž 

všechny částice, které se šíří prouděním vzduchu tedy jak ty pevné tak i kapalné. 

(ČSN ISO 7708)  

Z hlediska ohrožení lidského zdraví má kromě chemických, fyzikálních a biologických 

vlastností velký význam velikost částic prachu, která je různorodá a to od částic velikostí 

nanometrů až po milimetrové částice. Na základě této skutečnosti proto byly definovány 

základní pojmy, které umožňují pochopení principů působení prachových částic. 

Vzhledem k tomu, že prachové částice mají obecně nepravidelný tvar, definuje se 

tzv. aerodynamický průměr. Jedná se v podstatě o průměr koule, která má hustotu 1 g·cm
-3

 

se stejnou ustálenou rychlostí způsobenou gravitační silou v klidném ovzduší, jako má 

částice za obvyklých podmínek týkajících se teploty, tlaku a relativní vlhkosti. 

(ČSN ISO 7708, ČSN EN 1540)  

Prachové částice označované jako PM10 mají aerodynamický průměr menší nebo roven 

10 µm. Vysoká pozornost je na celém světě věnována tzv. respirabilním frakcím, které 

představují velikostní frakce vdechovaných částic schopných pronikat až do dýchacích cest 

bez řasinkového epitelu. Jejich velikost bývá menší než 2,5 µm a jsou označovány jako 

PM2,5. (Dongarra 2010, ČSN ISO 7708, ČSN EN 1540)  

Skladba prachových částic je místně velmi různorodá. Nutno však podotknout, že mnohem 

větší rozmanitost mají zpravidla částice větší. Například Dongarra uvádí, že zatímco 
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koncentrace prachových částic o velikosti 2,5 μm se dlouhodobě výrazně nemusí měnit, 

tak naopak koncentrace PM10 se v čase mohou měnit velice výrazně. Koncentrace 

celkového naměřeného prašného aerosolu závisí také na ročním období, bývá zpravidla 

mnohem vyšší v zimě než v létě. Tento jev je silně ovlivněn meteorologickými 

podmínkami, rychlostí větru, atmosférickou stabilitou a také teplotní inverzí. (Perez 2010)  

Rozmezí koncentrace prachových částic v atmosféře je poměrně vysoké. Zatím co ve 

stratosféře je obsah částic menší než deset částic na centimetr krychlový, v mírně 

znečištěných kontinentálních oblastech je to již několik tisíc částic na centimetr krychlový 

a v městských oblastech pak bývá naměřeno i kolem 1·10
5
 prachových částic na centimetr 

krychlový. (Curtius 2006)  

Třídění prachových částic  

Prachové částice lze klasifikovat podle různých kategorií a to jednak podle jejich původu, 

zdroje, velikosti a také podle jejich chemického složení. 

Původcem primárních prachových částic může být přírodní proces, např. výbuch sopky, 

větrná bouře nebo lesní požár, převážná část ale pochází z lidské neboli antropogenní 

činnosti, jako je spalování uhlí, ropy, dřeva nebo odpadů, těžba uhlí, kamene či štěrku, 

doprava apod. (Curtius 2006)  

Primární částice v podstatě vznikají dvěma hlavními způsoby. Mohou být emitovány ze 

zdrojů přímo jako pevné částice, právě tento typ částic bývá zahrnován do emisní 

inventury. Mohou vznikat kondenzací po ochlazení odpadních plynů ze spalovacích 

procesů v okolní atmosféře, jedná se o tzv. částice kondenzující. Oba tyto typy částic jsou 

frakce primární. Hlavními zdroji primárních prachových frakcí jsou především stacionární 

spalování (hlavně spalování fosilních paliv) průmyslové procesy a silniční doprava.  

Země a moře mohou také být zdrojem primárních frakcí, a to prostřednictvím půdy 

unášených větrem, tvorby mořských aerosolových částic vzniklých při vlnobití a pylů 

a spor z biologických zdrojů.  

Především chemickými reakcemi z plynných prekurzorů, oxidů síry, oxidů dusíku, 

amoniaku a těkavých látek vznikají sekundární prachové částice. Do této kategorie patří 

např. sulfáty, nitráty, které vznikají oxidací SO2 (vznikajícího především z výroby 

elektrické energie a průmyslových spalovacích procesů) a NO2 (vznikajícího ze silniční 
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dopravy a výroby elektrické energie) a vytvářející kyselost atmosféry. Tato kyselost je 

následně neutralizována atmosférickým čpavkem, který pochází především ze 

zemědělských zdrojů.  

Sekundární frakce rovněž obsahují uhlíkaté částice, nazývané sekundární organické složky 

(Secondary Organic Aerosol - SOA). Ty jsou tvořeny chemickými reakcemi a kondenzací 

par těkavých organických látek (Volatile Organic Compounds, VOC), a to různými 

způsoby. Jedním může být tvorba nových částic jako například tvorba částečně těkavých 

organických látek (Semivolatile Organic Compounds, SVOCs) chemickými reakcemi 

v plynné fázi s následnou účastí těchto látek v procesu růstu vzniklých částic. Může také 

docházet k rozdělování mezi kondenzovanou a plynnou fázi, tedy adsorpci nebo absorpci 

vzniklých SVOCs na již přítomných aerosolových částicích. Poslední hlavním 

mechanismem může být heterogenní nebo vícefázová reakce, tedy tvorba málo těkavých 

(Low Volatile Compounds, LVOCs) nebo netěkavých (Nonvolatile Compounds, NVOCs) 

složek na povrchu aerosolových částic nebo přímo uvnitř aerosolových kapek.  

Ve srovnání s procesy, které se podílejí na vzniku primárních částic, jsou chemické 

procesy podílející se na vzniku sekundárních částic relativně pomalé a jejich stálost 

v atmosféře je tím prodloužena. (Kelly, Fussell 2012)  

Dalším hlediskem pro posuzování, dle kterého je možno prachové částice klasifikovat je jejich 

třídění podle velikosti frakce, a to na ultra jemné částice - PM0,1 (Ultrafine particles - UFP), 

velmi jemné částice - PM1, jemné částice - PM2,5 (Fine particles), hrubé částice PM10-2,5 

(Coarse fraction) a jako poslední tzv. hrudní frakce - PM10 (Thoracic particles). (Curtius 2006)   

Největší počet prachových částic spadá do rozmezí velikosti PM0,1, PM1 a PM2,5. Skládají 

se z prachových částic s průměrem 2,5 µm a menším. Tyto prachové částice dominují 

plochou znečištění, avšak nepřispívají svou hmotnostní k celkovému znečištění 

prachovými částicemi. Tyto velikostní frakce obsahují převážně primární emise, vznikající 

při spalováním fosilních paliv. Bývají z velké části složeny ze sulfátů, nitrátů, organicky 

vázaného uhlíku a elementárního uhlíku. Obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky 

a toxické kovy. Jsou ze své podstaty nestabilní a slučují se do větších částic koagulací 

a kondenzací. Tyto prachové částice představují zvláštní ohrožení pro lidské zdraví, a to 

zejména k jejich schopnosti proniknout do alveolární oblasti výměny plynů v plicích 

a navazující průchod do krve. Tyto částice jsou často označovány jako „dýchatelné“.  
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Pevné prachové částice spadající do rozmezí velikosti PM10, se skládají z částic, které mají 

průměr 10 µm a menší (studie zkoumající toxicitu hrubých prachových částic definují 

frakce jako PM10-2,5, občas také jako PM15-2,5). Složení částí je ovlivněno zdrojem, ze 

kterého pochází. Jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské 

zdraví. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Částice 

označené PM10 (zvané též torakální neboli hrudní frakce) se dostávají do horních cest 

dýchacích. Jejich velikost je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu.  

Velké prachové částice mohou dosahovat velikosti až 100 µm. Přispívají málo co do 

celkového počtu částic, avšak představují hlavní hmotnostní podíl prachových částic. Tyto 

velké prachové částice jsou příliš těžké na to, aby zůstaly ve vzduchu po delší dobu, 

a sedimentují na zemském povrchu či různých objektech. Tato frakční třída zahrnuje 

viditelné a zřejmé formy prachových částic, například saze, půdní prach, prach 

z komunikací a staveb, solné částice z mořského aerosolu, mechanicky vytvořené částice. 

Mezi velké prachové částice zařazujeme také pyl, plísně, spory a jiné části rostlin. Velké 

prachové částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou částečně 

vykašlány a částečně spolknuty. (Kelly, Fussell 2012)  

Grafické členění velikostních frakcí prachových částic, včetně překryvu jednotlivých frakcí 

je znázorněno na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2: Rozdělení prachových částic podle velikosti <www.aqfairbanks.com>  

Pokud budou prachové částice klasifikovány podle chemického složení, pak je většina 
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částic tvořena sulfáty, nitráty, amonnými ionty, organickým materiálem zemské kůry 

(tj. částicemi půd, zvětralých hornin a minerálů, suspendovaným prachem), mořskou solí 

a vodou (v Evropě tj. 33 ÷ 66 %). (Cuccia et al. 2010) 

Mezi anorganické složky jsou řazeny částice obsahující soli, sulfátové a nitrátové 

sloučeniny, kovy a podobně. (Day et al. 2006) 

Sulfátové sloučeniny v atmosféře jsou většinou sekundárními produkty, vytvořené oxidací 

plynných prekurzorů s oxidem siřičitým (SO2) a dimethylsulfidy (DMS) jako hlavními 

přispěvateli. Oxid siřičitý oxiduje na kyselinu sírovou (H2SO4) při rychlosti, která je přímo 

spojena s intenzitou slunečního záření. Tato směs není, vzhledem k nízkým tlakům syté páry 

kyseliny sírové (H2SO4), v troposféře přítomna v plynné formě, ale rychle kondenzuje a tvoří 

kapičky roztoku H2SO4. Za normálních podmínek (termodynamická teplota T = 273,15 K, 

tlak p = 101,325 kPa), jsou tyto částice částečně nebo úplně neutralizovány amoniakem (NH3). 

V tomto procesu, v závislosti na relativní vlhkosti, mohou vznikat pevné látky. Neutralizace 

H2SO4 vytváří síran vápenatý (CaSO4) v prostředí s vysokou koncentrací uhličitanu 

vápenatého (CaCO3) nebo síran sodný (Na2SO4) v prostředí s koncentrací a chloridu sodného 

(NaCl). (Day et al. 2006, Calvo et al. 2013) 

Nitrátové sloučeniny, stejně jako v případě sulfátů, jsou převážně sekundárního původu 

a pocházejí z reakce přírodních a antropogenních plynných prekurzorů. Tyto aerosoly 

obecně, mají průměr menší než 2,5 µm. Dusičnanové aniony (NO3
-
) a amonné kationy 

(NH4
+
) se řadí mezi hlavní a nejrozšířenější dusíkaté sloučeniny v atmosféře. Hlavními 

prekurzory, které se účastní chemických reakcí, jsou plyny vypouštěné z přírodních 

a antropogenních zdrojů – oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxid dusný (N2O) 

a amoniak (NH3). Kyselina dusičná (HNO3) je pak hlavním produktem, generovaným 

oxidací v atmosféře. Výroba sekundárních dusičnanů je silně závislá na množství plynného 

amoniaku (NH3), kyseliny dusičné (HNO3) a částic síranového anionu (SO4
2-

), stejně jako 

na teplotě a vlhkosti. Za normálních podmínek (termodynamická teplota T = 273,15 K, 

tlak p = 101,325 kPa), se plynná kyselina dusičná (HNO3) rozpustí v kapalných 

mikročásticích a reaguje s amoniakem (NH3) a v atmosféře se pak tvoří částice dusičnanu 

amonného (NH4NO3). (Calvo et al. 2013) 

Přehled důležitých anorganických látek a prvků v návaznosti na zdroj emisí je uveden 

v tabulce 3.  
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Tabulka 3: Hlavní anorganické prvky spojené s různými zdroji emisí (Calvo et al. 2013) 

Zdroje emisí Popis látek Chemické složení 

Atmosféra 
Sekundární 

aerosoly 
SO4

2-
, NO3

-
, NH4 

+ 

Mořský a 

oceánský aerosol  
Mořská sůl Cl, Na, Na

+
, Cl

-
 , Br, I, Mg, Mg

2+ 

 
Krystalické nebo 

geologické 

stopové látky 

Částice tvořené z živců, křemene, slídy a produkty 

vzniklé zvětráváním (většinou jílové minerály), tj. Si, Al, 

K, Na, Ca, Fe. Stopové prvky, tj. Ba, Sr, Rb, a Li. 

Silikáty (zirkon, titanit a epidot) a zástupce 

nesilikátových minerálních skupin, zejména uhličitany, 

sírany, oxidy, hydroxidy a fosforečnany. 
Ocelářský 

průmysl 

Technogenní 

stopové látky 

Cr, Ni a Mo 

Metalurgie mědi Cu a As 

Keramický 

průmysl 
Ce, Zr a Pb 

Těžký průmysl  Ti, V, Cr, Co, Ni, Zn, As, Cd a Sb 

Petrochemický 

průmysl 
Ni, V 

Spalování ropy a 

olejů 
V, Ni, Mn, Fe, Cr, V, S, SO4

2- 

Spalování uhlí Al, Sc, Se, Co, Jak, Ti, S, Pb, Sb 

Ocelářský 

průmysl 
Mn, Cr, Fe, Zn, W, Rb 

Zpracování 

neželezných kovů 
Zn, Cu, As, Sb, Pb, Al 

Zpracování 

cementu 

Technogenní 

stopové látky 

Ca 

Spalování odpadů K, Zn, Pb, Sb 

Spalování 

biomasy 
K a Br 

Spalování 

zábavní 

pyrotechniky 
K, Pb, Ba, Sr., Sb 

Emise z 

katalyzátorů 
Prvky platinové skupiny, Ce, Mo, Zn 

Automobily 

s benzínovým 

motorem 
Ce, La, Pt, SO4

2-
, NO3

- 

Automobily 

s dieselovým 

motorem  
S, SO4

2-
, NO3

- 

Opotřebení 

pneumatik 
Zn 

Opotřebení brzd Ba, Cu, Sb 
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K organickým složkám patří částice obsahující organické sloučeniny (např. alkany, 

polycyklické aromatické uhlovodíky, kyseliny, sacharidy, proteiny, polychlorované bifenyly) 

(Lanz 2010). K významným organickým frakcím atmosférických aerosolů patří také uhlíkaté 

částice. Ty zahrnují širokou škálu sloučenin, u kterých je odhadováno, že tvoří 20 ÷ 50 % z 

hmotnosti prachových částic velikosti PM2,5 v městských a venkovských lokalitách a až 70 % 

z hmotnosti prachových částic velikosti PM1. Uhlíkaté částice v aerosolech lze rozdělit do tří 

skupin:  

 skupina uhličitanů, 

 elementární uhlík (Elementary carbon, EC) nebo saze (Black carbon, BC), 

 organický uhlík (Organic carbon, OC). (Calvo et al. 2013) 

Uhličitany, hlavně pak uhličitan vápenatý (CaCO3) a uhličitan hořečnatý (MgCO3), se 

vyskytují obvykle jako velmi jemné částice, jsou z atmosférického aerosolu 

resuspendovány a ukládány do půdy. Tato frakce je opomíjena ve většině studií, protože 

není jednoduchá technika pro její určování (je obvykle identifikována jako okyselení 

vzorku a stanovení CO2).  

Elementární uhlík a saze, jsou vytvářeny ze spalování fosilních paliv a spalování biomasy. 

Tyto částice mají průměr mezi 10 ÷ 100 nm a tvoří pouze menší část aerosolové hmoty. 

Vzhledem k pórovitosti částic sazí, mohou tyto absorbovat širokou škálu chemických 

sloučenin. Významnou vlastností sazí je, že pohlcují velmi účinným způsobem záření, a to 

jak v atmosféře, tak po depozici. Spad sazí způsobuje tmavnutí sněhu a ledových ploch, 

čímž zvyšuje absorpci slunečního záření. Tato skutečnost, spolu s ohříváním ovzduší 

podporuje tání sněhu a ledu na celém světě, včetně Arktidy, Himalájí a dalších sněhem 

a ledem pokrytých oblastí.  

Organický uhlík obsažený v uhlíkaté frakci aerosolu, může být primárního nebo 

sekundárního původu. Frakce organického uhlíku jsou tvořeny především sekundárními 

atmosférickými procesy. Sekundární organický aerosol (SOA) může tvořit až 90 % 

organického uhlíku, a to i v městských oblastech. Významná část organického uhlíku tvoří 

sloučeniny rozpustné ve vodě, takže tyto částice mohou být nalezeny i v atmosférické 

vodě. Tato komponenta je velmi důležitá, protože může změnit radiační rovnováhu 

atmosféry a ovlivňuje hydrologický koloběh.  
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Spalovací procesy (silniční doprava, průmyslové procesy, atd.) jsou hlavními zdroji 

primárních antropogenních uhlíkatých částic (BC, EC, OC). Přibližně 50 % sekundárních 

antropogenních uhlíkatých částic pochází z plynných emisí vozidel. Emise přírodních 

organických sloučenin pochází hlavně z vegetace, půdy a z povrchu oceánů. Tyto emise 

produkují primární částice (např. spory, pyly, huminové kyseliny, mikroorganismy 

a houby), stejně jako sekundární částice (vyplývající z atmosférické oxidace organických 

plynů uvolněných především vegetací). (Calvo et al. 2013)  

Přehled organických složek ve vzdušném aerosolu je uveden v tabulce 4. 

Tabulka 4: Hlavní organické složky vzdušného aerosolu a jejich zdroje (Calvo et al. 2013)  

Toxické kovy vázané na prachové částice 

Jak již bylo uvedeno, jsou hlavními antropogenními zdroji toxických kovů v životním 

prostředí teplárny, spalovny, energetický a chemický průmysl. Spalovací proces v kotlích 

s práškovým topeništěm je v zásadě stejný u všech elektráren a tepláren. Ve vztahu 

k emisím toxických kovů jsou nejvýznamnější emise tuhých částic. V případě největších 
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 p
ri
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á
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Spalování fosilních paliv 

(energetika, doprava) 
✓ ✓ ✓    

Antropogenní procesy (průmysl, 

vaření) 
✓ ✓     

Biogenní zdroje, biočástice  
(pyly, spory) 

✓    ✓  

Spalování biomasy ✓ ✓   ✓ ✓ 

Půdní složky     ✓  

Z
d

ro
je

 

se
k

u
n

d
á

rn
í Oddělené plynné částice (adsorpce 

a absorpce) 
✓ ✓  ✓   

Reaktivní kondensace 

(kyselinotvorné katalyzační reakce) 
   ✓   

Procesy v oblačnosti    ✓   
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znečišťovatelů, tj. energetiky závislé na spalování tuhých fosilních paliv, jde o úletové 

podíly popílku. (Ritz et al. 2003)  

Všechny kovy vykazují při zvýšených teplotách zvýšenou tenzi a úměrně i koncentraci 

v plynné fázi. Například rtuť má bod varu 357 °C, ale i prvky jako kadmium, olovo, arsen, 

měď a další mají schopnost se odpařovat. Tato schopnost je podporována vysokou teplotou 

při hoření uhelných částic dosahující přes 1 300 °C a dalšími podmínkami v zóně hoření.  

Odpařené prvky těžkých kovů se při následném ochlazování nejvíce sorbují na nejmenších 

částečkách vznikajícího popela. Větší částice popela jsou v důsledku tohoto procesu 

o těžké kovy ochuzeny. Odlučování popelů se po shoření uhelných částic děje postupně 

v odlučovačích. Nejmenší částice, nazývané úletový popílek a nezachycené ani 

elektrostatickými odlučovači, odcházejí ze zařízení komínem jako emise. Tyto tuhé emise 

nesou na svém povrchu sorbované toxické kovy.  

Při spalování uhlí dochází k distribuci přítomných toxických kovů mezi ložový popel 

(škváru), úletový popílek, plynný aerosol a plynné emise. Pevné produkty spalování, které 

se podaří zachytit (ve formě ložového popela či popílku z odlučovacího zařízení) mohou 

mít i při velmi zodpovědném nakládání s těmito materiály negativní vliv na životní 

prostředí, např. z důvodu možných výluhů škodlivých látek. Nezachycené emise (pevné 

i plynné) jsou nebezpečné především z důvodu znečišťování ovzduší a sekundárně pak 

také půd a vod.  

Z pevných produktů spalování je z hlediska obsahu toxických kovů nejvýznamnější 

úletový popílek. Emise v plynné formě se týkají pouze omezeného počtu toxických kovů 

(rtuť, thalium, selen, arsen). Ostatními kovy bývá obohacen úletový popílek, z důvodu 

sorpce nebo kondenzace par těchto látek na povrchu jemných částic popílku.  

Těkavé toxické kovy v průběhu spalovaní odcházejí z ohniště v plynném stavu z důvodů 

vysokých teplot ve spalovací zóně. Poté, co opustí tuto zónu, dojde k významnému poklesu 

teplot a tím i k ochlazování kouřových plynů, unášených částic popílku a par toxických 

kovů. Tato skutečnost vede ke kondenzaci nebo k adsorpci par toxických kovů na povrch 

popílku. Vzhledem k tomu, že nejjemnější frakce popílku mají největší měrný povrch, je 

také koncentrace toxických kovů v těchto frakcích největší. Maximální koncentrace 

toxických kovů se nachází v submikronových frakcích popílku (částice o velikosti desetin 

až jednotek µm). (Ritz et al. 2003)  
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Toxické kovy jsou děleny na skupiny dle jejich distribuce v produktech spalování. Toxické 

kovy se po spalování mohou nacházet v ložovém popelu, v úletovém popílku, v plynném 

aerosolu či v plynných emisích. Některé toxické kovy bývají zařazovány do přechodných 

skupin a jejich výskyt nelze omezit pouze na jednu ze jmenovaných skupin.  

K toxickým kovům, které se nacházejí převážně v ložovém popelu, a nejeví tendenci 

obohacovat úletový popílek, patří např. Al, Co, Fe, Mn, Si, Sr, Ti a další. Za prvky, které 

významně obohacují úletový popílek a naopak se téměř nevyskytují v ložovém popelu je 

možno označit As, Cd, Cu, Ga, Pb, Sb, Se a Zn. Z toxických kovů se v plynných emisích se 

nachází pouze Hg. Některé další toxické kovy (Cr, Cs, Ni, U a V) nejsou řazeny ani k jedné 

skupině, protože se vyskytují jak v úletovém popílku, tak v ložovém popelu. (Ritz et al. 2003)  

Na přítomnost toxických kovů v životním prostředí mají nemalý vliv, hlavně v zimním 

období, emise z malých lokálních topenišť. V České republice je v malých kotelnách 

spáleno přibližně šest milionů tun tuhého paliva. Emise prachu z těchto neodprášených 

zdrojů dosahují přibližně padesát tisíc tun za rok. Za předpokladu zhruba podobného 

složení prachu a úměrnosti emisí prachu a toxických kovů ze spalování v průmyslových 

topeništích se dá předpokládat, že emise toxických kovů ze spalování uhlí v malých 

lokálních topeništích dosahuje úrovně cca 40 % celkových emisí toxických kovů. V České 

republice především v Ostravsko-karvinském regionu, existují desítky výtopen a závodních 

kotelen spalujících černé uhlí ve zcela nevyhovujících typech kotlů. Pro takové topeniště je 

charakteristická velmi nízká účinnost (cca 60 %), nedostatečné využití kaloricky 

hodnotného paliva (značné množství nespálených hořlavých látek ve zbytcích po spálení), 

vysoká kouřivost imisně značně zatěžující okolí kotelen atd. (Ritz et al. 2003)  
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5 MATERIÁL A METODIKA ODBĚRU VZORKŮ 

Obsahy jednotlivých toxických kovů v prašném aerosolu jsou v České republice sledovány 

na poměrně velkém počtu stanic. Mimo stanic Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ) jsou do imisní databáze systému ISKO ukládána data i ze stanic společnosti 

ORGREZ a.s., od roku 1997 se pak síť rozšířila o stanice hygienické služby. 

Metody odběru vzorků suspendovaných částic aerosolu potřebných pro stanovení obsahu 

toxických kovů vycházejí z obdobných metodických postupů. Z důvodu odlišného složení 

hrubých a jemných prachových částic, je však pro jejich analýzu velmi důležité znát 

velikost vzorkovaných částic.  

Vzorkování částic lze provádět na filtry nebo impaktory, které umožňují vzorkování 

několika velikostních frakcí aerosolů současně. Pro vzorkování atmosférických 

prachových částic se využívá kaskádových impaktorů. Konvenční impaktor, pracuje za 

normálního atmosférického tlaku a je schopen oddělovat částice až do dolní hranice 

velikosti 0,4 µm. Osobní kaskádové impaktory oddělují a zachytávají částice až v pěti 

rozsazích: >2.5 µm, 1.0 ÷ 2.5 µm, 0.50 ÷ 1.0 µm, 0.25 ÷ 0.50 µm a <0.25 µm. Odebrané 

vzorky jsou následně použity pro chemickou analýzu. (Cuccia et al. 2009)  

Při zachycování prachových částic dochází zároveň k záchytu jemných kapiček látek, které 

se vyskytují ve vzduchu v kapalné formě. Prach a kapalné částice v ovzduší zahrnuje 

pojem aerosol, což je jakýkoliv materiál přítomný v tuhém nebo kapalném skupenství 

v atmosféře. Nejkritičtějším krokem celého postupu stanovení složek kontaminujících 

ovzduší je odběr vzorku.  

Vzduch lze z hlediska nečistot považovat za zředěný aerosol, obsahující plynnou fázi, tuhé 

prachové částice a kapalnou fázi ve formě kapiček nebo zachycenou na povrchu 

prachových částic. Mnohé z komponent se nacházejí ve všech fázích aerosolů a mohou 

mezi nimi přecházet a vzájemně spolu reagovat. Volbou metody odběru vzorku z ovzduší 

je třeba předcházet změně složení jednotlivých fází, která by mohla během odběru nastat. 

Dále je třeba provádět celou řadu měření v různých místech a časech, neboť značně 

variabilní a ovlivňovaný mnoha faktory je i obsah mikro komponent.  

Při vzorkování emisí je koncentrace škodliviny poměrně vysoká a mění se jen málo. 

Odběr se většinou provádí na výstupu z komína, z výfukového potrubí nebo uvnitř 
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a obvykle nepřináší velké problémy. Pro odebrané vzorky je třeba dodržet 

reprezentativnost pro celý průřez a zabránit ztrátám analyzované složky v důsledku 

kondenzace, adsorpce na stěnách nebo chemických reakcí při vedení od místa odběru do 

místa analýzy.  

Vzorkování imisí se provádí ve volné krajině a vzorkovací body je třeba měnit. Odběr se 

uskutečňuje po jistou periodu a získané hodnoty mohou být závislé na místě odběru, denní 

a roční době, rychlosti a směru větru, teplotě vzduchu, relativní vlhkosti, srážkách (déšť, 

sníh, mlha), slunečním svitu, celkové povětrnostní situaci. Vhodně zvolený soubor měření 

poskytuje informace například o zatížení oblasti škodlivinami, překračování mezních 

hodnot, vztah ke škodlivým účinkům, šíření škodlivé látky v atmosféře a podobně. 

Odběrem ovzduší ve vnitřní místnosti se provádí vzorkování pracovního ovzduší, většinou 

v oblasti dýchací zóny pracovníků v továrnách, dolech, výrobních halách a domácnostech. 

Proces vzorkování je jednodušší a naměřené hodnoty závisí na umístění měřicího zařízení 

vůči zdrojům, kontaminace. (Kaličinská 2006)  

Toxické kovy jsou v odpadních plynech rozděleny mezi všechny přítomné fáze, jsou 

fixovány na povrchu tuhých znečišťujících látek, tvoří samostatné submikronové částice 

a mají afinitu ke kondenzujícím kapalinám. Jejich rozdělení je velmi nerovnoměrné a je 

závislé na teplotě a tlaku nosného plynu a povrchu tuhých částic, přítomnosti 

kondenzačních jader v nosném plynu, hodnotě pH a množství kondenzujících kapalin. 

Důležitou roli hraje způsob jejich odběru, např. dosažený koncentrační gradient 

sledovaných látek v jednotlivých stupních odběrové aparatury, účinnost jejich záchytu 

a zpětného zisku z jednotlivých sorbentů.  

Odběr vzorku pro stanovení koncentrace sledovaných látek musí být proveden za 

podmínek blízkých teoretickému izokinetickému odběru dílčího proudu plynu, který 

předpokládá nenarušení proudění plynu v okolí odběrové hubice. Pro přiblížení se tomuto 

požadavku slouží proto izokinetické odběrové aparatury s vhodným tvarem a konstrukcí 

odběrové hubice a takovým způsobem odběru dílčího proudu plynu, kdy je rychlost dílčího 

proudu plynu v ústí odběrové sondy stejná jako rychlost hlavního proudu plynu v jejím 

okolí. Dílčí proud plynu odebraný pro získání vzorku tímto způsobem má stejnou 

koncentraci a granulometrické složení tuhých částic jako hlavní proud plynu, tím je splněn 

základní předpoklad pro získání reprezentativního vzorku, protože sledované látky jsou 
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většinou mezi jednotlivé granulometrické podíly tuhých částic rozděleny velmi 

nerovnoměrně. (Bureš 1997)  

Pro stanovení toxických kovů byla vypracována evropská norma (ČSN EN 14385) 

popisující manuální metody stanovení založené na kombinovaném odběru vzorků 

odpadních plynů.  

Z potrubí či komína se v určitém časovém intervalu odebere izokineticky vzorek 

odpadního plynu známého objemu. Prachové částice v odebraném vzorku plynu se zachytí 

na filtru. Proud plynného vzorku je dále veden sérií absorbérů obsahujících absorpční 

roztoky, v nichž se zachytí materiál prošlý filtrem. Absorpční roztok je tvořen vodným 

roztokem kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. Exponovaný filtr se pak mineralizuje 

v uzavřené PTFE nádobě a stejně jako exponované absorpční roztoky a oplachové roztoky 

se připravuje k vlastní analýze. (Skácel, Tekáč 2007)  

Metodika odběru vzorků arsenu a jeho sloučenin 

Arsen se v odpadních plynech vyskytuje ve formě oxidů, dále pak ve formě arsenitanů či 

arseničnanů. S ohledem na chemické a fyzikální vlastnosti sloučenin arsenu je jejich 

stanovení poměrně obtížné. V odpadních plynech se vyskytují v rozsahu jednotek až 

desítek miligramů na metr krychlový a ve volném ovzduší v jednotkách až desítkách 

mikrogramů na metr krychlový. (Skácel, Tekáč 2007)  

Metodika odběru vzorků chromu a jeho sloučenin 

Chrom se v odpadních plynech vyskytuje ve formě solí, hydratovaných oxidů a dále ve 

formě chromanů (popř. dichromanů). Toxické vlastností obou oxidačních stupňů chromu, 

tzn. Cr
3+

 a Cr
6+

 se výrazně liší. S ohledem na své chemické a fyzikální vlastnosti však 

obvykle nelze obě formy chromu odlišit a obsah tohoto analytu se určuje jako obsah 

celkového chromu. V odpadních plynech se vyskytují v rozsahu jednotek až desítek 

miligramů na metr krychlový a ve volném ovzduší v jednotkách až desítkách mikrogramů 

na metr krychlový. (Skácel, Tekáč 2007)  

Metodika odběru vzorků kadmia a sloučenin 

Kadmium se v odpadních plynech vyskytuje ve formě solí a oxidů. V odpadních plynech 

se vyskytují v rozsahu jednotek až desítek miligramů na metr krychlový  a ve volném 
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ovzduší v jednotkách až desítkách mikrogramů na metr krychlový. S ohledem na svou 

toxicitu jsou kadmium a jeho sloučeniny předmětem řady metodik určených pro analýzu 

pracovního ovzduší. (Skácel, Tekáč 2007) 

Metodika odběru vzorků niklu a sloučenin 

Nikl se v odpadních plynech vyskytuje ve formě solí a oxidů. V odpadních plynech se 

vyskytují v rozsahu jednotek až desítek miligramů na metr krychlový a ve volném ovzduší 

v jednotkách až desítkách mikrogramů na metr krychlový. S ohledem na svou toxicitu jsou 

nikl a jeho sloučeniny rovněž předmětem řady metodik určených pro analýzu pracovního 

ovzduší. (Skácel, Tekáč 2007)  
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6 POSTUPY A METODY STANOVENÍ 

Jak jsem již uvedl v úvodu, je monitorování znečištění životního prostředí jednou 

z důležitých úloh Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do roku 1996 se 

v ČHMÚ pro stanovení koncentrace kovů v ovzduší převážně prováděla analýza vzorků 

technikou atomové absorpční spektrometrie (Atomic Absorption Spectrometry, AAS). Na 

některých stanicích hygienické služby se po mineralizaci vzorků atmosférického aerosolu 

užívala ke stanovení obsahu toxických kovů také metoda atomové emisní spektrometrie 

s indukčně vázanou plazmou (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy, 

ICP-AES).  

Od roku 2011 jsou v ČHMÚ realizována stanovení koncentrace toxických kovů 

v atmosférickém aerosolu (na území Moravskoslezské kraje) nedestruktivní analýzou 

rentgenové fluorescence (X-ray Fluorescence, XRF), převážně však metodou hmotnostní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Inductively Coupled Plasma Mass 

Spektrometry, ICP-MS). (MŽP 2007)  

V následujících kapitolách ve stručnosti popíši jednotlivé metody.  

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (Inductively Coupled Plasma Mass 

Spektrometry, ICP-MS) v posledních dvaceti letech proniká ze specializovaných laboratoří 

do výzkumných i aplikačních laboratoří nejrůznějšího zaměření. Její rozšíření je spojeno 

s poznáním základních dějů při ionizaci látek, separaci a fragmentaci iontů a s navazujícím 

instrumentálním vývojem. Dnes lze podrobit hmotnostně spektrometrické analýze prvky 

a izotopy, malé organické molekuly, ale i velké proteiny, látky polární i nepolární, těkavé 

i termolabilní, a to vše často ve složitých matricích. Technický pokrok rovněž zjednodušil 

obsluhu přístrojů a zvýšil jejich robustnost. Hmotnostní spektrometrie se například využívá 

jako nástroj výzkumu v biologických oborech, při hledání i výrobě nových léků, při 

kontrole potravin a životního prostředí. (Lemr 2012, Klouda 2003)  

ICP-MS je analytická spektrální technika kombinující indukčně vázané plazma 

(Inductively Coupled Plasma, ICP) jako zdroj kladně nabitých částic (např. Na
+
, Pb

+
) 

a hmotnostní spektrometrii (Mass Spectrometry, MS), která tyto částice detekuje. 
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Vznik přístroje byl podmíněn vyřešením problému spojení obou hlavních částí, 

tj. umožnit pohyb nabitých iontů z prostředí atmosférického tlaku (ve kterém se 

nachází plazmový hořák) do prostředí s vysokým vakuem (ve kterém je umístěn 

detektor iontů). (Klouda 2003, Mihaljevič et al. 2004)  

Využití hmotnostní spektrometrie pro anorganickou analýzu nabízí celou řadu výhod, 

především velice jednoduchá spektra, dostačující rozlišovací schopnost a nízké meze 

detekce. Ideální iontový zdroj by měl zaručovat kompletní disociaci vzorku s vysokým 

výtěžkem jednonásobně nabitých iontů a nízkým podílem molekulárních fragmentů 

a vícenásobně nabitých iontů. Pro tyto účely je výhodné používání zdrojů iontů pracujících 

za atmosférického tlaku, jakým je např. indukčně vázané plazma. Hlavní přednosti této 

analytické techniky lze shrnout do těchto bodů: 

 velice nízké limity detekce, v řadě případů o dva i tři řády nižší než emisní 

spektrometrie, jsou dosažitelné pro téměř všechny prvky periodické tabulky, 

 široký dynamický rozsah přesahuje šest řádů, 

 hmotnostní spektra prvků jsou velice jednoduchá a jednoznačná; protože jsou 

nezaměnitelná, slouží metoda také k rychlé kvalitativní a semikvantitativní analýze, 

 metoda je schopna měřit izotopové poměry a umožňuje rutinní aplikaci metody 

izotopového zřeďování a používání stálých izotopů jako značkovačů. 

(Mestek 2010)  

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (Inductively Coupled Plasma 

Atomic Emission Spectroscopy, ICP - AES) je emisní spektrofotometrická technika 

kombinující indukčně vázané plazma (Inductively Coupled Plasma, ICP) jako zdroj kladně 

nabitých částic a atomovou emisní spektrometrii (Atomic Emission Spectroscopy, AES). 

Využívající fakt, že excitované elektrony při návratu do svého normálního stavu uvolňují 

energii při konkrétní vlnové délce. Základní charakteristikou tohoto procesu tedy je, že 

každý prvek vyzařuje energii na specifických vlnových délkách, typických pro jeho 

chemické složení. I když každý prvek vyzařuje energii na více vlnových délkách, při  

ICP-AES analýze je zvolena jedna vlnová délka pro daný prvek. Intenzita vyzařované 

energie na zvolené vlnové délce, je pak přímo úměrná množství (koncentraci) tohoto prvku 

v analyzovaném vzorku. Tím že se stanoví, které vlnové délky jsou v daném vzorku, a tím 
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že se stanoví jejich intenzity, může analytik kvantifikovat základní složení daného vzorku 

vzhledem ke vzorku referenčnímu.           

(Klouda 2003, Thomas 2003, Montaser, Golightly 1998)  

V současné době představuje ICP-AES analytickou techniku, která nalezla uplatnění 

v laboratořích nejrůznějších průmyslových odvětví při analýze surovin, kontrole jakosti 

produktů a hodnocení odpadů. ICP-AES je využívána např. v environmentálním 

a agrochemickém monitoringu, při kontrole kvality vod, půd, potravin. Analytické 

vlastnosti ICP-AES lze charakterizovat v několika bodech, kterými jsou: 

 použitelnost pro více než sedmdesát prvků;  

 rychlé simultánní stanovení,  

 vysoká selektivita a citlivost;  

 nízké meze detekce;  

 možnost analýzy kapalných, plynných i pevných vzorků;  

 analýza mikro vzorků (µl/min) i běžných průtoků (1-2 ml/min);  

 vysoká kapacita měření. (Kanický 2001)  

Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS) využívá jako 

analytickou vlastnost absorpci záření volnými atomy sledovaného elementu. Úbytek 

primárního záření je mírou koncentrace volných atomů prvku, který záření absorboval. 

Rozdíly energií mezi jednotlivými elektronovými stavy atomu jsou charakteristické pro 

každý prvek.  

Atomová absorpční spektrometrie je jednou z nejrozšířenějších analytických metod. Jejím 

principem je absorpce záření volnými atomy v plynném stavu, které vznikají v atomizátorech. 

Volné atomy v plynném stavu absorbují fotony určité energie, záření o určité vlnové délce. 

Energetická hodnota fotonů je charakteristická pro určitý druh atomů a počet absorbovaných 

fotonů je mírou množství stanovovaných atomů. Metoda umožňuje stanovení více než šedesáti 

prvků, kovových prvků a metaloidů. (Klouda 2003, Juláková 2008)  

Metoda AAS je jako řada jiných analytických metod metodou srovnávací, měřenou 

veličinou je absorbance. Hodnota absorbance, jako míra koncentrace sledovaného prvku, 

nezávisí na velikosti zářivého zdroje, ale hustotou zářivé energie je ovlivněna velikost 
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nejmenší měřitelné absorbance a tím i mez detekce. Vyhodnocování výsledků se provádí 

metodou kalibrační křivky sestrojené proměřením absorbancí srovnávacích roztoků 

o známé koncentraci nebo metodou standardních přídavků. Ve vzorcích přicházejících 

k analýze se obvykle sledovaný prvek vyskytuje spolu s dalšími prvky či sloučeninami, 

které tak mohou významně ovlivnit hodnotu absorbance. (Krofta et al. 1997)  

Rentgenová fluorescence 

Základem kvalitativní a kvantitativní analytické techniky rentgenové fluorescenční 

spektroskopie (X-ray Fluorescence, XRF) je sekundární rentgenové záření, které vzniká 

rovněž při ozařování látky vhodným - primárním rentgenovým zářením. Tento jev se 

nazývá rentgenová fluorescence. (Mestek 2010) 

Hlavní předností rentgenové fluorescence je nedestruktivní analýza vzorků ve všech 

skupenstvích. Rozsah analyzovaných koncentrací je od deseti tisícin procenta do sta 

procent, tím je metoda vhodná k současné analýze stopových obsahů i hlavních matričních 

prvků. Použití metody je univerzální, od metalurgie a strojírenství, přes medicínu až po 

kontrolu životního prostředí. Pro využití rentgenové spektrální analýzy je důležité to, jak 

velký počet uvolnění (vakancí) se zaplní zářivým přechodem. Většina vakancí je rušena 

nezářivými přechody (emise Augerova elektronu). Proto také jednodušší rentgenové 

spektrometry slouží k analýze prvků s atomovým číslem 20 (Ca) a více. Analýza lehčích 

prvků, od atomového čísla 12 (Mg) vyžaduje přístroje vybavené vysoce citlivým 

detektorem. Analýza ještě lehčích prvků je možná pouze na lépe vybavených laboratorních 

přístrojích. (Mestek 2010)  

Působením rentgenového záření na prvky, jsou elektrony jejich atomů excitovány do 

vyšších orbitů. Zdrojem záření může být radioizotopový zářič nebo rentgenová výbojka. 

Z bezpečnostního hlediska se v současnosti od radioizotopového zářiče upouští, a to i přes 

řadu výhod, jako je nízká hmotnost přístroje (vhodná pro terénní použití) nebo velmi 

stabilní zdroj záření. Primární záření musí mít energii dostatečnou pro excitaci elektronů 

do vyšších orbitů. Při excitaci rentgenovou výbojkou spektrometru, dochází k uvolnění 

sekundárního rentgenového záření (fluorescenci), která je snímána diodovým detektorem. 

Intenzita tohoto sekundárního záření je následně kvantitativně vyhodnocena. Pro stanovení 

množství jednotlivých prvků je následně použita intenzita jejich charakteristických 

spektrálních linií. (Knésl et al. 2010)  
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7 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA OSTRAVSKU 

Kvalita ovzduší patří k významným faktorům kvality života. Znečištění ovzduší 

v Ostravském regionu je dlouhodobý problém a je jednou z možných příčin, proč se 

některé lokality, včetně centra Ostravy, vylidňují. Proto je stav ovzduší v Ostravském 

regionu tolik diskutován a sledován veřejností. Z hlediska stavu životního prostředí patří 

Moravskoslezský kraj k nejzatíženějším regionům v ČR. 

Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje. S celkovou rozlohou 214 km
2
 je třetím 

největším městem republiky. Skládá se z dvaceti tří obvodů a hustota osídlení činní 

1 500 obyvatel na km
2
. Leží v nadmořské výšce 227 m n.m. Má výhodnou strategickou 

polohu, nachází se 10 km jižně od státní hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se 

Slovenskem. Většina území spadá do oblasti Západní Karpaty a tvoří geomorfologický 

celek Ostravská pánev.  

Ostravská pánev patří mezi dlouhodobě osídlené oblasti, což se ve značné míře podepsalo 

na změnách krajinného rázu a funkci krajiny. Dopady lidské činnosti a zásahy do krajinné 

struktury se významným způsobem podílí na zvýšení klimatických extrémů. Ve srovnání 

s okolními regiony zde dochází k častým zvýšením teplot vzduchu, snížení vlhkosti 

vzduchu, snížení počtu dnů se sněžením a dní se sněhovou pokrývkou, změně rychlosti 

a směru přízemního proudění vzduchu, zvýšení znečištění přízemní vrstvy atmosféry, 

včetně vzniku smogových situací a situací se zvýšenou koncentrací přízemního ozonu. 

(Demek, Mackovič 2006) 

Znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních 

topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. K hlavním zdrojům znečišťování 

ovzduší patří především podniky hutního a strojírenského průmyslu, veřejné a průmyslové 

energetiky. Na území Moravskoslezského kraje je evidováno cca 280 provozoven zvláště 

velkých a velkých zdrojů znečišťování, k nejvýznamnějším z nich patří koksovny, výroba 

vápna, podniky chemického průmyslu, obalovny živičných směsí, výroba buničiny.   

Největší produkce emisí je navázána především na ostravské zdroje, které se podílí zhruba 

50 % na celkovém znečištění Moravskoslezského kraje. Na znečištění ovzduší se zejména 

podílí velké stacionární zdroje nacházející se v těsném zázemí města Ostravy jako je 

ArcelorMittal Ostrava a.s., Elektrárna Dětmarovice ČEZ, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., 
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Třinecké železárny – Moravia Steel, a.s.  

V posledním desetiletí také významně vzrostl podíl emisí z mobilních zdrojů (automobilová 

doprava). Z hlediska struktury používaných paliv se Moravskoslezský kraj liší od ostatních 

krajů, neboť tradiční palivové zdroje jsou doplněny typickými produkty zdejšího průmyslu 

tedy vysokopecním a koksárenským plynem a důlním plynem. Moravskoslezský kraj je 

charakteristický vyšším využitím černého uhlí v průmyslu, které je spalováno 

např. v Elektrárně Dětmarovice ČEZ, a.s. a Dalkia Česká republika, a.s. - Elektrárna 

Třebovice. (Machálek 2008)  

Na obrázcích č. 3 ÷ 6 jsou zobrazeny zdroje emisí REZZO 1 až REZZO 4 

v Moravskoslezském kraji. 

 

Obrázek 3: Poloha zdrojů emisí REZZO 1, Moravskoslezský kraj. <ČHMÚ> 

Z obrázků č. 3 - 5 je patrné, že nejvyšší koncentrace zdrojů emisí REZZO 1, 2, 3 je 

v průmyslových, městských aglomeracích, zejména pak ve Frýdku – Místku, Opavě, 

Ostravě a Třinci.  
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Obrázek 4: Poloha zdrojů emisí REZZO 2, Moravskoslezský kraj. <ČHMÚ> 

 

Obrázek 5: Poloha zdrojů emisí REZZO 3, Moravskoslezský kraj. <ČHMÚ> 
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Obrázek 6: Zdroje emisí REZZO 4, Moravskoslezský kraj. <ČHMÚ> 

Z obrázku č.6 je opět patrné, že mobilní zdroje emisí REZZO 4 jsou na komunikacích 

spojující jednotlivé průmyslové, městské aglomerace. 

Během minulého století docházelo postupně k uzavírání hlavních důlních děl. V ostravské 

části revíru funguje pouze Důl Paskov - závod Staříč, v karvinské části revíru je v provozu 

ještě několik dolů. V provozu jsou tři koksovny, jedna spadá pod správu podniku OKK 

Koksovny a.s. – Koksovna Svoboda, Závod 10 – koksovna, ArcelorMittal a.s., se nachází na 

území Ostravy, třetí koksovna spadá do katastrálního území města Třinec – Koksochemická 

výroba, Třinecké železárny, a.s. K hlavním představitelům hutního průmyslu patří podnik 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., Třinecké železárny – Moravia Steel, a.s. Na tyto podniky je 

navázána výroba těžkého a lehkého strojírenství v podnicích jako např. Vítkovice 

Holding, a.s., ŽDB Group a.s., Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. a další. Nelze také 

opomenout podnik Biocel Paskov, a.s., který se rovněž ve značné míře podílí na emisích 

znečišťujících látek. V posledních letech byl, zaznamenám výrazný ústup chemického 

průmyslu, k jehož nosným produktům patřily produkty koksochemické výroby 

(DEZA, a.s.). V současné době je reprezentován především podnikem BorsodChem 
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MCHZ, s.r.o., který je zaměřen na výrobu anilínu, cyklohexylaminu a dalších chemických 

produktů. Do výčtu průmyslových podniků je nutno zařadit automobilku Huyndai, která 

vznikla v průmyslové zóně Nošovic. (Machálek 2008)  

Vývoj znečištění ovzduší 

Během 90. let minulého století bylo zaznamenáno v Ostravské aglomeraci zlepšení kvality 

ovzduší, současně se zlepšením stavu životního prostředí celého Moravskoslezského kraje. 

A to jednak vlivem poklesu průmyslové výroby, jakož i zavedením nové právní úpravy na 

ochranu ovzduší, značných investic do ekologických opatření a používáním šetrnějších 

technologií. I přes tato opatření, však na přelomu tisíciletí, začalo opět docházet ke 

zhoršování kvality ovzduší. (Černíkovský 2007) 

Proto nadále platí, že Ostravská aglomerace a území MSK patří, z pohledu úrovně 

znečištění ovzduší, mezi nejvíce znečištěné území nejen v České republice, ale rovněž v 

celé Evropě. Přes všechna přijatá a realizovaná opatření dochází na území 

Moravskoslezského kraje k celoplošnému překračování imisních limitů pro ochranu zdraví 

lidí, a to zejména u prachových částic velikostní frakce PM10.  (Poklek, Kašpar 2012) 

Na následujících obrázcích (obrázek č. 7 a 8) jsou znázorněny průměrné roční koncentrace 

prachových částic PM2,5 a PM10, v letech 2006 – 2011, na obrázku č. 9 pak počet 

překročení těchto limitů v celém Moravskoslezském kraji. 

 

Obrázek 7: Průměrné roční koncentrace PM2,5 v µg/m
3
 v MSK 2006 - 2011 <ČHMÚ> 

Z grafu je patrný výrazný nárůst koncentrací PM2,5 v roce 2010, což může způsobeno 

zvýšením průmyslové výroby.  
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Obrázek 8: Průměrné roční koncentrace PM10 v µg/m
3
 v MSK 2006 - 2011 <ČHMÚ> 

I z grafu PM10 je patrný výrazný nárůst koncentrací v roce 2010, což může způsobeno ze 

stejného důvodu jako u PM2,5. 

 

Obrázek 9: Počet překročení imisního limitu PM10 v MSK 2006 - 2011 <ČHMÚ> 
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Znečištění ovzduší toxickými kovy 

Lze říci, že s plněním cílových imisních limitů pro sledované toxické kovy, nejsou na 

území Moravskoslezského kraje dlouhodobě žádné problémy. Podle dostupných informací 

nebyly od roku 2010 cílové imisní limity pro arsen, kadmium a nikl v Moravskoslezském 

kraji překročeny na žádné ze sledovaných lokalit. (Poklek, Kašpar 2012) 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny hodnoty cílových imisních limitů a dlouhodobých imisních 

cílů podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Tabulka 5: Cílové imisní limity v rozmezí let 2005 - 2011 (MŽP 2012) 

Znečišťující látka 
Doba 

průměrování 

Hodnota cílového 

imisního limitu  
ng/m

3 
Termín splnění limitu 

As  kalendářní rok  6,00 31. 12. 2012 

Cd  kalendářní rok  5,00 31. 12. 2012 

Ni  kalendářní rok  20,00 31. 12. 2012 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny konkrétní naměřené hodnoty sledovaných toxických kovů 

v rozmezí let 2005 – 2011. Předložené údaje byly zaznamenány na měřicích stanicích 

v Ostravě-Mariánské Hory, Přívoz a Bártovice. Tyto měřící stanice zaznamenávají, v závislosti 

na převládajícím směru větrného proudění, především zátěž z velkých průmyslových zdrojů. 

Všechny tři měřící stanice lze zařadit do kategorie stanic městských - průmyslových. Podle 

kategorizace SZÚ se jedná o městské průmyslové zóny s vyšším významem vlivu technologií 

než dopravy (do deseti tisíc vozidel/den) na kvalitu ovzduší v příslušné oblasti. 

 stanice Mariánské Hory (Zelená ulice, areál mateřské školy, 49° 51´ 20.003" s. š. 

18°16´9.997" v. d., 207 m n.m.) - identifikace – TOMH, č. ISKO 1649 – popisuje 

primárně vliv průmyslového komplexu Vítkovic, který se nachází jižně a jihozápadně 

od měřící stanice a jeho okolí včetně příspěvků okolních dopravních zdrojů a CZT, 

 stanice Přívoz (ulice Na Mlýnici, areál domova důchodců, 49° 49´ 29.495" s. š., 

18°15´49.157" v. d., 225 m n.m.) - identifikace – TOPI, č. ISKO 1467 – pokrývá 

vliv Koksovny Svoboda, Koksovny Šverma, fy BorsodChem MCHZ, lokální 

topeniště a sanace lagun, 

 stanice Radvanice-Bártovice (ulice Nad obcí, 49° 48´ 25.403" s. š., 18° 20´ 20.897" 

v. d., 263 m n.m) - identifikace – TORE, č. ISKO 1650 – je umístěna v emisní 
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vlečce průmyslového komplexu ArcelorMittal Ostrava a.s., který se nachází 2 až 

3 km jihozápadně od měřící stanice. Mezi další hodnocené zdroje zde patří lokální 

topeniště a provoz na silnici Těšínská. (Zdravotní ústav v Ostravě, 2012) 

V následující tabulce č. 6 jsou uvedeny roční charakteristiky sledovaných kovů na území 

Ostravska. 

Tabulka 6: Roční charakteristiky sledovaných kovů v ng/m
3
 (Cenia 2012) 

Arsen 

ng/m
3
 (rok)  

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostrava - Přívoz 6,0 5,2 4,6 neměří 

Ostrava -

Mariánské Hory 
12,5 8,8 9,6 8,3 8,9 3,6 4,1 

Ostrava-Bártovice 12,4 13,4 11,3 8,5 6,0 4,8 3,9 

Kadmium 

ng/m
3
 (rok)  

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostrava - Přívoz <1,2 <1,7 <1,8 neměří 

Ostrava -

Mariánské Hory 
4,0 3,7 3,4 5,6 <3,7 <3,7 3,3 

Ostrava-Bártovice 2,9 4,4 2,8 <5 <3,7 <3,7 1,9 

Nikl 

ng/m
3
 (rok)  

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostrava - Přívoz <2 <3,4 <3,4 neměří 

Ostrava -

Mariánské Hory 
4,8 10,2 8,3 <8 6,8 5,6 8,2 

Ostrava-Bártovice < 3,4 <3,4 < 3,4 11,6 <5 <5 2,8* 

Vysvětlivky: barevně je vyznačeno překročení hodnot cílových imisních limitů na daných lokalitách 

v jednotlivých letech. 

Na následujících přehledech (obrázky č. 10 ÷ 12), jsou znázorněny naměřené hodnoty 

sledovaných toxických kovů, s možností porovnání údajů z výše uvedených 

reprezentativních měřících stanic instalovaných v Ostravské aglomeraci (šrafované položky) 

s naměřenými hodnotami na ostatních místech České republiky. Z těchto přehledů také 

vyplývá, že i když na Ostravsku nejsou překračovány imisní limity, jsou naměřené hodnoty 

výrazně vyšší v porovnání s ostatními lokalitami České republiky. Tento fakt je nejvíce 

zřetelný v porovnání s naměřenými hodnotami na pozaďových měřících stanicích.  
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Obrázek 10: Roční aritmetické průměry As v ng/m
3
 v roce 2010, frakce PM10 na stanicích v sídlech 

<Zdravotní ústav v Ostravě> 
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Obrázek 11: Roční aritmetické průměry Cd v ng/m
3
 v roce 2010, frakce PM10 na stanicích v sídlech 

<Zdravotní ústav v Ostravě> 
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Obrázek 12: Roční aritmetické průměry Ni v ng/m
3
 v roce 2010, frakce PM10 na stanicích v sídlech 

<Zdravotní ústav v Ostravě> 
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Opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

Podle Akčního plánu Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, bylo 

v roce 2012 pokračováno v postupném uzavírání dobrovolných dohod s největšími 

průmyslovými znečišťovateli v Moravskoslezském kraji. Tyto dohody, které přispívají ke 

snižování negativního vlivu jejich výroby na kvalitu ovzduší, zavazují podniky dodržovat 

opatření nad rámec platných právních úprav. Na základě shody s Akčním plánem pro 

rok 2011, byla podepsána v roce 2011 dohoda se společností ArcelorMittal a.s., která je 

největším znečišťovatelem ovzduší v Ostravském regionu. Ve stejném roce byla podepsána 

další dobrovolná dohoda se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. V různém stádiu 

projednávání či rozpracovanosti jsou i dohody se společnostmi Biocel Paskov a.s., 

Třinecké železárny, a.s., EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a OKK Koksovny, a.s. a Dalkia 

Česká republika, a.s. (MŽP 2011) 

Problematika kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji je velmi provázána s vlivem 

průmyslové činnosti příhraničními oblastmi v Polsku. Z tohoto důvodu byla pro řešení této 

problematiky navázána česko-polská spolupráce. Tato spolupráce v současné době probíhá 

v rámci Dohody mezi vládou České republiky a Polské republiky o spolupráci v oblasti 

ochrany životního prostředí a programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 

republika 2007 - 2013. V rámci těchto dohod a programů byla vytvořena česko-polská 

smíšená komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, v jejímž 

rámci funguje i pracovní skupina pro ochranu ovzduší. Cílem této skupiny je spolupráce 

při přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší, výměna informací v oblasti kvality 

ovzduší a emisí a rovněž vytvoření společných postupů při stanovení podmínek provozu 

zdrojů v příhraničních regionech na české a polské straně. (Poklek, Kašpar 2012) 

Vzhledem k míře znečištění a překročeným imisním limitům pro ochranu lidského zdraví 

na území celého Moravskoslezského regionu (obrázek č. 13), je zapotřebí dodat, že 

uvedená opatření, ale i podpora nových environmentálně šetrných technologií, či využití 

potenciálu energetických úspor (Operační program Životní prostředí, Operační program 

Doprava, Program zelená úsporám), jsou nezbytnými předpoklady pro regeneraci 

postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví. 
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Obrázek 13: Území s překročením imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 2011 <ČHMÚ> 
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8 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se problematikou toxických kovů, se zaměřením 

na čtyři konkrétní, a to arsen, chrom, kadmium, nikl, jejich sorpcí na prachové částice. 

Dále pak charakterizovat znečištění toxickými kovy v našem regionu, na Ostravsku. 

Ve své práci jsem zpracoval stručnou charakteristiku toxických kovů, se zaměřením na 

toxické kovy předmětné. Věnoval jsem se důležité problematice prachových částic, jejich 

charakteristice a třídění. Pozornost jsem také zaměřil na původce těchto částic, 

samostatnou podkapitolu také tvoří popis sorpce toxických kovů na tyto částice. Popsal 

jsem působení a dopad toxických kovů na lidský organismus i životní prostředí. 

Specifikoval jsem metodiky odběru vzorků toxických kovů a stručně charakterizoval 

nejpoužívanější metody stanovení těchto kovů. Zejména jsem se pak věnoval metodám, 

v současnosti využívaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Charakterizoval jsem 

území Ostravska, včetně popisu jevů a skutečností, které sebou přinášejí zhoršenou kvalitu 

ovzduší v našem regionu. Z dostupných údajů a dat Českého hydrometeorologického 

ústavu jsem se snažil zpracovat dostupná data o imisní a emisní situaci znečištění ovzduší 

toxickými kovy a tyto prezentovat.  

Z prezentovaných údajů vyplývá, že MSK patří k územím s výrazně překročenými 

imisními limity, v rámci ČR. Toto neplatí pro imisní limity sledovaných toxických kovů, 

které nejsou v posledních letech překračovány. Přesto patří MSK i v těchto ukazatelích na 

pomyslný vrchol stupně znečištění. Vzhledem ke snižujícímu se podílů těžkého 

a chemického průmyslu, má na tomto stavu však stále větší podíl přeshraniční znečištění, 

lokální topeniště a neustále rostoucí automobilová doprava. Podle údajů MŽP jsou 

největším znečišťovatelem ovzduší dopravní exhalace, které se na celkovém znečištění 

podílejí 49 %, lokální topeniště domácností s 31 % jsou na druhém místě. Podle bilancí 

ČHMÚ, se v případě monitorování pouze stacionárních zdrojů znečištění, podílely 

domácnosti na celkové produkci znečištění více jak 60 %, průmysl „pouze“ 27 %.  

Tuto svoji rešeršní práci bych rád využil i v budoucnu, a to v rámci řešení své případné 

diplomové práce. V té bych se rád, dále zabýval problematikou znečištění ovzduší 

toxickými kovy, avšak v širším rozsahu, v měřítku celoevropské perspektivy. 
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